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І. Стратегически цели: 
 

1. Устойчиво развитие на училището като научно и духовно средище. Високо  качество на процеса на обучение, 

прилагане на личностно- ориентирания подход и съвременни педагогически технологии за интелектуално, емоционално, 

социално, духовно-нравствено и физическо израстване на децата и учениците. 

2. Ефективно управление на училището с участие на всички заинтересувани страни. Висок имидж в публичното 

образователно пространство. 

3. Висока квалификация на педагогическите специалисти 

4. Ефективно партньорство между участниците в процеса на предучилищно и училищно образование 

5. Традиции и иновации. Активно включване на учениците в проекти и програми и занимания по интереси 

6. Модернизиране на материалната и образователна среда. 
 
 

ІІ. Оперативни цели/ОЦ/ и приоритетни направления/ПН/: ОЦ  1:  

Утвърждаване на училището като институция 

 ПН1. Развитие на училищната общност, с високо равнище на определеност и съучастие на 

заинтересованите страни и групи. 

      ПН2. Изграждане на позитивен организационен климат. 

 ПН3 .Ефективно взаимодействие с родителите за запазване броя на учениците в групите и паралелките в това число и 

групите за ЦДО. 

 ПН4. Свеждане до минимум на отпадналите от училище ученици. Намаляване броя на преместените ученици. 

 ПН5. Взаимодействие учители - родители с цел минимизиране броя на отсъствията по уважителни и 

неуважителни причини. 

ОЦ 2: Високо качеството на процеса на училищно образование 

      ПН 6.Високи  постижения  на  учениците  в  образователната  подготовка,  показани  като  годишен 
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резултат, изпити НВО и по-нататъшна реализация. 

      ПН 7. Запазване или повишаване на успеха на учениците от НВО. 

ОЦ 3:  Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците, учителите и служителите в училище 

      ПН 8. Безопасни условия на обучение и труд 

ОЦ 4 : Развитие на педагогическите кадри 

      ПН 9. Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обучение 

ОЦ 5:   Равен достъп до качествено образование и развитие потенциала на всяко дете и ученик с цел неговата личностна, 

социална и гражданска изява 

      ПН 10. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие. 

ОЦ 6: Поддържане на ефективно партньорство в процеса на прилагане на училищните политики 

 ПН11. Взаимодействие и сътрудничество с институциите, обществени съвети, училищно настоятелство 

и др. 

ОЦ 7: Опазване, съхраняване и модернизиране на МТБ 

      ПН12. Развитие и подобрение във външната и вътрешна материална и образователна среда 
 

ОЦ 8:  Повишаване  качеството  на  образованието  и  осигуряване  на  допълнително  финансиране  чрез използване 

възможностите на европейски, национални и общински програми 

      ПН 13. Участие в програми и проекти 

ОЦ 9: Повишаване на престижа на училището 

      ПН 14.  Училищна имиджова политика: е-политика 
 
ІІІ. Училищни програми: 

 
1.   Програма за превенция на ранното напускане на училище 

2.   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите 

групи 

3.   Училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

4.   Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 
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ІV. Очаквани резултати: 

1.  Постигната по-висока степен на устойчивост в развитието на училището. 

      Ясно разписани и успешно прилагани   училищни политики, съобразени със  стратегически 

приоритети,   и с активното участие на всички заинтересувани страни. 

      Ясно поети ангажименти от участниците в процеса на образование 

      Постигнат позитивен организационен климат на добро ниво, утвърдена позитивна дисциплина 

      Запазен или увеличен брой на  учениците 
 

2. Постигнато добро качество на образование, измерено чрез постиженията на учениците на вътрешни и външни 

изпитвания, конкурси, състезания . 

            Постигнат напредък при преодоляване на неграмотността и пропуските в образователната 

подготовка. 

      Намален дял на слабите резултати 

      Намален брой на учениците, останали в същия клас поради слаб успех 

      Нулев процент на отпаднали от образователната система 

      Успешно завършване на клас, етап или степен на образование от учениците 

 Продължаване на образованието в гимназиален етап от всички ученици, завършили основно образование 

3.   Осигурени безопасни условия на обучение и труд. 

      Създадени условия за максимална превенция на трудови злополуки и инциденти 

      Поета лична отговорност за безопасност и здраве 

4.   Повишени професионални компетентности и квалификация на персонала. 

5.   Осигурени ефективни условия за личностно развитие на децата и учениците: 

      Осигурени условия за равен достъп до качествено образование. 

 Осигурени условия за развитие на индивидуалните и творчески потребности и уникалността на всяко дете и ученик. 

      Осигурени условия за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 
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6.   Осъществени конструктивен диалог и ефективно институционално взаимодействие. 

7.   Подобрена материална, образователна и информационна среда. Привлекателност на средата. 

8.   Разработени и/или осъществени проекти по европейски, национални и общински програми, подобрени условия за 

педагогическо взаимодействие и финансиране. 

9.   Повишен престиж на училището в местната общност. 

 

 

V. Дейности за реализиране на целите и приоритетите : 
 
 

Оперативна цел 1 : Утвърждаване на училището като институция. 

 

Дейности  на  ниво  училище  
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 Дейности/ мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица 

1. Сформиране на временни училищни екипи за 

изработване на училищни документи съобразно новия 

ЗПУО и ДОС 

 
 

03.09.2021 г. 

 
 

Директор 

2 Актуализиране на вътрешните нормативни документи в 

съответствие със стратегията на училището и плана за действие 

2020-2024 

13.09.2021 г. Отговорниците на  

съответните комисии 

3. Актуализиране на ПДУ 13.09.2021 г. Д.Тончева, 

Кунева 

4. Актуализиране на ПВТР и ПБУОВТ 13.09.2021г. Директор 

5. Актуализиране на ВПРЗ 13.09.2021г. Директор 

6. Изработване на Списък-Образец 1 за учебната 

2021-22г. 

м. септември 2021г. Директор 

6.1 Съгласуване и утвърждаване на Списък-Образец 1 м. септември 

2021 г. 

Директор 

7. Изработване на УУП за 1 и 5 клас, приемане на 

УУП с решение на ПС 

М .юли - до 05.09. 2021г. Директор 

7.1 Актуализиране на УУП, при необходимост, за останалите класове 

и 

приемането им с решение на ПС 

м. юли -до 05.09. 2021г. Директор 

7.2 Съгласуване на УУП с членовете на Обществен съвет До 15.09.2021г. Директор 

8. Изработване на План за квалификация, приемане на плана 13.09.2021г. Ж.Моллова 

9. Разработване на Програма за предоставяне на равни възможности 

и 

за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, 

приемане на програмата, утвърждаване 

13.09.2021г. Георгакиева, 

Янев, Тончева 

10. Разработване на Програма за превенция на ранното напускане 113.09.2021 г. Кр.Стойчева 
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 на училище, приемане на програмата   

11. Изработване на седмично разписание и изпращане в 

РЗИ за съгласуване 

01.09.2021г. Ж.Моллова,М.Балтова 

12. Утвърждаване на седмично разписание 02.09.2021г. Директор 

13. Осъществяване на взаимодействие с ЦСОП за обучение на 

деца със СОП 

м. септември  2021 г. Ресурсен учител 

14. Осигуряване на необходимите човешки, материални 

ресурси и санитарно-хигиенни условия за началото на 

учебната 2021-2022 и получаване на разрешение от РЗИ за 

готовността 

12.09.2021г. Директор 

14. 

1 

Снабдяване с необходимите учебници и учебни помагала 08.09.2021г. ЗАТС 

14. 

2 

Обявяване на свободните места и осъществяване на подбор на 

кадри 

03.09.2021г. Директор 

14. 

3 

Осигуряване на ЗУД за началото на учебната година 03.09.2021г. ЗАТС 

15. Актуализиране на механизма за противодействие на 

училищния тормоз 

132.09.2021 г. Хр.Янев 

16. Актуализиране на училищния план на УК по БДП 13.09.2021 г. Кр.Стойчева 

17. Брой на паралелки/групи и свободните места в тях, 

при необходимост 

16.09.2021г. Директор 

18. Утвърждаване на списъци на приетите ученици по паралелки І и V 

клас и свободните места в тях. Утвърждаване на списъци на 

ученици в останалите класове и свободните места в тях. 

 
Утвърждаване на списъците в групите ЦОУД и свободните 

места в тях. 

16.09.2021г. Директор 

19. Изпращане на докладни записки до РУО за становище за 

маломерни 

паралелки 

07.2021г. Директор 

20. Изпращане на докладни записки до - община Мъглиж за 

получаване на разрешение и дофинансиране на маломерни 

09.2021г. Директор 
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 паралелки, при необходимост   

21. Утвърждаване на система от символи към качествени 

показатели за оценяване постиженията на учениците от 1-3 

клас 

13.09.2021г. Нач.учители 

22. Изпращане на сведение за записаните 

първокласници до община Мъглиж 

14.09.2021г. Директор 

23. Приемане на дневно разписание за учебния ден. Определяне на 

началото и края на учебния ден за предстоящата учебна година, 

както и почивките между отделните задължителни учебни 

часове 

13.09.2021г. Директор 

24. Разглеждане на заявления за преминаване в друга 

форма на обучение 

03.09.2021г.  и  през  

учебната година 

Класни 

ръководител

и 35. Приемане формите на обучение, които училището 

може да организира 

03.09.2021г. Директор 

36. Избор на спортни дейности за предстоящата учебна година 03.09.2021г. Учител по ФВС 

36. 

1 

Проучване интересите и потребностите на 

учениците, утвърждаване на клубове, 

ръководители, график и др. 

До 1.10.2021г. Кл.ръководители 

37. Изготвяне или актуализиране  на професионално портфолио от 

учителите, съгласно раздел VI от Наредба 15 от 22.07.2019 г. за 

статута на професионалното развитие на учители, директори и 

други педагогически специалисти. 

10.09.2021 г. Учителите 

38. Изготвяне на график за контролни и класни работи 25.09.2021 г. Учителите 

39. Изготвяне на график за ИУЧ, консултации с учениците, 

час на класа, втори час на класа, приемно време на 

учителите, нямащи класно ръководство 

16.09.2021г. Директор

, 

Учителит

е 
40. Възлагане на класно ръководство 03.09.2021г. Директор 

41. Запознаване на учениците с ПДУ, графика за консултации, 

графика за класни и контролни работи, ПБУОВТ, Етичния 

кодекс, Хартата на училищния екип и други училищни 

нормативни документи 

В първия час на класа Класни 

ръководител

и 

41. Запознаване на родителите с училищни нормативни документи: На родителска среща Класни 

9 



 

 

1 ПДУ, ПВТР, ПБУОВТ, графици: за консултации, за класни и 
контролни 

работи , за приемното време на директора и учителите, 

график за втори час на класа, административни актове на 

директора и др. 

 
м. септември - до 10.10.2021г. 

ръководители 

42. 

2 

Публикуване на училищните нормативни документи и 

заповеди на директора по т.41 и т.41.1 на електронния 

училищен сайт 

До 30.09.2021г. Директор 

43. Запознаване на новоназначени учители с 

училищните изисквания, правила, документи 

14.09.2021г. Директор, гл.учител 

44. Актуализиране на длъжностно разписание на 

персонала и поименно разписание на длъжностите и 

работните заплати 

14.09.2021г.и 

своевременно при 

необходимост през 

учебната година 

Директор 

45. Провеждане на септемврийска поправителна сесия. Въвеждане на 

информацията в главната книга 

Септември 2021г. Учители 

46. Изграждане на училищен ученически съвет за 

ученическо самоуправление 

20.10.2021г. Г.  Манолова 

47. Изграждане на родителски комитети по класове 
 
 
 

До 10.2021г. 

Кл. ръководители, 

родители 

48. Предприемане на действия за избор на нов обществен съвет М.  октомври 

2021г. 

Директор 

49. Провеждане на родителски срещи по класове за обсъждане на 

различни проблеми от обучението, възпитанието и 

социализацията на децата и учениците, както и за 

осъществяваната обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие. Задължително обсъждане на проблема за 

отсъствията на учениците 

Септември 

2021г.,октомвр

и 2021г., 

януари 2022г., 

март 2022г. , 

май 2022г. 

Класни 

ръководител

и 

50. Организационно-административни дейности за началото и 

през учебна година 

  

50. 

1 

Осигуряване на учениците с безплатни учебници 15.09.2021г. Кл. р-ли, домакин 

50. 

2 

Информиране на учениците за седмичното разписание 15.09.2021 г. Класни 

ръководител

и 
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50. 

3 

Попълване на задължителната документация за 

началото на учебната година 

15.09.2021 г. Класни 

ръководител

и 50.4 Изготвяне на необходимите справки за движение на ученици, 

отсъствия на учители, работа по  проекти, ремонтни дейности, 

справки  за отсъствия на ученици 

до 4-то число, своевременно 

през годината всеки месец и 

по график на РУО 

Директор 

50. 

5 

Приключване на първи учебен срок – изготвяне на доклади, 

анализи, 

информации 

31.01.2022 г. Класни 

ръководители

, учители 

50. 

6 

Планиране на необходимата документация за края на 

учебната година и за началото на следващата 

по график на 

РУО 

Директор 

51. Осъществяване на дейности за максимален обхват на учениците за 

2022-2023 учебна година. 

януари – 

февруари 
 

2022 г. 

Учители 

52. Заседание на Обществения съвет за съгласуване на 

училищния план-прием 

до 05.03.2022 г. Директор 

53. Утвърждаване на училищен прием 1 и 5 клас – брой места, брой 

паралелки. Промяна на броя на паралелките в останалите класове 

и 

свободните места в тях. Класове, за които се предвижда 

ЦОУД на учебния ден 

03.2022г. Директор 

54. Приключване на учебната година в начален етап – 

организация на дейностите   - I – III клас 
-     IV 
клас 

 

31.05.2022г. 
 

15.06.2022г. 

Кл.ръководители 

55. Приключване на учебната година в прогимназиален етап – 

организация на дейностите 

V – VI клас 

VII клас 

 

15.06.2022г. 
 

30.06.2022г. 

Кл.ръководители 

56. Попълване на заявления за ИУЧ/ФУЧ/Спорт/ЦОУД 

за І-ІV клас 

15.05.2022г. Класни 

ръководител

и 
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57. Попълване на заявления за /ИУЧ/ФУЧ/Спорт/ЦОУД 

за V-VІІ клас 

05.06.2022г. Класни 

ръководител

и 
58. Изработване на документи за края на учебната година, 

удостоверения за завършен клас от началния етап на 

основното образование /първи, втори, трети/, удостоверения 

за завършен начален етап на основното образование /четвърти 

клас/, свидетелство за основно образование /седми клас/, 

удостоверение за завършен клас на ученици със СОП, 

недостигащи ДОС в седми клас. 

по отделен график Класни ръководители, 

Ж. Моллова 

59. Провеждане на поправителна сесия – юнска, септемврийска. юни – 

септември 2022г. 

Директор 

60. Архивиране на училищна документация юли – 

септември 
2022г. 

М. Балтова , касиер-

домакин, Кр. 

Стойчева 

61. Попълване на информацията в главна книга след поправителни 

сесии 

02.07.2022 г.– 

03.09.2022 г. 

М. 

Балтова 

62. Административни дейности, свързани с 

управление на качеството на ОВП 

През учебната година Директор 

63 Водене на училищна документация През учебната година  

63. 

1 

Провеждане на обучителен семинар на учителите за новите 

изисквания за водене на училищна документация – 

електронен дневник, други 

м. септември  2021г. Ж.Моллова 

председател на 

МО 

63. 

2 

Своевременно вписване и актуализиране на данни за движение 

на учениците в електронен дневника на класа, книгата за 

подлежащи и Админ Про 

До три дни след промяна Директор 

64. Ефективност на системите за ФУК През цялата година Директор, 

счетоводител 

64. 

1 

Преглед на въведените СФУК и актуализирането 

им 

02.10.2022г. и при 

необходимост 

Директор, 

счетоводител 
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64. 

2 

Актуализиране на ВПРЗ Своевременно, 

при необходимост 

Директор 

64. 

3 

Финансова дисциплина - – периодично подаване на 

справки за извършени разходи по параграфи от УБ и 

отчет на разходите 

на тримесечие счетоводител 

64. 

4 

Набелязване на мерки за икономии, минимизиране 

на разходите 

При необходимост Директор, 
счетоводите
л  

 
 

 Дейности  на  ниво клас : 
 
 
 
 

 Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица 

1. Идентифициране на деца в риск, в това число в риск от отпадане До  05.10.2021 г. Класни 

ръководител

и 1.1. Информации за родителски срещи, декларации на родители и др./ Своевременно през 

учебната година 

Класни 

ръководител

и 2. Изготвяне на план за часа на класа с теми от глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурно образование, 

кариерното ориентиране /Приложение 5 от Наредба 13 от 

21.09.2016 г. за гражданско, здравно и екологично и 

интеркултурно образование, изменена и допълнена с бр. 80 на 

ДВ от 28.09.2018 г., в сила от 

28.09.2018 г./ и предвидени часове за обсъждане на успех, 

организационния климат в паралелката, поведението на 

учениците, обсъждане на правата и задълженията съгласно 

училищния ПДУ, Етичен кодекс, Хартата на училищния екип 

и др. училищни 

документи. 

15.09.2021г. и приложение- 

то му през учебната година 

Класни 

ръководител

и 

3. Изработване на правила на ниво класна стая съвместно 

ученици и учители в съответствие с политиките за позитивна 

дисциплина и позитивен организационен климат. 

05.10.2021 г. Класни 

ръководител

и 
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4.  Избор на ученици за членове на училищния ученически 

съвет  

04.10.2021г. Класни 

ръководител

и 

 
Ученици 5. Провеждане на инструктажи на учениците – начален, 

периодичен, извънреден 

По график Класни 

ръководител

и 6. Включване в плана за часа на класа на дейностите, 

свързани с посещения извън училище или екскурзии с 

образователна цел 

По план Класни 

ръководител

и 

 
Ученици 

7. Събиране на необходимите декларации от родителите за 

информирано съгласие по различни поводи 

През учебната година Учители 

8. Запознаване на родителите с училищните планове и 

правилници, наредби и заповеди и периодично обсъждане на 

важни въпроси от ОВП. 

През учебната година Учителите 

9. Коректно подаване на справки, информации, анализи, доклади, 

своевременно попълване на училищна документация и др. 

През учебната година Учителите 

10. Развитие на ученическата общност на ниво клас – 

отчитане на напредъка /в средата и в края на годината/ 

февруари – 

юни 2022г. 

Класни 

ръководител

и  
 
 

 Дейности  с родители : 
 
 
 
 

 Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица 

1. Запознаване на родителите с целите, приоритетите, 

задачите на училищния екип 

18.10.2021г. Директор,Класн

и ръководители 

2. Включване на родителите в управлението на училището, 

изграждане на обществен съвет – обсъждане на важни 

училищни проблеми 

През учебната година Директор, 
Класни 
ръководители  
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3. Съвместни изяви с родителите През учебната година Директор , 

класни 

ръководители 

4. Периодично провеждане на общи и индивидуални срещи с 

родителите по различни проблеми, свързани с обучение, 

възпитание и социализация на децата и учениците и 

подкрепа за 

личностно развитие. Акцент – отсъствията на учениците. 

Обсъждане на дейности по обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици. 

През учебната година, 

по график 

Директор 
 

Кл. ръководители 

5. Провеждане на информационен семинар за родителите относно 

професионалното ориентиране на учениците и приема след VІІ 

клас, провеждане на НВО 

Май 2022г. Директор 
 

Кл.р-л на 7 кл. 

 
 
 
 

 

Оперативна цел 2: Високо качество на процеса на училищното образование 
 

 Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица 

1. Утвърждаване на УУП, които осигурява разширена и 
допълнителна 

подготовка за преодоляване на дефицити и съобразно 

интересите и потребностите на учениците. 

02.09.2021г. Директор 

2. Сформиране на групите по  ИУЧ съгласно УУП за съответния 
клас. 

Изработване на списъци на учениците, включени в групите 

14.09.2021 г. Учители 

3. Провеждане на консултации по основните учебни предмети По утвърден със 

заповед график 

Учителите 

4. Провеждане на входни равнища и анализ на 

знанията на учениците 

11.10.2021г. Учители 

5. Проследяване резултатите на учениците от 

образователната подготовка /входно равнище, 

тенденции в средата на първи 

срок, в края на първи срок, в края на годината 

/Сравнителни анализи./ Набелязване на коригиращи 

мерки. 

22.11.2021г. 
 

28.02.2022г. 

Учителите 
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  02.07.2022г.  

6. Обсъждане на оперативно съвещание слабите 

резултати на учениците по учебни предмети, прогноза, 

очаквания и предприемане на действия, съгласно 

процедура за обща подкрепа за личностно развитие. 

Всеки месец от 

учебната година 

Учителите 

6.1 Планиране на допълнително обучение при текущи 

слаби резултати по учебни предмети 

Своевременно при 

регистрирането на 

слабите резултати 

Учителите 

6.2 Планиране на допълнително обучение през лятната ваканция В края на учебната година и при 

слаби  резултати на 

НВО 

Учителите 

7. Обсъждане на оперативно съвещание на проблема с 

отсъствията на учениците – по уважителни и неуважителни 

причини 

В края на всеки месец 

от учебната година. 

Директор, Учители 

7.1 Предприемане на своевременни действия съгласно 

утвърдените мерки за редуциране на отсъствията или 

програма за превенция на ранното напускане 

Всеки месец своевременно Учителите 

8. Системен контакт с родителите за постиженията и 

затрудненията на учениците – търсене на съдействие и 

контрол от тяхна страна 

През учебната година Учителите 

9. Участия на учениците в олимпиади и състезания По отделен график Учителите 

10. Осъществяване на контрол за посещаемост на учебните 

занятия от учениците 

По план за контролната 

дейност на Директора 

Директор 

11. Осъществяване на контрол за посещаемост на 

провежданите консултации по учебни предмети 

По план за контролната 

дейност на Директора 

Директор 

12. Осъществяване на контрол върху качеството на 

педагогическото взаимодействие в обучението по 

основните учебни предмети от задължителната 

подготовка. 

По план за контролната 

дейност на Директора 

Директор 

13. Осъществяване на контрол върху качеството на 

педагогическото взаимодействие в учебните часове по 

ИУЧ 

По план за контролната 

дейност на Директора  

Директор 
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14. Осъществяване на контрол върху качеството на 

педагогическото взаимодействие в занимания по интереси 

По план за 
контролната дейност 
на Директора 

Директор 

15. Проследяване адаптацията и педагогическата 

дейност на новоназначени учители 

По план за контролната 

дейност на Директора 

Директор 

 
 
 
 
 

Оперативна цел 3: Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците, учителите и 

служителите в училище  
 Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица 

1. Подготовка на базата /спортни площадки, детски площадки, 

физкултурен салон, класни стаи, коридори, улични 

маркировки в близост до училището и др./ съгласно 

изискванията за безопасност 

14.09.2021г. и  през 

учебната година 

Общ работник 
и 
хигиенистите 

2. Определяне на безопасния път до дома съвместно с родителите /I, 

II 

класове/ 

20.09.2021г. Класни ръководители 

3. Изработване  на  План  за  действие  при  бедствия  и аварии 12.09.2021г. Директор 

4. Изграждане на училищен кризисен щаб за действия при 

извънредни ситуации и осъществяване на дейности през учебната 

година 

12.09.2021г.    и    през    

учебната година 

Директор 

5. Провеждане на тренировъчно занятие за евакуация от сградата на 

училището във връзка с изпълнение на План за действие при 

бедствия и аварии 

октомври2021г. -  април 2021г. Директор 

6. Изработване на правилник за БУОВТ. Утвърждаване на 

инструкции и инструктажи 

13.09.2021г. Директор , ЗАТС 

7. Провеждане  на  инструктажи  на  ученици,  учители, служители Начален, 

периодичен, 

извънреден 

Класни ръководител и 

касиер-домакин 

8. Осигуряване на условия за строг пропускателен режим, 

невъоръжена охрана, видеонаблюдение, СОТ 

През учебната година Директор, охрана 

9. Осигуряване на обучение по БД и ГЗ и осъществяване на контрол По план на 

класните 

ръководител и 

Кл. р-ли 
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10. Провеждане на „петминутка“ по БДП в края на всеки последен час В края на учебния ден Учителите 

11. Осъществяване на съвместни дейности и занятия със служители на 

МВР 

По отделен график Класни ръководител  

12. Осигурена долекарска помощ за учениците През учебната година Медицинско лице 

13. Осигурени периодични медицински прегледи за персонала март – април 

2022 г. 

Директор 

14. Действие на Училищен механизъм за 

противодействие на училищния тормоз 

През учебната година Комисията 

15. Поддържане на средствата за пожарогасене в изправност. 

Проверка на средствата за пожарогасене. 

02.10.2021г. Касиер-домакин 

16. Получаване на информация относно организацията и 

качеството на хранене на учениците на база сключените със 

съответните фирми договори и създадена вътрешна 

организация 

През учебната година 

по план на ЗАТС 

Касиер-домакин 

 
 
 

Оперативна цел 4: Развитие на педагогическите кадри 
 
 
 
 
 Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица 

1. Осигуряване на необходимите финансови средства за 

квалификация в бюджета на училището 

През финансовата 

година съгласно плана 

Гл.счетоводител, 

Директор 

2. Изработване и прилагане на План за квалификация съобразно 

ЗПУО, който формулира целите и задачите на квалификационната 

дейност в училище и е съобразен с училищната стратегия и 

политики 

11.09.2021г. Председател на МО 

3. Вътрешноучилищна квалификация – ефективна работа на 

МО. Обсъждане на  уроци, на важни педагогически 

въпроси, 

споделяне на добри практики, тренинги, практикуми 

През учебната година по 

утвърден план за 

квалификационна 

дейност 

Председател МО 

4. Извънучилищна квалификация   

4.1 Участия в учебни програми за придобиване на 

правоспособност или допълнителна квалификация – ДИПКУ, 

ВУЗ 

През учебната година Учителите 

 
18 



 

 

4.2 Участия в процедури за повишаване на ПКС През учебната година Учителите 

5. Осигуряване на условия за включване на учители във форми 

на квалификация в съответствие със ЗПУО и ДОС за статута 

на учители, директори и други педагогически специалисти 

През учебната година Директор 

6. Отчет за изпълнение на средствата за квалификация за 

2021 г. и планиране на средствата за квалификация за 2022 

г. 

декември 2021, юни 2022 Гл. счетоводител 

 
 
 
 
 
 

Оперативна цел 5: Равен достъп до качествено образование и развитие потенциала на всеки  ученик с цел неговата 

личностна, социална и гражданска изява 
 
 
 

 Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица 

1. Определяне на координатор и екипи за организиране и 

координиране на процеса за осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие 

11.09.2021г. Директор 

2. Утвърждаване на процедури и инструментариум  за 

реализиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие. 

16.09.2021г. Координато

р 
Ресурсен 
учител 

3. Изготвяне на доклад от координиращият екип с предложение за 

утвърждаване на ЕДПЛР 

16.09.2021г. Координатор на 

ЕПЛР 
Ресурсе
н 

учител 4. Дейности за подобряване резултатите от НВО През цялата учебна година Учители в начален 

етап, Учители по БЕЛ 

и Математика 

4.1. Включване на учениците, които имат пропуски и дефицити в 

знанията в проект „Подкрепа за успех“ 

Септември 2021г. Учители в начален 

етап, Учители по БЕЛ 

и Математика 

4.2. Обща подкрепа на учениците чрез консултации по учебните 

предмети 

През цялата учебна година Учители в начален 

етап, Учители по БЕЛ 

и Математика 



 

4.3. Дейности, включени в плана за грамотността. През цялата учебна година Отговорниците по 

плана 

5. Изготвяне на списъци на децата и учениците, на които 

ще се предоставя допълнителна подкрепа за 

личностното развитие 

20.09.2021г. Координатор на 

ЕПЛР 
Ресурсен учител 

6. Определяне на екипи за реализиране на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП 

16.09.2021г. Директор 
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7. Изработване на график за екипни срещи 17.09.2021г. Координатор на 

ЕПЛР, ресурсен 

учител, логопед 

8. ЕПЛР съгласно чл.70 от Наредба за приобщаващото образование, 

изменена и допълнена с бр. 105 на ДВ от 18.12.2018 г. в сила от 

18.12.2018 г., определя децата и учениците, на които следва 

да се извърши оценка на индивидуалните им потребности с 

цел 

осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие 

През цялата година Координиращ 

ЕПЛР 

9. Обобщен доклад за  ЕПЛР 10 – дневен срок след края 

на втория учебен срок на 

учебната година. 

Координатор на 

ЕПЛР 
Ресурсен учител 

10. Съхраняване на документацията на всяко дете или ученик, за 

което е формиран екип 

През            учебната година ЕПЛР 

11. Изработване и ежегодно актуализиране на регистър на 

застрашените от отпадане ученици 
Края на м. октомври ЕПЛР 

12. Кариерно ориентиране на учениците в 4 и 7 клас за 

самостоятелен и осъзнат избор за продължаване 

на образованието 

✔ Информационна кампания за професионално 

ориентиране на учениците от VІІ 

клас 

✔ Тематичен час на класа 

✔ Информационен семинар с родители и ученици 

✔ Оформяне на информационно табло 

✔ Изнасяне на информация на училищния сайт 

По план за часа на класа 
 

и/или по отделен 

училищен график 

Класни ръководители 

13. Достъп до медицинско обслужване и 

осъществяване на програма за здравно образование 

През учебната година Мед. лице и 
Хр.Янев 

14. Поощряване на децата и учениците с морални и материални 

награди 

за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по 

интереси и за приноса им към развитието на училищната 

общност по ред и условия на ПДУ 

През годината Класни ръководители 
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15. Превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение 

– дейности по изпълнение на механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в училище. 

Алгоритъм за прилагане на механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в училище. 

През учебната година, 

по плана на 

Координационен 

съвет за противодействие на 

тормоза в училище 

Класни ръководители 
 

Хр.Янев 

15.1 Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с 

формите на насилие и Механизъм за противодействие на 

тормоза и насилието в училище. 

11.09.2021г. Хр.Янев 

15.2 Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие 

и с Механизъм за противодействие тормоза и насилието в 

училище по ред, определен от директора на училището 

първата седмица на 

м. октомври 2021г. 

Кл. ръководители 

15.3 Определяне на Координационен съвет със заповед на 

директора на училището 

до 11.09.2021г. Директор 

15.4 Извършване на оценка на тормоза „оценка на ситуацията“ 

между децата и учениците в училището в началото на 

учебната година от класните ръководители посредством – 

/анкета/ към Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в училище. 

до 02.10.2021г. Хр.Янев и кл.р-ли 

15.5 Анализ и обобщаване от координационния съвет на 

резултатите от оценката в резултатите от изследването 

Начало на учебната година – 

до  21.10.2021г. 

Координационен съвет 

15.6 Актуализира се ежегодно до края на първата седмица 

на м. ноември 

до 11.2021г. Координационен 

съвет 

15.7 При необходимост може да се актуализира и по време на 

учебната година към края на първия учебен срок 

м. януари 2022г. Координационен 

съвет 

15.8 Създаване на единни правила за задълженията на всички 

служители, 

свързани със случаите на тормоз – Правила и процедури за 

въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз и 

насилие между учениците, изготвени от координационния съвет 

и заложени в Правилника за дейността на училището. 

до  25.10.2021г . Координационен 

съвет 
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15.9 Въвеждане на Дневник за случаите на тормоз 16.09.2021г. Координационен 

съвет 

15.10 Изготвяне  на  годишен  отчетен  доклад  на  

Координационния съвет до директора на училището. 

01.07.2022г. Координационен съвет 

15.11 Изграждане на система за реализиране на ефективно 

дежурство на учители в училище с цел осигуряване на 

сигурна среда и опазване 

живота и здравето на деца и ученици. 

14. 09 .2021г. Гл. учител, 

Председател на   МО 

16. Дейности за развитие на личностни качества, социални и 

творчески умения на децата и учениците 

През учебната година Класни ръководители 

17. Участие в  занимания по интереси и приемането на 

дейностите с Решение ПС, за развитие на личностни 

качества, социални и творчески умения. 

11.09.2021г. Директор 

18. 1.Рисувам есента – ролеви игри за опознаване и 

изграждане на екипност между децата в I клас 

2.Изготвяне на есенна украса 

31.10.2021г. Учител първи клас 

19. Правила на паралелката - „Пишем за доброто“ 

/I – VII класове/ 

11.10.2021г. Класни ръководители 

20. Изработка на коледни картички, експониране на коледна украса /I 

– 

VII класове/ 

13.12.2021 г. Учители в ЦОУД 

Класни 

ръководители 21. Изработка на интерактивни поздравителни картички за ОДЗ 

„Първи юни“ , по случай отбелязване на 1 и 8 март 

21.02.2022г. Учители в ЦОУД 
Класни 
ръководители 

22. Отбелязване на 3 март – Национален празник на България 

Деца и ученици рецитират стихове във фоайето на училището. 

март 2022 г. Д.Тончева 

23. Първа пролет – поход  до близката гора за посрещане на пролетта 25.03.2022г. Класни ръководители 

Учители в ЦОУД 

24. Мероприятия и дейности, свързани с отбелязване „Деня на 

Земята“ 

17.04.2022г. Учители в 

ЦОУД  

25. Тържествено приключване на учебната година 

  І – ІІІ клас – една седмица допълнително за проектна 

работа за дейности по интереси 

31.05.2022г. – I - III клас 

15.06.2022г.  - IV – VI клас 

30.06.2022 г. -VII клас 

Учители в ЦОУД 

Класни 

ръководители 
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26. Училищни конкурси, кампании и инициативи По време на 

учебната година 

Учители 

27. Кампания за насърчаване и повишаване на грамотността сред 

деца и ученици под надслов: 

„Удобно поседни, приказката започни и другият до теб да 

продължи“ 

08.10.2021 - 

19.12.2022 г. 

Г.Чортова и Р. 

Величков, 

кл.ръководител

и 
28. Реализиране на дейности, свързани с изпълнение на 

План за насърчаване на грамотността 

Съобразно плана Г.Чортова 

29.  
„1 ноември – Ден на народните будители“ - 

организация на дейности по допълнителен график. 

 
29.10.2022г. 

Учител по БЕЛ 

30. Демократично гражданство, демократични ценности, права на 

човека – споделяне на добри практики между УС и 

представители на Координационен съвет за противодействие на 

тормоза и насилието 

в училище, разпространение на информационни материали 

сред учениците 

16.11.2021 г. Координационен 

съвет за 

противодействие на 
тормоза и насилието 

31. Кампания „Седмица на бащата“ - организация на 

дейности по допълнителен график 

ноември – декември 

2021г., съгласно 

Национален календар за 

провеждане 

Класни ръководители 

Учители в ЦОУД 

32. Инициатива: Отбелязване на 21 ноември – Ден на 

християнското семейство под надслов: „Ден на 

разбирателство и любов“- 

организация на дейности по допълнителен график 

21.11.2021г. Класни ръководители 

Учители в ЦОУД 

33. Инициатива: Коледна благотворителна акция 15 -20.12.2021г. Учители в ЦОУД и 

Класни ръководители 

34. Коледуване – певческа група 24.12.2020 г. Д. Тончева и 

К. Кунева 

35. Коледна постановка – куклен театър за 1-4 клас декември 2021г. Учители в ЦОУД 

класни ръководители 

36. Инициатива: „Ден за обич“ – изработка на послания за 

любими хора 

февруари 2022 г. Учители в ЦОУД 

37. Отбелязване на годишнината от гибелта на Васил 

Левски . Състезание „Лъвски скок“ 

 

19.02.2022 г. 
Учител по ФВС 
Класни ръководители 

38. Изложба на мартеници 28.02.2022 г. К. Кунева 

Кр. Стойчева 
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39. Инициатива:“ Най-дългото хоро“ по случай 3 март 02.03.2022 г. М. Славова 

40. Инициатива: Великденска изложба Април 2022г. Г. Манолова, Чортова 

41. Инициатива: „Да изчистим района на училището“ – във връзка с 

Денят на Земята  

Април 2022г.  Класни ръководители 

42. Провеждане на училищен кръг на Националното  

състезание по английски правопис “Spelling  bee” 
февруари –март 2022 г. Учител по АЕ 

43. Участия в извънучилищни конкурси инициативи и 

благотворителни дейности 

През годината Учителите 

44. Планирани посещения и екскурзии През годината Кл. ръководители 

45. Ученически игри –волейбол, баскетбол, футбол, бадминтон През годината Учител по ФВС 

46. Есенен крос октомври 2021 г. Учител по ФВС 

47. Спортен празник 10.04.2022 г. Учител по ФВС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Час на класа 
 

 
Съгласно ДОС за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование в часа на класа са разпределени следните 
тематични области и брой часове по класове: 
 

Тематични области/теми Клас/брой 

часове 
I II III I V VI VI

I Патриотично възпитание и 

изграждане на националното 

самочувствие 

4 4 4 4 4 4 4 

Толерантност и интеркултурен 

диалог 

1 1 1 1 2 2 2 

Безопасност и движение по 

пътищата 

16 8 8 6 6 6 6 

Защита на населението при бедствия 

аварии и катастрофи; оказване на 

първа помощ 

4 4 4 4 5 5 5 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и агресията; 

мирно решаване 

на 
конфликти 

1 1 1 1 2 2 2 

Кариерно ориентиране    1   1 

Превенция и 

противодействие 

на корупцията 

    1 1 1 

Общо 27 19 19 18 2

2 

2

2 

2

3 
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Оперативна цел 6:  Поддържане на ефективно партньорство в процеса на прилагане на училищните политики 

 
 
 
 

 Дейности /Мероприятия Срок Отговорни лица 

1. Поддържане на ефективна комуникация с 

РУО, ДСП, отдел „Закрила на детето по 

важни проблеми на училището 

През учебната година Директор 

2. Изработване на график за работата 

на Обществения съвет, планиране 

и осъществяване на дейности 

Януари 2022 
 

през учебната година 

Директор 

3. Ден на отворените врати: 09.05.2022 г. Класни ръководители 

4 Родители споделят личен опит за своите 

професии 

02.12.2021г. Класни ръководители 

5. Състезание с родители – спортни, кулинарни 

и други 

29.04.2022 г. Хр.Янев, класни ръководители 
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Оперативна цел 7: Опазване, съхраняване и модернизиране на МТБ 
 
 
 
 

 Дейности /Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица 

1. Подготовка на материалната база за 
новата учебна   2021-2022г. 

14.09.2021 г. Хигиенисти,  общ работник 

2. Подготовка на класни стаи – 

почистване, освежаване 

До 14.09.2021г. Хигиенисти,  общ работник 

3. Изготвяне на Насоки за обучение в 

условията на извънредна епидемична 

обстановка в училищата 

10.09.2021г. Кр. Танева, К. Кунева, Г. 

Чортова 

4. Почистване на зелените площи и дворните 

пространства 

14.09.2021г. и през цялата година Хигиенисти,  общ работник 

5. Регламентиране на пропускателен режим в 

училищната сграда 
през цялата учебна година Директор 

6. Обезпечаване на ОВП с необходимите УТС 13.09.2021 г. и 

през цялата година 
Директор, ЗАТС 

7. Разпределение на училищния двор 

на райони по класове и поемане на 

лични отговорности от 

учениците за поддържането и 

опазването им 

До 15.09.2021г. Учител ФВС и общ работник 

8. Изготвяне план за осигуряване на нормален 
учебен процес при зимни условия и 
контрол за неговото изпълнение 

До  04.10.2021 г. Директор 

9. Планиране на строително-ремонтни 
дейности 
за  следващата учебна година 

15.12.2021 г. Директор, касиер- домакин 

10. Проучване потребностите на учителите от 
дидактични и образователни 
материали за следващата финансова 
година 

29.11.2021г., 

през следваща финансова година 

касиер- домакин 
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Оперативна цел 8: Повишаване  качеството  на  образованието  и  осигуряване  на  допълнително финансиране  

чрез  използване възможностите на европейски, национални и общински програми 
 
 

 Дейности /Мероприятия Срок на изпълнение Отговорни лица 

1. Реализиране на дейности в 

занимания по интереси 

През учебната година по отделен график и 

утвърдена процедура. 

Ръководители на групи 

Главен счетоводител 

2. Участие в национални програми и проекти През учебната година Директор, учители 

3. Участие в проекти по общински програми 

за 

2020 г. с оглед подобряване на 

образователната среда и качеството 

на образованието 

април-юни    2022г. Директор, учители 

4. Обсъждане на възможностите за 

включване в нови проектни предложения 

/общинско, областно, национално ниво/ 

През учебната година Директор, учители 

 
 
 

Оперативна цел 9: Повишаване на престижа на училището 
 
 
    

1. Поддържане на училищен сайт През учебната година Директор 

2. Своевременно изнасяне на 

информация, свързана с 

училищните норми и правила 

През учебната година Директор 

3. Своевременно изнасяне на 

информация за разходване на УБ 

На всяко тримесечие на годината Гл. счетоводител 

4. Своевременно изнасяне на 

информация за организация на 

предстоящи училищни дейности 

До три дни преди събитието  

5. Публичност на училищните дейности – До три дни след събитието М. Славова – във Фейсбук 
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 празници, фестивали, форуми, награди от 

общински, областни и национални конкурси 
 страницата на училището 

6. Участия в общински, областни и 

национални форуми – семинари, 

конференции и др. по проблемите на 

образованието и споделяне на добри 

училищни практики 

През цялата учебна година Директор, учители 

7 Организиране на съвместни дейности с 

родителите – действащо училище за 

родители, семинари, празници от 

годишния празничен календар, кръгли 

маси и др. 

През цялата учебна година Учителите 

8. Прилагане на електронен дневник. 

Ефективна комуникация между 

заинтересуваните страни / учители, 

родители/ 

Учебната 2021/22г. Учител по математика 

и информатика 

 
 
 

VІ. Приложения: 
 

1.  Правилник за дейността на училището 
 

2.   План за работата на Педагогическия съвет 
 

3.   План за квалификационната дейност 

4.   План за контролната дейност 

5.   План на Комисията по безопасност на движението по пътищата /БДП/ 

6.   План на комисията по честванията 

7.   План за работата на МО 
8.   Правилник за БУВОТ 

9.   План за изпълнение на Стратегията 

10.   План за грамотността 

11. План за работа на Координационния съвет за справяне с насилието 

12. План за работата на УКППП 

13. Насоки за работа в условията на извънредна епидемична обстановка. 


