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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ДРАЛФА, ОБЩ. ТЪРГОВИЩЕ 

 

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 

 № 43 /27.09. 2021 г. 

НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

 

Г О Д И Ш Е Н      П Л А Н 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в 

Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

1. Ранно детско развитие. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на 

активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

3. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

4. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на 

професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди 

(дуално обучение). 

5. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към 

образователния процес. 

6. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент 

върху български език и литература и математика. 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно 

съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 
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8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и 

диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

 

III. Други  приоритети в дейността на училището: 

1. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя. 

2. Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 

3. Привличане на родителите и институции като партньори в процеса на обучение и възпитание на учениците, работа по 

НП и проекти. 

 

 

 

IV. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност Срок Отговорник  Индикатори за изпълнение забележка 

Мерна 

единица 

/брой, 

процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст.  

1.1 Седмица на приобщаването: 

„Споделяне на идеи при работа с деца 

и ученици от начален етап за STEM 

IV.2022 Директор и  

Н. Недялкова 

бр 0 1  
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елементи ”. 

1.2. Обобщаване на резултатите от 

обследването за ранно оценяване на 

риска от възникване на обучителни 

затруднения при деца от начален етап 

XI.2021 Д. Радева % 0 100% от 

нуждаещите се 

 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на 

активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

2.1.   Работна среща за споделяне на опит 

от работата в електронна среда и 

оценяване на резултатите на 

учениците при обучение от разстояние 

чрез средствата на ИКТ.  

X.2021 директор Брой 

участвали 

0 10  

2.2.   Методическа среща за споделяне на 

добри практики на тема:  

„Работа с дигитални образователни 

ресурси и използване на онлайн 

приложения“.  

 

II.2022 Ф. Хасанова Брой 

участвали 

0 10  

3. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

3.1 Участие в обучения по плана на 

РУО 

      

  3.1.1. „Технологиите в подкрепа на 

ефективното управление на 

образователната институция“. 

15 юли 

2022 

година 

Началник на 

отдел ОМДК 

Старши 

Бр. 0 1  
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експерти по 

ОСО 

 

3.1.2. „Развитие на компетентността 

на директора за ефективен 

мениджмънт в училище“. 

15 юли 

2022 

година 

Началник на 

отдел ОМДК 

Старши 

експерти по 

ОСО 

Бр. 0 1  

 

3.1.3.„Спортни дейности и събития в 

училищното образование – специфика, 

организация, реализация“. 

 

м. 

октомври

-м. 

декември 

2021 

година 

Старши 

експерт по 

ФВС 

Бр. 0 1  

 

3.1.4.Квалификационен курс по БДП 

за придобиване на правоспособност и 

повишаване на квалификацията. 

м. 

октомври

-м. 

декември 

2021 

година 

Старши 

експерт по 

ФВС 

бр 0 6  

  3.1.5. „Mедийна грамотност. Работа с 

дигитални образователни ресурси и 

използване на онлайн приложения за 

създаване на дигитално съдържание“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Старши 

експерт по 

ОНГОР 

Бр. 0 1  

 3.1.6. „Мотивация и оценяване на 

учениците. Формиращо оценяване по 

природни науки и екология“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Старши 

експерт по 

ПНЕ 

Бр. 0 1  

   3.1.7. Обучителна програма: 

„Внедряване и използване на 

информационни и комуникационни 

технологии в часа по български език и 

литература. Създаване и използване на 

дигитални учебни ресурси“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Старши 

експерт по 

БЕЛ 

Бр. 0 1  
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3.2 Вътрешноинституционална 

квалификационна дейност 

2021/2022 Директор 

Председател 

МО 

Брой часове 16 16  

 3.2.1.Прехода на учениците към 

прогимназиален етап - дискусия 

X.2021 Директор 

Председател 

МО 

% участвали 100% 100%  

 3.2.2.Обучението в електронна среда 

от разстояние- практикум 

XII.2021 Директор 

Председател 

МО 

% участвали 100% 100%  

 3.2.3.Ефективно взаимодействие 

между педагогическите специалисти 

при целодневна организация на 

учебния ден- добри практики 

II.2022 Директор 

Председател 

МО 

% участвали 100% 100%  

 3.2.4.Родителите като партньори в 

обучението – добри практики 

III.2022 Директор 

Председател 

МО 

% участвали 100% 100%  

         

4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към 

образователния процес. 

 4.1.Задържане на максимално висок 

обхват  на  учениците, подлежащи 

на задължително обучение 

2021/2022 директор; 

класни 

ръководители 

%  100%   
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 4.2.Намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система 

 

VI.2022 директор;  

класни 

ръководители

; 

кметове по 

селата 

% 0 0 напуснал

и 

 

 4.2.1.Въвеждане на специфични мерки 

за превенция на отпадането на 

ученици в Стратегията за развитието 

на училището. 

IX.2021 Директор 

Комисия 

стратегия 

брой 0 1 стратегия  

 4.2.2.Актуализиране на Програма за 

превенция на ранното напускане на 

училище 

IX.2021 Директор 

Комисия 

програма 

брой 0 1  

 4.2.3.Създаване на оптимални условия 

за целодневна организация на учебния 

процес  

2021/2022 директор  % 100% 100% обхват  

 4.2.3.1.Обхват на пътуващите ученици 

в целодневно обучение 

IX.2021 директор % 100% 100% обхват  

 4.2.3.2.Осигуряване на столово 2021/2022 Директор, % от 100% 100%  
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хранене за всички ученици от 

училището с поевтиняване на храната 

до 50% 

Класни 

ръководители, 

Учители в 

ЦДО 

желаещите 

 4.2.3.3.Осигуряване от бюджета на 

училището на безплатно столово 

хранене за ученици от социално слаби 

многодетни семейства 

IX.2021 Директор 

Класни 

ръководители 

брой 0 До 10 ученици  

 4.2.3.4.Осигуряване на разнообразни 

извънкласни дейности под 

ръководството на учителите  

През 

учебната 

година 

Директор 

учители 

% 50% 90%  

 4.2.4.Включване на ученици от 

уязвимите групи, недостатъчно 

владеещи български език в групи за 

допълнително обучение по БЕЛ 

2021/2022 Директор 

Класни 

ръководители 

% 50% 70%  

 4.2.5..Включване на ученици от 

уязвимите групи в групи за занимания 

по интереси 

IX.2021  Брой групи 0 3  

 4.2.6.Изготвяне на График на V.2022 Директор, брой 0 1  
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дейности за работа през лятната 

ваканция с учениците 

Учители, 

Учители в 

ЦДО 

 

 4.2.7.Срещи с родители на застрашени 

от отпадане ученици за повишаване 

мотивацията за учене 

2021/2022 Директор 

Класни 

ръководители 

брой 0 4 общи срещи и 

100% при 

необходимост 

 

 4.2.8.Прилагане на Механизма за 

противодействие на училищния 

тормоз и насилие 

2021/2022 Директор 

Комисия за 

борба с 

противообщес

твените 

прояви 

% 0 100% 

разгледани и 

регистрирани 

случаислучаи 

 

 4.2.9.Обновяване на дейността  на 

клуб „Заедно е весело и забавно” за 

ученици от различни възрастови групи 

2021/2022 Д.Радева 

Т.Господинов

а 

брой 20 ученици 40 ученици  

 4.2.10.Актуализиране на Система за 

ранно предупреждение в училище за 

ученици в риск 

X.2021 Директор 

Комисия  

брой 0 1  

 4.2.11.Кариерно ориентиране на III.2022 Директор клас 0 2  
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ученици в риск Класни 

ръководители 

 4.2.12.Предлагане на различни форми 

на обучение за нуждите на ранно 

отпаднали ученици 

IX.2021 директор % 0 100% желаещи  

 4.2.13.Срещи и включване на 

реинтегрирани ученици, напуснали 

рано училище в тържества, училищни 

празници и извънкласни дейности 

2021/2022 Директор 

Учители  

брой 0 2 срещи  

 4.2.14.Ежемесечен отчет от класните 

ръководители за допуснати отсъствия  

2021/2022 Класни 

ръководители 

брой 0 ежемесечно  

 4.2.15.Срещи с родители на ученици в 

риск от отпадане. 

 

 

IX.2021 

V.2022 

Директор 

Класни 

ръководители 

брой 0 при 

необходимост 

 

5. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент 

върху български език и литература и математика. 

 5.1.Организиране на групи за X.2021 директор Бр. 12 12  
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допълнителна работа на ученици с 

дефицит в знанията по БЕЛ и 

Математика по Проекти 

 5.2.Включане на   ИУЧ по математика 

и БЕЛ 

IX.2021 директор % класове 100% 100%  

 5.3.Организиране на групи за ФУЧ по 

математика и БЕЛ 

IX.2021 директор бр 0 4  

6. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на 

педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за 

създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението 

при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

     

 6.1.Внедряване на ИКТ в урочната 

работа чрез използване на 

електронни учебници, 

образователни портали и 

приложения, игри, образпвателни 

платформи 

През 

учебната 

година 

Учители % 50% 100%  

 6.2.Запознаване с добри практики 

по използването и прилагането на 

ИКТ и образователни платформи в 

XI.2021 

XII.2022 

Учители ИТ брой 0 2 /1 в начален и 

1 в прог.етап/ 
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урочната работа. 

 6.3.Запознаване с добри практики 

по  Компютърно моделиране в 3 ,4 и 

5 клас 

XII.2021 Учители КМ брой 1 2  

 6.4.Провеждане на състезание сред 

ученици от прогимназиален етап по 

ИТ- компютърна презентация 

V.2022 Учител ИТ брой 0 2  

 6.5.Актуализиране на училищния 

сайт 

2021/2022 Директор 

Учител ИТ 

брой 0 1  

 6.7. Насърчаване и подкрепяне на 

учителите за използване на 

устройства (таблети, лаптопи, мо-

билни телефони) за достъп до 

образователни ресурси и 

осигуряване на електронно 

обучение. 

2021/2022 Директор % 

използващи 

30% 100%  

 6.8.Модел за проектно базирано 

обучение 

II.2022 Директор 

Ф. Хасанова 

Бр. 0 1  
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7. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на 

сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от 

разстояние в електронна среда. 

 

 7.1.Осигуряване на учебници и 

учебни помагала  за безвъзмездно 

ползване на учениците от I-IV клас, 

и учебници за учениците от V-VII 

клас 

IX.2021 Директор 

Класни 

ръководители 

% 0 100%  

 7.2. Използване на възможностите 

на ЦПЛР ОДК Търговище като 

ефективно консултационно, 

методическо и координиращо звено, 

за реализиране на регионалната 

политика за кариерно ориентиране 

на учениците, вкл. и по Проект 

„Подкрепа за успех“. 

През 

учебната 

година 

Директор, 

Класни 

ръководители 

на VII клас 

% 0 100% от 

учениците в VII 

клас 

 

 7.3.Осигуряване на ресурсно 

подпомагане на ученици със СОП 

2021/2022 Директор 

Класни 

ръководители 

% 0 100% от 

учениците със 

СОП 

 

 7.4.Осигуряване на образователна 

подкрепа на учениците със СОП от 

2021/2022 Директор, 

класни 

% 0 100% при 

необходимост/ 
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ЦСОП Търговище ръководители  

 7.5.Реинтегриране на ученици, 

напуснали образователната система 

2021/2022 Директор 

комисия 

% 0 100% желаещи  

 7.6. Кариерно ориентиране на 

учениците от VI и VII клас 

По 

график 

от РУО 

Директор, 

класни 

ръководители 

% участвали 0 100%  

 7.7. Участие в  Пета регионална 

панорама на професионалното 

образование от РУО Търговише 

По 

график 

от РУО 

Директор, 

класни 

ръководители 

% участвали 0 100%  

 7.9.Участие на родители в 

училищни извънкласни дейности 

2021/2022 Класни р-ли % участвали 5 10%  

8. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

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

възраст  

 

 8.1. Участие на педагогическите 

специалисти в дейностите на 

екипите за съвместна работа на 

институциите 

През 

учебната 

година 

Директор, 

учители, 

пом.персонал 

% 100% 100%  

 8.2. Идентифициране на ученици в 

задължителна училищна възраст, 

които не са обхванати и 

През 

учебната 

година 

Директор, 

учители, 

пом.персонал 

% 100% 100%  
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предприемане на мерки за 

обхващането им в училище 

 8.3.Идентифициране на ученици, 

отпаднали от училище и 

реинтегриране в училище 

През 

учебната 

година 

Директор, 

учители, 

пом.персонал 

% 100% 100%  

 8.4.Идентифициране на ученици в 

риск от отпадане и срещи с 

родителите им - дистанционно 

През 

учебната 

година 

Директор, 

учители, 

пом.персонал 

% 100% 100%  

 8.5.Целенасочена работа с 

родителите на родителски срещи – 

беседи, практически съвети и др. – в 

е-среда 

През 

учебната 

година 

Директор, 

учители 

% 100% 100%  

 8.6.Предложение до дирекция 

„Социално подпомагане“ за помощ 

в натура за ученици в риск от 

отпадане след идентифициране на 

потребностите им 

През 

учебната 

година 

Директор, 

учители 

% 0 100% при 

необходимост 

 

 8.7.Предоставяне на кмета на 

община Търговище информация за 

ученици, допуснали повече от 5 

Ежемесе

чно 

Директор % 100% 100%  
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отсъствия по неуважителни 

причини или трайно непосещаващи 

учебни занятия за налагане на 

административни наказания 

9. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 

година 

 

 9.1.Продължаване на работата на 

училището по мярка „Без свободен 

час в училище” от НП „Без свободен 

час “. 

2021/2022 Директор % 100% 100%  

 9.1.1.Своевременно отчитане на 

документите в платформата на НП 

График 

на 

дейности

те по НП 

Директор % 100% 100%  

 9.2.Ипълнение на дейности по НП 

„Ученически олимпиади  и 

състезания” 

По 

график 

от МОН 

Директор 

Учител по 

ХООС 

% 0 100% изпълнени 

дейности 

 

 9.3. Участие на училището по НП 

ИКТ 

      

 9.3.1 . Интернет свързаност IX 2021 Директор Брой 0 1  

 9.3.2. Електронен дневник IX 2021 Директор Брой 0 1  
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 9.3.3. Доизграждане на безжичен 

интернет 
IX 2021 Директор % покрита 

площ 

80% 100%  

 9.4. Работа по НП „Квалификация 2021/2022 Директор % 0 100%  

 9.5. Работа по НП „Оптимизиране 

на вътрешната структура на 

персонала“ 

2021/2022 Директор % 0 100%  

 9.6.Работа НП „Иновации в 

действие“ 

      

10. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми  

 10.1.Мотивиране на учителите за 

разработване и  работа по проекти 

или включване на училището като 

партньор. 

2021/2022 Директор 

Учители 

Учители в 

ЦДО 

брой 0 2  

 10.2. Проект BG05M2OP001-2.011-

0001 „Подкрепа за успех” 

2021/2022 УЕОУ     

 10.2.1. Сформиране на УЕОУ IX.2021 Директор бр 0 1  

 10.2.2. Сформиране на групи за работа 

по проекта и ръководители на групи 

IX.2021 УЕОУ бр 12 12  

 10.2.3. Назначаване на Образователен 

медиатор 

IX.2021 УЕОУ бр 0 0,5  
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 10.2.4. Изпълнение на дейностите и 

отчитане 

2021/2022 УЕОУ, 

ръководители 

на групи 

% 0 100%  

 10.3. Проект „Равен достъп до 

училищно образование в условията 

на криза“ – изпълнение на 

дейностите 2,3,4, 

2021/2022 Директор 

Ръководители 

на групи 

% 100% 100%  

 10.4. Проект „Подкрепа за 

приобщаващо образование“ – 

изпълнение на дейностите по 

обучение на учители и изграждане 

на ресурсен кабинет 

2021/2022 директор % осигурено 

заместване 

0 100%  

 10.5. Подпомагане развитието на 

физическото възпитание и спорта в 

училищата и ДГ по ПМС 

№129/11.07.2000 г. 

2021/2022 Директор, 

Учители ФВС 

% 0 100%  

11. Организационно и методическо осигуряване на дейността на педагогическите специалисти чрез 

методическа подкрепа и квалификационна дейност 

 

 11.1. Оказване на методическа 

помощ при подготовката на новата 

IX.2021 Директор 

Класни 

ръководители, 

% 0 100%  
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учебна година учители, 

Учители в 

ЦДО 

 11.2. Консултиране и оказване на  

помощ на учителите в хода на 

осъществяваната контролна 

дейност на директора. 

През 

учебната 

година 

Директор 

Експерти 

РУО 

% 0 100% 

консултирани 

 

 11.3. Работни срещи с учители по 

възникнали текущи проблеми, 

свързани с воденето на ЗУД 

IX.2021 

I.2022 

V.2022 

Директор брой 0 при 

необходимост 

 

 11.4. Работна среща с учителите за 

разработване на насоки за 

преминаване при необходимост от 

присъствено обучение към ОРЕС 

IX.2021 Директор брой 0 2  

 11.4.1. Избор на екип за изпълнение 

на дейностите 

IX.2021 Директор брой 0 1  

 11.4.2. Обучение на учителите за 

работа в Teems 

IX.2021 Директор брой 0 1  
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 11.4.3. Споделяне на добри 

практики 

2021/2022 Директор брой 0 2  

12. Актуализиране на Стратегия за развитие на училището за периода 2021/2022-2025/2026 

 12.1. Актуализиране на Стратегия 

за развитие на училището за 

периода 2021/2022-2025/2026 години 

с включен План за действие и 

финансово обезпечаване. 

IX.2021 Директор  

Председател 

на Комисия 

брой 0 1  

 

13. Организиране на дейностите по провеждането на националните външни оценявания 

  

 13.1. Участие на учители от 

училището като квестори при 

провеждане на  НВО и ДЗИ – 

мотивиране и инструктаж.  

IV.2022 директор брой 0 6  

 13.2. Формиране на Училищна 

комисия за подготовка и 

провеждане на НВО в IV и VII клас. 

V.2022 Директор брой 0 1  

 13.3. Дейности по провеждане на 

НВО в IV и VII клас. 

Според 

График 

на 

дейности

директор % 100% 

изпълнение 

на дейностите 

100% 

изпълнение на 

дейностите 
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те 

 13.4. Отчитане и анализ на 

резултатите от провеждането на 

НВО и съпоставка с предходни 

години. 

VI.2022 Директор брой 1 1  

14. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за децата и 

учениците. 

 

 14.1.Определяне на координатор за 

обща и допълнителна подкрепа 

IX.2021 Директор 

координатор 

% 0 100%  

 14.2.Определяне на екипи за обща 

подкрепа на ученици  

IX.2021 Директор 

координатор 

% 0 100%  

 14.3. Проучване на потребностите на 

ученици със СОП и разясняване 

сред родителите на ученици със 

СОП  възможностите на ресурсното 

подпомагане или насочване към 

образователна подкрепа от ЦСОП. 

IX.2021 Директор, 

Класни 

ръководители 

брой 0 2 срещи при 

необходимост 

 

 14.4. Обновяване  на помещения за 

провеждане на занятията на 

ресурсните учители за работа с 

2021/2022 Директор Брой 

помещения 

0 2  
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ученици със СОП 

 14.5. Осигуряване на подкрепяща 

среда за обучението на учениците 

със СОП – обогатяване на МТБ в 

игротеката и класните стаи в тясно 

съдействие с ресурсните учители. 

През 

учебната 

година 

Директор % 50% 100%  

 14.6.Осигуряване на възможност за 

участие на учениците от училището, 

които се обучават  в ЦСОП в 

общоучилищни празници и 

извънкласни дейности 

През 

учебната 

година 

Директор, 

координатор 

брой 0 1 участие  

15. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на 

учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване 

 

 15.1.Подаване на заявка за ЗУД  По 

график 

на МОН 

Директор брой 0 1  

 15.2. Осигуряване на безплатни 

учебници за учениците от I-VII клас  

IX.2021 

По 

график 

на МОН 

Директор % 100% 100%  
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 15.3.Изпълнение на дейностите по 

избор на нови учебници за 2022/2023 

По 

график 

на МОН 

Директор  

учители 

% 0 100%  

 15.4. Осигуряване от бюджета на 

училището на учебни помагала за  

учебната 2021/2022 година за 

ученици, застрашени от отпадане 

или в риск, както и учебни пособия 

за ученици от социално слаби 

семейства от всички класове по 

предложение на класните 

ръководители. 

IX.2021 Директор 

Кл.ръководит

ели 

% 70% 100%  

 15.5.Осигуряване от бюджета на 

училището на учебни тетрадки и 

тестове по БДП за учениците от 

всички класове 

IX.2021 Директор 

Класни 

ръководители 

% 0 100%  

16. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в училището.  

16.1. Тематични проверки       

 „Възможности за преминаване от X.2021 Директор Брой 

проверки 

0 1  
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присъствено към ОРЕС“  

 „Използване на извънкласните форми 

за задържане на учениците в 

училище“ 

X.2021 Директор Брой 

проверки 

0 1  

 „Приемственост в обучението на 

учениците при преминаване от 

начален в прогимназиален етап“ 

II.2022 

 

Директор Брой 

проверки 

0 1  

 „Работа на класните ръководители  с 

родителите“  

III.2022 Директор Брой 

проверки 

0 1  

16.2. Текущи проверки по:       

 Прилагането и изпълнението на 

ЗПУО, държавните образователни 

стандарти, на нормативните и 

поднормативните актове в 

образованието. 

Всеки 

учебен 

срок 

Директор Брой 

проверки 

0 2  

 Спазване на училищния правилник, 

правилника и  за вътрешния трудов 

ред. 

 

XII.2021 

 

Директор Брой 

проверки 

0 1  

 Изпълнения на задълженията при 

организиране на образователния 

процес по отделните учебни 

XI.2021 

III.2022 

Директор Брой 

проверки 

0 4  
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предмети чрез посещения на учебни 

часове при целодневната 

организация на учебния ден. 

 Изпълнение на Плана за 

квалификационната дейност за 

2020/2021 

- вътрешноквалификационна 

дейност , 

- участие по НП 

„Квалификация“ 

XII.2021 

V.2022 

Директор Брой 0 2  

 Изпълнение на препоръките към 

работата на учителите, дадени от 

директора, експерти от РУО и МОН 

При 

необходи

мост 

Директор % изпълнили 0 100%  

 Изпълнение на задълженията на 

помощно- обслужващия и 

административен  персонал 

X.2021 

VI.2022 

Директор Брой 

проверки 

0 2  

 Правилно водене на задължителната 

документация – електронен дневник 

През 

учебната 

година 

Директор Брой 

проверки 

0 2  

 Спазване на трудовата дисциплина постояне

н 

Директор Брой 

проверки 

0 2  

 Изпълнение на дейностите по Проект 

„Подкрепа за успех“ – ръководители, 

техническо и счетоводно обслужване, 

X.2021 

VI.2022 

Директор Брой 

проверки 

0 2  



26 
 

УЕОУ, образователен медиатор VI.2022 

 Изпълнение на дейностите по Проект 

„Подкрепа за приобщаващо 

образование“ – техническо и 

счетоводно обслужване, обучения на 

учители 

2021/2022 директор Бр. 0 2  

 Изпълнение на дейностите по Проект 

„РДУОУК“ – техническо и счетоводно 

обслужване, работа с групите 

VI.2022 Директор Брой 

проверки 

0 2  

17. Организиране на дейности в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен 

календар на МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

 

 17.1.Участие на учениците в 

провеждани олимпиади и 

състезание по различни учебни 

предмети 

По 

график 

на МОН 

и РУО 

Директор, 

Учители, 

учители в 

ЦДО 

% 0% 100% от 

желаещите 

 

 17.2. Разработване на спортен 

календар на училището и 

изпълнение на заложените дейности  

IX.2021 С. Асенова брой 0 1  

 17.3. Провеждане на общоучилищни По 

утвърден 

Работни % от 80%  100%  
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тържества и празници график екипи планираните 

 17.3.1. Тържествено откриване на 

учебната 2021/2022 година 

15.09. 

2021 

Д. Вутева 

А. Бижев 

Д. Собаджиев 

% участвали 0 90%  

 17.3.2. Презентазия пред учениците, 

свързана с празниците Съединение  и 

Ден на независимостта – в зелената 

класна стая 

09.2021 Д.Собаджиев 

А. Бижев 

% участвали 0 90%  

 17.3.3. Ден на Народните будители 31.10. 

2021 

А.Бижев 

Д. Собаджиев 

Д.Радева 

% участвали 0 100%  

 17.3.3.1Отбелязване на 

Международния ден на 

толерантността /16 ноември/ 

16.11. 

2021 

Н. Недялкова 

Ф. Бузгьова 

Н. Хасанова 

% участвали 0 90%  

 17.3.4. Възстановка на народния 

обичай „Коледуване” 

XII.2021 Г.Илиева 

Н. Хасанова 

% участвали 0 90%  

 17.3.5.Коледно тържество XII.2021 Д. Вутева % участвали 0 90%  
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А. Бижев 

Д. Радева 

 17.3.6. Презентация за живота и 

делото на В. Левски от ученици от 

прогимназиален етап 

II.2022 Д.Собаджиев 

Ф. Бузгьова 

% участвали 0 90%  

 17.3.7. Работилница за мартеници II.2022 Учители в 

нач. етап 

% участвали 0 90%  

 17.3.8. Национален празник на Р 

България- 3 март 

03.2022 Д. Радева 

А. Бижев 

Д. Собаджиев 

Д. Вутева 

% участвали 0 100%  

 17.3.9.  Мартенски празници - 

дейности 

03.2022 Всички 

учители в 

начален етап 

% участвали 0 100%  

 17.3.10. Празник на буквите III.2022 Х. Мустафова 

Н. Хасанова 

% участвали 0 100%  

 17.3.11. Възстановка на народния 

обичай „Лазаруване” 

IV.2022 Г.Илиева 

С. Асенова 

% участвали 0 90%  
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 17.3.12. Ден на усмивката IV.2022 Х. Мустафова 

Н. Недялкова 

Ф. Бузгьова 

% участвали 0 90%  

 17.3.13. Ден на розовата фланелка 2022 Н. Хасанова 

Д. Радева 

% участвали 0 90%  

 17.3.14. Дейности, свързани със 

Седмицата на Земята 

IV.2022 Д. Радева 

Н. Недялкова 

Ф. Бузгьова 

% участвали 0 90%  

 17.3.15.  Дейности, свързани със 

Седмица на книгата 

05.2022 Н. Недялкова 

А. Бижев 

% участвали 0 90%  

 17.3.16.  Честване на Патронния 

празник на училището и Ден на 

българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

11.05. 

2022 

А. Бижев 

Д. Собаджиев 

Г.Илиева 

Д. Радева 

% участвали 0 100%  

 17.3.17. Детско утро „Празнуваме 

заедно“ 

31.05. 

2022 

Учители в 

начален етап 

% участвали 0 100%  

 17.3.18. Представяне на работата на 30.05. Н. Недялкова % участвали 0 100%  
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групите те за занимания по интереси 2022 С. Асенова 

Ф. Хасанова 

 17.3.19. Тържествено закриване на 

учебната 2021/2022 година  

30.06. 

2022 

Д. Радева 

А.Бижев 

Д. Вутева 

% участвали 0 100%  

 17.3.20. Спортни празници/ Спортен 

календар/ 

По 

утвърден 

график  

Учители по  

ФВС 

Учители в 

ЦДО 

% участвали 0 90%  

 

Настоящият план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 1/ 20.09.2021 година.  
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