
 

 



СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

РАЗДЕЛ  I 

     1.  Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на училището. 

РАЗДЕЛ IІ 

          1. Мисия на училището; 

           2.  Визия на училището; 

           3.  Цели на училището; 

           4.  Стратегии в дейността на училището; 

           5.  Приоритети в дейността на училището. 

  РАЗДЕЛ III 

 1. Дейности за реализиране на целите,стратегиите и приоритетите: 

         * административна дейност 

         * социално – битова и стопанска дейност 

         * учебна  дейност 

         * честване на бележити дати и провеждане на училищни тържества 

         * училищен спортен календар 

         * провеждане на екскурзии с учебна цел 

         * провеждане на конкурси 

         * посещение на кина, концерти, цирк   

 2. План на вътрешно – училищна квалификационна дейност- приложение №1 

 3. Контролна дейност. 

 4. Теми и график на заседанията на ПС. 

 5. Основни приоритети във взаимодействието с факторите от социалната среда. 

  6. Същност, цел, задачи и дейности на гражданското образование и възпитание. 

 7. Организация, цели и задачи на обучението и възпитанието по БД. 

 8. Цели, задачи, дейности и мероприятия на УКБППМНиРП 

   9. Цели, задачи, дейности на комисията по професионално ориентиране. 

 

 



І. КРАТЪК АНАЛИЗ НА  ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА  2016/2018  

ГОДИНА 

 

                   Цялостната дейност на Основно училище „Райно Попович” през учебната 

2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план  цели и задачи, съобразени 

с целите, задачите и дейностите за тяхното реализиране, планирани в по-дългосрочен период 

в стратегията на училището. През 2016-2017 учебна година в училището  се обучаваха  

….381.ученици, разпределени в 16 паралелки: 

             - от първи до осми клас-362 ученика; 

             - 2 Подготвителни групи-ПГ"А"-27 деца и ПГ"Б"-27 деца; 

             - обучаващи се в самостоятелна форма-75 ученика. 

      Учениците в училище „Райно Попович” живеят както в района на училището, така и в 

близките до гр. Карлово населени места - с. Васил Левски, с. Климент, с. Богдан, с. Дъбене, 

с. Соколица, гр. Сопот. 

        Интегрирано се обучават ученици със специални образователни потребности с 

подкрепата на ресурсни учители……. 

      В последните  години ОУ „Р. Попович” се развива и утвърждава като основно училище с 

кадри, които повишават квалификацията си в съответствие с динамично променящата се 

роля на учителя в учебно - възпитателния процес и на ученика - център и активен участник в 

урока.  

      Работата на педагогическата колегия през изминалата учебна година бе насочена в 

следните направления: 

- Повишаване на мотивацията на учениците за учене чрез използване на активни 

методи за обучение и акцентиране на практическата насоченост на знанията и умения. 

 - Интеграция чрез обучение в ЗП, ИУЧ и извънкласната дейност; 

 - Използване на целодневното обучение за повишаване качеството  на обучението; 

 - Създаване на условия за опазване здравето и живота на учениците; 

 - Противодействие на агресията и тормоза сред учениците; 

 - Намаляване броя на слабите оценки, неизвинените отсъствия от училище и 

преждевременното напускане на училище; 

 - Създаване на условия за изява на учениците чрез учебната и извънкласна дейност 

като фактор за повишаване на мотивацията и  резултатите от обучението; 

- Подобряване на взаимодействието с родителите и привличането им като партньори в 

дейността на училището; 

- Участие на учителите в квалификационни форми на училищно, регионално и 

национално ниво; 

- Осъществяване на ползотворно сътрудничество с различни организации и участие в 

съвместни проекти - с фондация „Заедно в час”, център „Амалипе”, Община Карлово, 

обществени организации, учебни заведения и др. 

Отчитайки постиженията и обективното състояние на дейността в училище през 

настоящата учебна година учителската  колегия ще насочи усилията се към: 

          * подобряване качеството на образованието  чрез прилагане на нестандартни и 

иновационни методи и средства за повишаване интереса  на учениците от различните 

възрастови групи към учебните занятия; 

          * увеличаване процента на завършващите основна образователна степен до 90%; 

          * намаляване броят на застрашените от отпадане ученици с 50%; 

          * обхващане на подлежащите на задължително обучение деца до 16 годишна възраст  

до 95% ; 

          * преодоляване  на неграмотността в края на начален етап на обучение чрез мотивация 

за усвояване на книжовен български език; 

          * намаляване на агресията и насилието в училище; 

          * цялостно развитие на личността на ученика; 

          *  привличане на по-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми и 

активното им включване в живота на училището.  



        Спецификата на работата в ОУ „Райно Попович“ се обуславя от произхода и социалния 

статус на учениците, които са предимно роми, а семействата на много от тях са безработни, 

не са посещавали училище и нямат  мотивация за  отговорно отношение към образователната 

институция. 

  

   РАЗДЕЛ   II 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО   
 

 Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите 

на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. 

 Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят. 

 Устойчиво поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между 

учениците от различните етноси. 

 Формиране и запазване на общочовешки и национални ценности. 

 Съхраняване и популяризиране на българските народни традиции и обичаи, както и 

фолклора на различните етноси.  

 

ВИЗИЯ  НА УЧИЛИЩЕТО 

 

           Утвърждаване на Основно училище „Райно Попович“ като образователна  институция, 

обучаваща и възпитаваща ученици, които са: 

         * достатъчно добре подготвени за кандидатстване в по-висока образователна степен; 

         * личности с гражданско самосъзнание и поведение; 

         * отговорни към изпълнение на задължения и спазване на правила; 

         * умеещи обосновано да изразяват и отстояват мненията си;   

         * умеещи да прилагат теоретичните знания в практическо решаване на учебни и 

житейски ситуации. 

        Ефективно и резултатно интегриране на учениците със специални образователни 

потребности. 

         Културното многообразие да бъде  източник и фактор на взаимно уважение, 

толерантност, уникалност и разбирателство. 

          Да се затвърди авторитета на училището като средищно с целодневна организация на 

обучение. 

          Училището да се утвърди като институция, в която работят квалифицирани 

педагогически кадри. 

          Осигуряване на равен достъп до качествено образование според специфичните 

изисквания за работа в мултикултурна среда.  

 

ГЛАВНИ ЦЕЛИ 

         1. Подобряване на резултатите  от  учебната дейност чрез мотивиране на учениците и 

родителите за съзнателно отношение към учебните занятия. 

        2. Реализиране на оптимална връзка между учебното съдържание по ЗП, ЗИП  и 

извънкласни дейности с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности , заложби и 

способности на учениците. 

        3.   Повишаване квалификацията на педагогическата колегия в унисон с изискванията на 

променящата се съвременност. 

        4.  Обогатяване и пълноценно използване на материалната и спортната база  в 

училището. 

        5.    Повишаване на качеството и ефективността на образованието: 

                   -90 % от постъпилите в 1 клас ученици да завършат основна степен на 

образование; 

                   -Преодоляване на неграмотността в края на начален етап на обучението-95%; 

                  -Повишаване квалификацията на учителите в областта на актуални теми и 

проблематика. 



       6.Подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора: 

                  -Утвърждаване на форми на ученическото самоуправление. 

       7.Взаимодействие между училище и семейство: 

                  -Приобщаване на родителската общност към живота на училището. 

 

СТРАТЕГИИ   В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

           Основно училище „Райно Попович“ е училище с дългогодишни традиции в областта 

на обучението и възпитанието на подрастващите. 

          В стратегията за неговото развитие са планирани дейности, които да помогнат за 

осъществяване  на целите и приоритетите,за ликвидиране на  дефицитите в педагогическата 

работа на колегията: 

• Интеграция и съхраняване  културната идентичност на учениците от различните 

етноси в условията на мултикултурна среда чрез общозадължителната , 

задължително избираемата, свободно избираемата подготовка,дейностите в 

извънкласните форми на обучение,дейностите по интереси при целодневната 

организация на обучение; 

• Актуализиране  и обогатяване на дейностите, планирани в Програмата за 

превенция на застрашените от отпадане ученици, подлежащи на задължително 

обучение; 

• Продължаване на работата по здравно-образователната програма, съобразена със 

статута на Националната мрежа,утвърждаваща здраве; 

• Защита правата на всяко дете,съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето 

и Закона за закрила на детето в Република България; 

• Защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизиране на обществото; 

• Обогатяване творческата и професионална дейност на учителите чрез прилагане на 

иновационни методи, средства и похвати в ОВП; 

• Подобряване на успеваемостта в овладяване на знания и умения чрез подобряване 

работата при целодневна организация на обучение; 

• Поставяне на ученика в активна позиция по отношение усвояването на знания, 

умения и навици и прилагането им в житейски практически ситуации. 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

            • Чрез дейностите в училището да се подсигурят реални условия за  поставяне на 

ученика в центъра на урока и личностното му развитие, което да доведе до качествено  

възпитание и училищно образование;   

            • Постигане на висока ефективност в обучението по ИТ и утвърждаване на ИТ в 

образователния процес, в неговата организация, управление и контрол;   

            • Постепенно ликвидиране на изолацията в образованието на ромските деца и 

осигуряване на равен достъп за тях до качествено образование;   

            • Привличане на финансови средства чрез проекти към Европейския съюз и други 

финансови институции за подпомагане процеса на интеграция на ромските деца;   

            • Засилване на контактите между родителите, класните 

ръководители,преподавателите  и психолога с цел повишаване на взаимната информираност 

за работата на проблемните ученици в училище;   

            • Използване на иновационни методи и добри практики на преподаване с цел по-добра 

мотивация на ученика за съзнателно учене;   

            • Повишаване на вътрешно-училищната квалификационна дейност и подкрепа на 

кариерното развитие на учителите ;   

            • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни занимания и достойно 

представяне на конкурси, състезания, конференции на различни нива, дейности, свързани с 

превръщането на училището в по-желана територия на ученика и намаляване броя на 

застрашените от  отпадане  ученици;   



           • Разширяване сътрудничеството с училищното настоятелство, родителската общност 

и частни фирми за обществена подкрепа на училищни образователни проекти и стратегии; 

           • Използване на иновативни методи за усвояване на знания,умения и навици при 

целодневната организация на работа.  

III    РАЗДЕЛ 

 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите: 

№ 

по 

ред 

Дейност Отговорници за 

изпълнение на дейността 
Срок за изпълнение 

на дейността 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
1 Запознаване на педагогическата 

колегия с актуалните нормативни 

документи на МОН 

Директор 13.09.2017год. 

2 Утвърждаване на вариант за 

организация  учебно-възпитателна 

работа 

Директор 14.09.2017год. 

3 Актуализиране на Правилника за 

дейността на училището 
Директор 

Зам.директор 

 

14.09.2017 год. 

4 Тържествено откриване на учебната 

2017-2018 година 
Комисия: 

      *кл.р-ли на ІІІ и VІІ 

класове, 

      *С.Маринов 

15.09.2017год. 

5 Изготвяне и представяне за 

утвърждаване в РУО на Списък-

образец №1за разпределение и 

утвърждаване на преподавателската 

дейност на персонала 

Директор 18.09.2017год. 

6 Актуализиране и запознаване с 

длъжностните характеристики на 

учителите 

Директор 14.09.2017год. 

 

 

 

 

 
7 Изготвяне на сведения за приетите в 

първи клас ученици по 

местоживеенето им до общинските 

администрации 

Директор, 

Пом.директор, 

Кл.р-ли на 1-те класове 

18.09.2017год. 

8 Представяне за заверка на учебни 

програми за ИУЧ,годишни 

тематични планове  

Преподавателите  на 

І-VІІ класове, 

Директор 

08.09.2017год. 

9 Изготвяне и заверяване в РЗИ-

гр.Пловдив на седмично разписание 

за първи срок 2017/2018 уч.год. 

 

Зам.директор 
 

21.09.2017год. 

10 Изготвяне и приемане на план за 

квалификационната дейност на 

педагогическата колегия. 

Запознаване с възможностите за 

кариерно развитие на учителите. 

Комисия за 

квалификационната 

дейност 

07.09.2017год. 

11 Изготвяне годишен план на 

училището и на тематичен план за 

работата на ПС  за 2017-2018учебна 

Комисия, 

Зам.директор, 

Директор 

14.09.2017год. 



година.  
12 Изготвяне на обобщена справка за 

доставените ученици за І-VІІкл.за 

2017-2018уч.год. 

Зам.директор, 

 Директор 
20.09.2017год.  

13 Приемане на плановете за работата 

на МО за учебната 2013-2014год. 
Председателите на МО 14.09.2017год. 

14 Изготвяне на график за провеждане 

на  консултации,контролни и 

класни работи. 

Преподавателите, 

Зам.директор 

 

14.09.2017год. 

15 Провеждане на начален и 

периодичен инструктаж по БУВОТ 

на служителите и учениците  

Класните ръководители, 

Зам.директор 
15.09.2017год. 

 

 

 

 

 
16 Провеждане на родителски срещи 

по паралелки. 
Провеждане на регулярни срещи, 
когато са за целите на превенцията, 
между малка група учители и други 
педагогически специалисти в детската 
градина, съответно между класния 
ръководител, учители и други 
педагогически специалисти в 
училището 

Класните ръководители 

 
 
 
Училищен психолог, 
ресурсни учители,класни 
ръководители 

20.09.2017год. 

13.12.2017г. 

14.03.2018г. 

 

 

 

Срок:постоянен 

17 Запознаване с инструкцията за 

евакуация в случай на природни 

бедствия. 

Приемане на План за действия при 

БАК.  

Класните ръководители, 

Зам.директор 

18.09.2017год. 

18 Провеждане и анализиране на 

резултатите  от входните нива за 

проверка на знанията по учебните  

предмети. 

Класните ръководители, 

Директор 
30.10.2017год. 

19    
20    
21 Сформиране на екипи за 

разработване на проекти  
Директор, 

Зам.директор, 

Учителите 

30.09.2017год. 

 

 

 
СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
1 Получаване на санитарно 

разрешително за започване на уч 

година  

Отг.Директор 30.08.2017год. 

2 Провеждане на родителска среща и 

приемане на правила за опазване на 

материалната база на училището. 

Отг. Класните 

ръководители, 

Преподавателите, 

Училищното 

ръководство 

20.09.2017год. 

3 Закупуване неотложни дидактически  

материали и УТС за учебния процес. 
Училищното 

ръководство 
31.10.2017год. 

4 Провеждане на медицински 

прегледи на учениците 
В.Панева 

 
20.12.2017год. 



5 Преглед за опаразитеност на 

учениците според изискванията на 

РЗИ. 

 

В.Панева 

 
І-ІV кл.веднъж 

седмично, 

V-VІІІ кл.-веднъж 

месечно. 

6 Приемане на План за  БУОВТ. 

 
Зам.директор 18.09.2017год. 

 

7 

Избор на фирма за доставка на 

гориво 2013-2014 год. 
Комисия: 

    * Г. Реджев 

    * Г. Арменова 

    * Д.Червеняшка 

30.09.2017год. 

8 Избор на фирма за доставка на храна 

за 2018 год. 
Комисия: 

     *Цв.Тачева 

     *М.Беева 

     * Д.Николова 

6.01.2018год. 

ЧЕСТВАНЕ НА БЕЛЕЖИТИ ДАТИ И ТЪРЖЕСТВА В УЧИЛИЩЕТО 
1 Тържествено откриване на учебната 

2017-2018 година 
Комисия: 

*кл.р-ли на 3 и 7 класове, 

   *С.Маринов 

15.09.2017год. 

2 22 септември-115години от 

обявяване на независимостта на 

България 

Отг: Р.Славова, 

В.Дафчева 
20.09.2017год. 

3 1 ноември-Ден на народните 

будители 
Отг:Учители по БЕЛ, 

История, 

,С.Маринов, Ив.Иванов, 

Класните ръководители 

31.10.2017год. 

4 Изготвяне на План-сценарии за 

Коледни тържества по паралелки 
Отг: Кл.ръководители, 

Възпитатели 

І-VІІ класове, 

В.Йочева, М.Матева 

20.12.2017год. 

5 145 години от обесването на 

В.Левски-изработване на 

презентация за отбелязване на 

годишнината 

Отг: В.Дафчева, 

Кл.ръководители 

начален етап 

16.02.2018год. 

6 3 март - Освобождението на 

България от турско робство-

състезание между паралелките 

Отг:Р.Славова, 

В.Дафчева, 

Кл.ръководители 

начален етап 

28.02.2018год. 

7 Празник на буквите Отг: Класни 

ръководители начален 

етап 

30.04.2018 год. 

8 24 май-Ден на българската и култура 

и на славянската писменост- 

изработване на проект за празника. 

Отг: Директор,, 

Ив.Иванов, 

Кл.ръководители  

І-ІІІ класове 

20.05.2018год. 

9 1 юни-ден на детето Отг:В.Чомакова, 

Севил Маринов 
01.06.2018год. 

10 Тържествено закриване на учебната 

2013/2014год.,изпращане на 

осмокласници 

Отг.Директор, 

Класните ръководители 
15.06.2018год. 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
1 Есенен спортен празник 

 
Отг:Ат.Чонов 

Класните ръководители 
20.10.2017год. 

2 Междуучилищен  турнир по Отг:Ат.Чонов 22.10.-



волейбол 

 
Класните ръководители 31.10.2017год. 

 
3    
4 Пролетен спортен празник Отг:Ат.Чонов 

Класните ръководители 
22.05.2018 г. 

5  Вътрешно – училищен турнир по 

волейбол  

 

Отг. : Ат. Чонов 

 
29.04.2017 г. 

 

6 Вътрешно – училищен турнир по 

тенис на маса 

Отг.  Ат. Чонов 29.05.2017 г. 

 
ЕКСКУРЗИИ С УЧЕБНА ЦЕЛ 
 
1 Провеждане на еднодневна 

екскурзия с учебна цел 
Отг: Класните 

ръководители  

І-ІV класове 

01.06.2017год. 

2 Провеждане на  еднодневна 

/двудневна/ екскурзия с учебна цел 

 Отг.: Кл. р - ли  

 V – VІІ класове 

                               

01.06.2017 год. 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ, УТРА 

 
1 „Моята вълшебна Коледа” 

Конкурс и  изложба-базар от 

изработени картички, 

сурвачки,рисунки 

Отг:П.Христова, 

Ст.Георгиева, 

В.Чомакова 

20.12.2017год. 

2 Провеждане на „ Ден на таланта” 
 

Отг:МО нач. и 

прогимн. етап, 

Кл.ръководители І-

VІІкл.,ПГ;  

30.03.2018год. 

3 „Изработих сам” -  

конкурс  за най – оригинална  

мартеница   

 

Отг: 

Кл.ръководители 

възпитатели, 

преподаватели І-

VІІкл.,ПГ 

28.02.2018год. 

4 Състезание между отбори от V-VІІ 

класове, посветено на трети март 

Състезание по здравословно хранене 

Отг.В.Дафчева, 

В.Дафчева,Енкина 

Комисия 

28.02.2018год. 

15.03.2018г. 

3 «Баба Марта бързала» -детско утро. 

/ Отчитане на резултатите от 

конкурсите и награждаване/ 

Отг: 

Кл.ръководители, 

възпитатели,препод

аватели І-VІІІкл., 

ПГ-«А»;ПГ-«Б» 

01.03.2018год. 

4 Мероприятия  посветени  на Деня на 

земята /рисунки на асфалт, 

посещение на  информационния 

център към  Национален парк  

„Централен балкан”/. 

 

Отг: 

Класните 

ръководители 

20.04.2018год.   

5 „Вълшебствата на 
царицаМатематика“-ден на 

забавната математиката 

Отг.Кл.ръководител

и-начален етап; 

Преподаватели по 

математика 

22.02.2018год. 

6 И знаем и можем 

Състезание в два кръга за ученици от 

Преподаватели ПЕ 

Кл. Р-ли 

ХІІ.2017г 

ІІІ.2018г 



V-VІІ клас в различни направления 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ВЪТРЕШНО – УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ- вж. 

Приложение №1 

            

 

 

 КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

    1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ : 

*        Учебната работа на учениците и техните учебни резултати 

*        Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателя 

*        Работата на непедагогическия персонал 

*        Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности 

2. ФОРМИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

*        Педагогически проверки 

-       Превантивни 

-       Тематични 

-      Текущи 

*        Административни проверки 

-       на училищната документация, свързана с учебния процес 

-       на другата документация – техническа и технологична, документи за материалните и 

стоковите дейности, по трудово – правните отношения с персонала, свързани с финансовата 

дейност 

*        Проверки на социално – битовата и стопанската дейност 

*        Проверки по спазване на : 

-       правилника за вътрешен трудов ред в училището 

-       училищния правилник 

-       изготвяне и спазване на графици 

-      спазване на правилника за ЗБУВОТ 

-      спазване на седмичното разписание 



* Проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти на РУО и МОН 

3. СРОКОВЕ :Контролната и помощна дейност в училището се осъществява на базата на 

изготвения план за помощната и контролната дейност на директора, където са упоменати 

контролните срокове 

 

 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

М. СЕПТЕМВРИ  

        1. Приемане на Годишен план за дейността на училището 

2. Приемане план за квалификационната дейност  

3.Приемане на плановете на МО 

4.Приемане плановете на Постоянните комисии 

5.Приемане на Програма за превенция на агресията и насилието сред учениците; 

6.Приемане на програма за намаляване отсъствията на учениците и преодоляване на 

напускането на учениците. 

7.Обсъждане и приемане график за провеждане на допълнителен час по физ.възпитание 

и спорт , групи за ФУЧ 

8.Обсъждане и приемане на график за контролни и класни работи  

9.Утвърждаване на график за провеждане на заседанията на екипа за педагогическо 

оценяване на учениците със СОП при ОУ „Райно Попович”, гр. Карлово за учебната 

2017/2018  година. 

10.Приемане на символи за оценяване на учениците от Iи II клас. 

11.Утвърждаване на проекти , по които ще се работи през учебната 2017/2018г. 

 

 

М. ОКТОМВРИ  

1. Запознаване с плана за контролната и помощна дейност на директора и зам.-

директора 

2. Приемане на План за работа при есенно- зимни условия 

3. Приемане на план за действие при БАК 

4. Приемане план за евакуация при БАК 

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

обслужващо училището. 

6. Освобождаване на ученици от ФВС –докл. кл. р-ли 

7. Спазване Правилника на училището и Правилника за вътрешния ред в училище. 

Наказания на ученици 

8. Отчет за изпълнение решенията на предходни ПС 

     

М. НОЕМВРИ 

1. Резултати от Входното ниво на учениците 

2. ДОИ, НВО в ІV и VІІ клас Мерки за повишаване на резултатите. 

3. Информация от класни ръководители по прибирането и задържането на подлежащите 

на задължително обучение ученици.    



                Докл.:  Кл. ръководители 

4. Информация за ритмичността в изпитванията на учениците   и спазване на 

Инструкция № 3.           

5. Разглеждане на предложения за наказания на ученици 

6. Отчет за изпълнение решенията от предходни съвети 

 

М. ЯНУАРИ 

 1. Приключване на І срок – удължаване, изпити за оформяне на срочна оценка; 

 2. Януарска сесия за учениците от самостоятелна  форма 

 3.Изпълнение на плана за квалификационната дейност 

 4.Спазване Правилника на училището  

 

 

М. ФЕВРУАРИ  

1. Отчет на решенията от предходните съвети 

2.Отчет на резултатите от УВП през първия учебен срок на учебната 2017 / 2018 година. 

 

М. МАРТ  

1. Тематичен практически педагогически съвет . 

2. Определяне на реда за прием и записване на ученици в І клас и ПГ 

3.  Обсъждане и приемане на решение за избора на учебници и учебни помагала за 

учениците от І – VІІ клас за учебната 2017/2018 година.      

М. АПРИЛ  

      1.  Приемане на план за успешно приключване на учебната 2017/ 2018година  

      2. План за подготовката на учебната 2018/2019 учебна година 

      3.Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението в начален етап 

 

М. МАЙ  

    1.Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението в начален етап. Утвърждаване на списък на ученици от началния етап, оставащи 

на допълнителна работа 

 2.Обсъждане и приемане на предложения за награждаване на ученици  за края на учебната 
2017/ 2018година; на учители за 24 май. 

 

М. ЮНИ  

1.Отчет на дейността на училищните комисии 

2.Изпълнение на плана за квалификация 

3.Резултати от тематичната проверка  

4.Доклад на класните ръководители за движението на учениците и резултатите от 

обучението в прогимназиален етап. 

 

М. ЮЛИ  

 

 1.Отчет на изпълнението на  решенията на Педагогическия съвет през ІІ учебен срок 

2.Отчет на резултатите от ОВР през учебната 2017/ 2018 година 

3.Запознаване с Проекта за щатно разписание за учебната 2018/2019 година 



 
М. СЕПТЕМВРИ  

 
    1.Избор на секретар за учебната 2018/ 2019 г.. 

2.Приемане на план и правила за работа на ПС през учебната 2018 / 2019 година 

3.Актуализиране на Правилника за дейността на училището 

4.Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов ред 

5.Приемане на Училищен учебен план и утвърждаване на групи по ИУЧ 

6.Определяне тематиката на допълнителен час по физ.възпитание и спорт  

7.Утвърждаване на дневно и седмично разписание 

7.Избор на постоянни училищни комисии и председатели на МО   

8. Отчет на резултатите от поправителните сесии 

9. Разпределение на учениците по класове и паралелки, определяне класни ръководители  и 

класни стаи 

10.Определяне на ПИГ, утвърждаване на списъци на учениците в групите, определяне на 

възпитатели на групите. 

11.Утвърждаване списъци на учениците в самостоятелна форма на обучение по класове. 

 

  ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

А. ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ 

            1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

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

цел ефективно подпомагане на многообразната училищна дейност 

            3. Установяване на по –тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с 

цел подобряване на материалната база в училището 

        4. Актуализиране на връзките с институции :  

•  РСПАБ 

• Детска педагогическа стая 

• Неправителствени организации 

• Читалище  „В. Левски“ – гр. Карлово 

• Ромски организаци 

•  Съвместна дейност с:  

• Училищно настоятелство 

• Полиция, съдебна власт и прокуратура 

• Отдел за закрила на детето 

• Здравеопазване 

• Общинска администрация 

• РУО – гр. Пловдив 

• ОКБППМН и РП 

• ОЗД – Карлово 

• Агенция СП –гр. Карлово 

 

 Б. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 



• Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна дейност с 

УН 

• Ангажиране на УН при решаване на проблеми по прибирането и задържането на 

ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаването на въпроси, 

свързани с подобряването на МТБ 

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

синхрон между семейството и училищното възпитание 

• Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия 

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

проблеми, проучване интересите и нагласите на ученици и родители за участие в 

извънкласни форми и изяви, както и такива за родителите на бъдещите 

първокласници 

• Изготвяне на график за срещи с родителите на учениците 

• Изготвяне на табло за информация на родителите 

• Провеждане на родителски срещи : 

            

М. СЕПТЕМВРИ 

• Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и Училищния 

учебен план 

• Избор на родителски активи по класове 

• Хранене на учениците от ЦДО 

• Застраховане 

·         

 М. ДЕКЕМВРИ 

• Готовност на учениците за приключване на І учебен срок. 

• Целодневна организация на ОВП – проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на 

качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес” 

·        М. МАРТ 

1.    Запознаване на родителите  на  учениците от VII  и  VIII  клас с Наредбата за 

прием след VІІ и VІІІ клас. 

         2.Проблеми с успеха и дисциплината на учениците. Нарушения на УП. 

         3.Ролята на родителите при обучението по БД 

 ·      М. АПРИЛ 

Среща с родителите на бъдещите първокласници. 

·        М. МАЙ /ЮНИ 

• Готовност на учениците за приключване на учебната 2013/ 2014 година. 

• Участие на учениците в извънкласни форми и ПИГ през 2014/2015 уч.година; ЧЕ за II 

клас. 

 

СЪЩНОСТ, ЦЕЛ,ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВЪЗПИТАНИЕ 



І . СЪЩНОСТ 

Гражданското образование и възпитание се осъществява чрез система от дейности, 

насочени към формиране нагласи у учениците и създаване на модели на поведение за 

активно и ангажирано участие в демократичните процеси, протичащи в държавата. 

 

ІІ. ЦЕЛ 

Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълнение на 

задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото. 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

         1. Изграждане  култура на поведение в ученическата общност и на готовност за 

участие в общоучилищния живот. 

         2. Придобиване и прилагане на знания за здравословен начин на живот. Изграждане на 

екологична култура 

         3. Свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път на развитие 

и реализация 

         4. Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитаване на 

инициативност и подготовка за пълноценен начин на живот. 

        5. Противодействие срещу агресивността, насилието и обществения нихилизъм за ред и 

сигурност в училище. 

ІV.  ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

         1. Планиране  дейността на класния ръководител с участието на учениците. 

                                                                                 Срок : 21.09.2017 год. 

                                                                              Отг. Кл.ръководители  
       2.  Активизиране работата на ученическия съвет.Планиране на дейности за ученическо 

самоуправление. 

                                                                                Срок : 20.10.2017год. 

                                                                               Отг.Зам.директор, кл.р-ли 
училищен психолог  

     3.  При провеждане на общоучилищни тържествени мероприятия да се спазват 

задължителните символи – национално знаме, държавен химн. 

Отг.Директор, 

пом.директор, 

Ат.Чонов 

     4.  Да  продължи въведената традиция за озеленяване, грижи и опазване двора и 

вътрешния интериор на  училището при изпращане на осмокласници и през учебната година. 

                                                            Отг. Кл. Р-ли VІІ кл.,  

                                                             М. Тодорова 

      5.  Да се осъществяват инициативи за изграждане на етническа толерантност между 

учениците: 

    - "Различието ни прави уникални"; 

     - "Еднакви в различията "-конкурс за ученически творби/ разкази, рисунки , есета / 
                                                                                       Срок: 01.04.-08.04.2018год.        



                                                                                        Отг.кл.ръководители 

6.      Да се стимулира участието на ученици в различни регионални, национални и 

международни конкурси. 

Отг.учителите 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БД 

 

          І. ОРГАНИЗАЦИЯ 

            Организирането на обучение по безопасност на движението се извършва под контрол  

на директора на училището. 

           Заниманията с учениците  се провеждат в Часа на класа, както следва : 

   В начален етап на обучение от класните ръководители, 

   В прогимназиален етап –преподавател V-VІІ класове 

        ІІ. ЦЕЛИ 

1.      Опазване живота и здравето на учениците 

2.      Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тези на околните. 

3.      Придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на 

опасните ситуации при движение на пътя. 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

1.      Осигуряване на условия за усвояване на знания за безопасно движение и 

опасностите, които крие движението по пътищата 

2.     Изучаване  правилата за движение по пътищата с активна подкрепа на 

родители и ученици. 

ІV. ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НА БАЗАТА 

НА ИЗГОТВЕН ПЛАН И  СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

ПО БД, ОТ и БУОВТ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА КОМИСИЯ ЗА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА 

         І. ЦЕЛИ 

         * Свеждане до минимум на противообществените прояви /тютюнопушене, 

употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./ на учениците; 

         * Да се възпитават у учениците коректност и толерантност; 

         * Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно 

приобщаване към гражданското общество 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 



       1.   Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището 

2. Системно провеждане на индивидуална възпитателна работа с ученици, 

извършители на противообществени прояви 

3. Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други с 

цел гражданско образование и възпитание на учениците 

    ІІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

      1.  Издирване и завеждане на отчет на ученици, склонни към противообществени 

прояви 

Отг. : Кл. ръководители 

Срок : 27.09.2017г. 

                 2.Издирване и завеждане на отчет на ученици, живеещи в условия на повишени за 

нормалното им развитие рискови фактори. 

Отг. : Кл. ръководители 

Срок : 27.09.2017 г. 

                3.Картотекиране на ученици, извършили противообществени прояви. 

                                                                           Отг. Комисията 

                                                                          Срок :10.11.-10.12.2017год. 

              4.Периодично разглеждане от комисията  постъпки на ученици, извършили 

противообществени прояви;                                      

                                          Отг.Комисията  

             Срок:м.12.2017г.;м.02.2018г.;м.03.2018г.;м.04.2018г.;м.05.2018г. 

                                                                                                                                          

    5. Провеждане на срещи - разговори с класни ръководители, в чиито паралелки има 

ученици, склонни към извършване или извършители на противообществени прояви 

Отг. : Комисията 

             Срок:м.12.2017г.;м.02.2018г.;м.03.2018г.;м.04.2018г.;м.05.2018г. 

                                                       

   6.Изготвяне от класните ръководители на характеристики на учениците, 

извършители на противообществени прояви 

Отг. : Кл. ръководители 

Срок : м. юни 2018 г. 

   7.Включване в плановете на класните ръководители на теми за  здравни знания и хигиена 

на ученическия труд. 

                                                                                                 Отг. Кл. ръководители 

  Срок : 20.09.2017 год. 

8.Индивидуална работа с ученици, допуснали неизвинени отсъствия- причина за 

трудно усвояване на знания,умения и навици.     

                                                                                             Отг. Кл. Ръководители,   

Учил.психолог 

                                                                                             Срок целогодишно 



       9.Отчет за работата на комисия за противодействие на тормоза 

                                                                              Отг.Предс.на комисията 

                                                                              Срок : на заседания на ПС 

                                                                               м. юни 2018 год.  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ 

  

І. ЦЕЛИ 

 Подпомагане на индивидуалния образователен и професионален избор на учениците 

и подготовката им за професионална реализация в съответствие с възможностите на 

образователната система и пазара на труда 

 ІІ. ЗАДАЧИ 

1.Осигуряване на специализирана информация на учениците за възможностите на 

средното образование, подпомагаща професионалното им ориентиране. 

2.Развиване на умения за самостоятелно взимане на решения от учениците за техния 

училищен и професионален избор. 

3.Подготовка на учениците, завършващи основно образование за професионална 

реализация в условията на пазарната икономика. 

4.Прилагане на съвременни подходи и техники на работа с ученици, стимулиращи 

тяхната активност при избор на училище след  завършване на основното им образование. 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ  

      1. Диагностициране на учениците от VІІ клас във връзка с професионалното им 

ориентиране и избор на училище  

                                                                                   Отг. : Кл. ръководители, училищен  

психолог   

                                                                                                     Срок:м.април  2018год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.Провеждане на родителска среща във връзка с професионалното ориентиране и избор 

на училище с ученици от VІІ клас 

                                                                  Отг.Кл. ръководители  на VІІ  класове 

                                                                                    Срок : м. март 2018 г. 

3.Картотекиране на хронично болни деца , деца със СОП и  насочването им към подходящи 

средни училища 

       Отг. Училищен психолог, 

                                                                            учители от ресурсен  ц.П-в                                                           

                      Срок : м.март 2018 г.   



4.Провеждане на индивидуални консултации с родителите на хронично болни деца и с 

родителите на ученици, които са склонни да не продължат образованието си 

Отг. Директор, 

 Кл. ръководители, 

          Учил. психолог, мед. лице 

                                                                           Срок:      Целогодишно 

5.Навременно информиране на учениците за промени в Наредбите на МОН, които ги 

касаят 

Отг. : Кл. ръководители 

Срок : Целогодишно 

6.Осигуряване на рекламни материали и сведения за различни средни училища в 

Пловдивска област 

Отг.Директор, комисия 

Срок : м.април-май 2018г. 

 

* Забележка: Отговорниците по  изготвяне на проект за празници и тържества могат да 

определят и възлагат отговорности на комисии по изпълнение на проекта. 

 


