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Раздел I. 
 

КРАТЪК  ОБЕКТИВЕН  АНАЛИЗ  И  ОЦЕНКА  НА  ДЕЙСТВИТЕЛНОТО  
СЪСТОЯНИЕ  НА  ДЕЙСТВИТЕЛНОТО  СЪСТОЯНИЕ  НА  ДЕЙНОСТТА  НА  

УЧИЛИЩЕТО. 
 
 
 
I.ОУ ”Кирил  и Методий”  е   единственото   училище   на   територията   на  село 
Замфир. В  него   се   обучават  и  възпитават  деца  и   ученици,  от   полудневна  
подготвителна   група  до VII клас. По-голям   е  процента   пътуващите  ученици    от  
местност „Хумата”, а много  малка  част  от   ученици  живеят  на  територията  на  село  
Замфир. 
Четирима   ученици  се  обучават  в  изнесени  паралелки в  ЦСОП: Ани  Бориславова  
Борисова, Цецко Богомилов  Паскалев, Надя  Валентинова  Викторова  и Емил  
Валентинов  Викторов. Част  от учениците  в  училище  не  разбират  и  не  говорят  
добре  българския  език,  което  води  до  затруднения  в  усвояването  на учебното 
съдържание. Повечето  ученици  владеят  говоримо  българския  език  на сравнително  
добро  ниво,  но  срещат  трудности  с  граматиката.  
Всички  ученици  са  от уязвимите  групи. 
 
1.Силни  страни  на  ОУ”Кирил  и  Методий“ по  точка I: 
 
1.1.Добра  кординация  и  обмен  на  информация  между  класни  ръководители  и  
директор   при  работа  със  застрашени  от  отпадане  ученици, ученици  с  проблемно  
поведение  и  ученици  с  противообществени  прояви: 
1.2.Има училищен  план  за превенция  на ранното  напускане  на училище. 
1.3.Има мерки  за  реализиране  на   целите  на  училищния план  за намаляване  дела  
на преждевременно  напуснарлите  ученици училище  и  индикатори  по  отделните  
мерки,  с  чието изпълнение  ще  се  измери  ефективността  от  реализирането  им. 
1.4.До първо число  на  месеца  класните  ръководители  представят   на  директора  на 
училището  доклад  по изпълнение  на  контрола  и  мерките,  които  са  взели  в случаи  
на  безпричинни  отсъствия. 
1.5.Има актуализирана  стратегия  за  ограничаване  на агресията в училище  и  план  за  
действие  по  стратегията  за ограничаване  на  агресията. 
1.6.Класните  ръководители и ръководството  на училището  уведомяват   родителите  и 
настойниците  на  учениците  за всички  прояви  на детето  и  за  цялостното  му  
развитие. 
1.7.Пълноценно  функциониране  на  УКБППМНУ. 
1.8.Безплатен  превоз  на пътуващите  ученици. 

 
2.Слаби  страни  на  ОУ”Кирил  и  Методий”по  точка  I: 
 
2.1.Все още  не успяваме да се справим с проблема с безпричинните отсъствия в 
училище. 
2.2.Побои  между  учениците. 
2.3.Бягство  на  ученици  от  училище. 
2.4.Закъснения  на  ученици   за учебни  часове. 
2.5.Арогантно поведение  на  ученици  по време  на  учебни  часове. 



 

 

2.6.Отказ  на  част  от семействата да  поемат   своята  отговорност  във  възпитанието  
на децата. 

 
II.Кадрови  ресурси :  
 
В  Основно училище „Кирил  и  Методий”  има  1 директор  и   8  учители,  от  които  
1 в  полудневна подготвителна група, 2  учители в начален  етап   и  5  учители в 
прогимназиален  етап. 
Неправоспособни по предмета са: 
Учителят  по английски  език, история  и  цивилизации, география  и  
икономика, музика  и  технологии   и  предприемачество. 
Седем учители  са  висше  образование.  
 
1.Силни  страни   на  ОУ”Кирил  и  Методий”  по  точка  II: 
 

1.1.Учителите проявяват  интерес  към   повишаване  на  своята професионална 
квалификация. 
1.2.Педагогическият  колектив  работи  за  обезпечаване  доброто  развитие  на  своите  
ученици,  като  се  стреми  да  създава  позитивен  климат  в  училище. 
1.3.Редовно се провеждат  консултации  с  учениците по  отделните  предмети съгласно  
утвърдения  график. 
 
2.Слаби  страни  на  ОУ”Кирил  и  Методий”  по  точка  II: 

 
2.1.Често  се  пренебрегва  потребността  на  ученика  от  индивидуален  и  
диференциран  подход  съобразен  с  психофизиологичните  особености  на детето. 
 
III.Образователно-възпитателен процес: 
 
        1.Организацията  на  учебния  ден  в  Основно училище „Кирил  и  Методий“  е  
полудневна. 
Училищният учебен план   за   I  клас, II клас, III клас, IVклас,   Vклас,    VI клас   и  VII 
клас  е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното 
образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и 
Приложение № 1 към същата Наредба. 
Достигането на общообразователния минимум  в начален  етап    се  осигурява  чрез  
изучаване  на  учебни  предмети в учебно време,  определено  за  задължителна  
подготовка  и  учебно  време, определено   за   избираеми  учебни  часове. 
 
2.В училище  са  изготвени  и  приети  на  заседание  на  педагогическия  съвет: 
2.1.Годишен план на училището 
2.2.Дневен  режим 
2.3.План  за  осигуряване  на  безопасни  условия  на  възпитание, обучение  и  труд 
2.4.Правилник  за  дейността  на  училището 
2.5.Правилник  за вътрешния  трудов  ред 
2.6.Създадени  са  постоянно  действащи  комисии  по  БДП,  КБППМНУ  и  Етична  
комисия. 
2.7.Изготвени  са графици за: 
2.7.1.контролни работи   
2.7.2.класни работи   



 

 

2.7.3.консултациите  с  учениците  
 

  
2.7.4.провеждане  на  ДЧК 
2.7.5.провеждане  часовете  по  БДП 
 
 

Раздел II. 
 

МИСИЯ   НА  УЧИЛИЩЕТО 

 
 
1.Задържане   на  всички  ученици   подлежащи  на  задължително  обучение  в  
училище  и  запазване  на  Основно  училище „Кирил  и  Методий“ 
 

Раздел III. 
 

ЦЕЛИ   НА   УЧИЛИЩЕТО 
 

1.Намаляване  броя  на  учениците отпадащи  от  училище  по  следните  причини: 
1.1.Социални  и  семейни. 
1.2.Неизвинени  отсъствия. 
1.3.Слаб  успех. 
2.Издигане  и  утвърждаване  престижа  на  училището. 
3.Повишаване качеството  на образователния  процес. 
4.Повишаване квалификацията  на учителите. 
 
 
 

Раздел IV. 
 

СТРАТЕГИИ  В  ДЕЙНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО 
 
 
1.Издигане  на  качеството  на  подготовката  на учениците. 
2.Кариерно  ориентиране  на  учениците. 
3.Насърчаване  и  повишаване  грамотността  на учениците. 
4.Показване  на  практическата  приложимост  на  изучаваното  учебно  съдържание и  
поставяне  на  ученика  в  активна  позиция  по  отношение  на  знанията. 
5.Създаване  на  подкрепяща  среда  за  децата  и  учениците  в образователния  процес. 
6.Показване  на  практическата  приложимост  на  изучаваното  учебно  съдържание  и  
поставяне  на  ученика  в  активна  позиция  по  отношение  на знанията. 
7.Активно  включване  на  родителите  в  учебно-възпитателния  процес. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Раздел V. 
 

ПРИОРИТЕТИ   В  ДЕЙНОСТТА   НА  УЧИЛИЩЕТО 
 

1.Акцентиране  върху  подготовката  по  български  език  и  литература. 
2.Повишаване  ефективността  на  образователния  процес  чрез  подобряване  
организацията  на  учебните  дейности  и  повишаване  професионалната  подготовка  и 
квалификация  на  учителите. 
3.Подобряване  на  вътрешно училищната  квалификационна  и  методическа  дейност. 
4.Повишаване  качеството  на  педагогическия  и  административния  контрол. 
5.Гражданско  образование  на  учениците. 
6.Задълбочаване  на  контактите  с  обществени  организации  и  институции, отворени  
за  проблемите  на  училището. 
7.Привличане  и  приобщаване  на  родителската  общественост  за  активно  участие  в  
решаването  на  училищните  проблеми  и  утвърждаване  на  обществения  съвет  като  
орган,  подпомагащ  цялостния  образователен  процес  в  ОУ „Кирил  и  Методий“. 

 
 

 
Раздел VI. 

 
 

ДЕЙНОСТИ   ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ   НА  ЦЕЛИТЕ,  СТРАТЕГИИТЕ   И   
ПРИОРИТЕТИТЕ   НА  УЧИЛИЩЕТО 

 
 
І.АДМИНИСТРАТИВНА  ДЕЙНОСТ: 
 
1.Изготвяне  на  Списък – Образец №1  за  учебната  2022 - 2023 година, училищен  
учебен  план, длъжностно  и щатно  разписание. 
 
Срок:15.09.2022 година 
отговоря:директор  на училището 
 
2.Създаване  на  необходимата  организация  за   откриване  на  учебната  2022 - 2023 
година. 
 
Срок:08.09.2022 година 
Отговаря:учител  по  български език и литература  и  Цв. Драгомирова 
 
3.Създаване  на  необходимата  организация  за  получаване  от  всички  ученици на  
безплатните  учебници. 
 
Срок:15.09.2022 година 
Отговаря:класни р-ли  и  Цецко  Минев 

 



 

 

 
 
4.Изготвяне  на седмично  разписание  на учебните  часове  за Първия  срок  на  
учебната  2022 - 2023 година. 
 
Срок:08.09.2022 година 
Отговаря:Цветанка Драгомирова, Ваня  Иванова  и у-ли, начален  етап 
 
6.Изготвяне  на график  за  дежурството  на  учителите, учениците  и  помощния 
персонал в училище. 
 
Срок:09.09.2022 г. 
Отговоря:директор 
 
7.Изготвяне  планове  за  работа  с  класа. 
 
Срок:  15.09.2022 г.  
Отговоря: класни ръководители 
 
8.Изготвяне  на графици  за: 
8.1.Консултации  по учебните  предмети 
8.2.Контролни  работи 
8.3Класни  работи 
 
Срок: 30.09.2022 година 
Отговоря:директор 
 
9.Изготвяне  на   тематични  разпределения  на  учебния  материал  по  предмети  и  
учебни  програми  избираеми  учебни  часове  от  съответните  преподаватели. 
 
Срок:15.09.2022 година 
Отговаря:директор 
 
10.Представяне  на  индивидуални  образователни  програми   за  обучение  на 
учениците,  които  се  обучават  в  ЦСОП „Доктор Петър Берон“, град Лом  за  
утвърждаване   от  директора. 
 
Срок:30.09.2022 година 
Отговаря:директор 
 
 
12.Сформиране  на  ученически  и  родителски  активи  по  класове  през учебната  2022 
– 2023  година. 
 
Срок:28.10.2022 година 
Отговаря:класни ръководители 
 
 
 

 



 

 

ІІ.ОБРАЗОВАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ: 
 
1.Изготвяне    на  годишните  тематични  разпределения  по всички  учебни  предмети, с 
акцент  върху  използването  на  нови  методи  и  средства  за  активиране  на  интереса  
на  учениците  към  изучаваните  предмети  и  съобразно  новите  изисквания. 
 
Срок:15.09.2022 година 
Отговаря:директор 
 
2.Извършване  на  конкретни  дейности  от  класните  ръководители  с  оглед  
намаляване  безпричинните  отсъствия на учениците: 
2.1.посещения по домовете на учениците 
2.2.доклад  от класния ръководител  до директора на училището  всеки месец за броя на 
извинените и неизвинени отсъствия  на  класа, в който се посочват имената на 
учениците с  над  5 неизвинени отсъствия. 
2.3.изпращане  уведомителни  писма  до  родителите / настойниците  на  учениците  
допуснали  безпричинни  отсъствия, два пъти в месеца. 
 
Срок:всеки  месец през учебната година 
Отговаря:директор  и  класни ръководители  
 
3.Установяване   на  входното  равнище  на  учениците  от 2 клас / 7 клас по учебните 
предмети, които са  изучавали  през 2021 – 2022 година  и  предприемане  на  
необходимите  мерки  за  преодоляване  на  констатираните  пропуски. 
 
Срок:10.10. 2022 година 
Отговаря: директор  и  учители  по  предмети 
 
 
4.Изготвяне  на  заявка  за  учебници  и  учебни  пособия  за  учебната  2023-2024 год. 
 
Срок: м.март 2023 година 
Отговоря: директор 
 
 
5.Провеждане  на  поправителни  изпити през   първа  редовна  поправителна  сесия   и   
втора  редовна  поправителна  сесия   на  учебната  2022 – 2023 година. 
 
Срок: м. юли  2023 година   и  м. август 2023 г. 
Отговаря: директор 
 
 
III.ВЪЗПИТАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ 
 
1. Откриване  на  новата  учебна  година  по класове. 
 
2.Честване  на  национални празници: 
2.1.Ден  на независимостта. 
2.2.Трети  март. 
 



 

 

3.Отбелязване  на  бележити  дати  и  годишнини. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА:Осъществяват  се по Календарен план  на ОУ „Кирил  и  Методий“, 
който  е  неразделна  част  от  годишния  план. 
 
IV.СОЦИАЛНО-БИТОВА  И  СТОПАНСКА  ДЕЙНОСТ 
 
 
1.Хигиенизиране  на училищната сграда, физкултурен  салон  и  дворни  площи. 
 
Срок: м. септември 2022 година 
Отговаря: директор, касиер, домакин 
 
                                                                                                                
                                                                                                  
V.ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ  ВЪВ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  С  ФАКТОРИТЕ  НА 
СОЦИАЛНАТА СРЕДА. 
 
1.Утвърждаване  на  контактите  с  обществени и  културни    с  цел ефективно  
подпомагане  на  училищното  въздействие  върху  децата  и  учениците,  които  се  
обучават  в  ОУ „Кирил  и  Методий“. 
 
2.Съвместна  дейност  с  общинската  администрация, институции  и  неправителствени  
организации за  подпомагане  на  образователния  процес, интеграцията   и  
социализацията  на  децата  и  учениците  от училище. 

 
 

Раздел VII. 
 

КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 
 

   
I. Анализ на контролната дейност през предходната учебна година: 

 
През  предходната  учебна  2021 – 2022 година  съм  осъществила  12 (дванадесет)  проверки, за всяка 
една проверка  има  изготвен  констативен протокол. 
Правила съм цялостна проверка на дневниците по класове. 
Контролирала съм представените  документи  доказващи  уважителните причини за отсъствията на 
учениците. 
Осъществен е контрол  на проведените  тестове  за входно  равнище  на  учениците. 
Направени  са две  проверки  на  дейността  на учителите  и учениците по време на час: 
1.Проверка  на Ваня  Иванова, старши учител  по БЕЛ  и  дейността  на учениците  от 7 клас  по време  
на урок  по български  език. 
2. Проверка  на Зора  Николова, старши учител  по  химия  и  опазване  на  околната  среда   и  дейността  
на учениците  от 7 клас  по време  на урока. 
Осъществяван  е ежеседмичен контрол  за вписване  на  отсъствията  в  дневниците  на паралелките  и  
задълженията  на класните  ръководители. 



 

 

 
По  отношение  на цялостната проверка  на дневниците  съм  констатирала  следните  пропуски: 
1.Не нанесени теми  на  някои  от  уроците. Давала  съм препоръка   и  съм  определяла  срок  за 
отстраняване  на пропуските. 
Няма  отсъствия  извинени  без  документи  доказващи  уважителните причини. 
 
При  проверка  на  проведените  тестове  за входно  равнище  на  учениците  съм  констатирала, че по 
някои  учебни  предмети  не са проведени  такива. 
Учителите  са  предали  на директора: анализ  на постигнатите  резултати, критерии  за  оценяване  на 
тестовете. 
При  проверка  на  дейността  на  Ваня  Иванова  и  учениците  от 7 клас  по време  на български  език  
съм констатирала следното: 
1.Учителката е извършила предварителна подготовка на урока. Подготвила е презентация, която  
предостави  на учениците за да я разгледат. 
2.Изисква всички  ученици  да запишат  в работните  тетрадки   темата на урока. 
3.Задава  въпроси на учениците  и  изисква  всеки  един  от тях  да даде  отговор. 
4.Изказва  похвала  на всеки  ученик  дал  правилен  отговор. 
5.Учениците  срещат  затруднения  при отговора на някои  от  въпросите. 
При  проверка  на  дейността на Зора  Николова  и  учениците  от 7 клас  по химия  и опазване  на 
околната среда  съм  констатирала  следното: 
1.Учителката  има  предварителна  подготовка за урока. 
2.Формулирала  е  целите  на урока  и  очакваните  резултати  от него. 
3.Урокът  е  за  упражнение  и  започва  със  съобщаване  на темата  за часа. 
4.Изисква  всеки  ученик  да  запише  темата  в работната си тетрадка. 
5.Подготвила  е 4 задачи  за часа. 
 
 

II. Цел и задачи на контролната дейност  

1.Спазване  на  държавните образователни стандарти и други  нормативни актове  в  системата на 
средното образование. 
2.Дейността  на учителите  и  тяхната  професионална  компетентност и дисциплина. 
3.Дейността  на учениците -  техните  учебни  резултати  и  дисциплина. 
4.Трудовата  дисциплина  на педагогическите специалисти, обслужващ и помощен персонал. 
 

III. Обект и предмет на контролната дейност на директора  
 

На контрол от страна на директора подлежат следните дейности, осъществявани в училището:  
1. Дейността на учителите и другите педагогически специалисти във връзка с организацията на 

образователния процес в училището, прилагането и спазването на държавните образователни 
стандарти и на други нормативни актове в системата на средното образование; дейността на 
педагогическите кадри за поддържане и повишаване на професионалната квалификация, за 
подобряване на професионалните умения, както и за прилагане на усъвършенстваната 
професионална компетентност в практиката и подобряване на качеството на преподаване и учене.  

2. Дейността на  обслужващ  и помощен персонал.  
3. Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището.  
4. Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание.  



 

 

5. Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни лица.  
6. Изпълнението от учителите на дадени препоръки от експерти в РУО.  
 

 
IV. Методи на контрол  

 
1. Наблюдение и анализ на педагогическата дейност.  
2. Проучване и проверка на документация.  

 
 
 

V. График на контролната дейност  
 

ГРАФИК 

за  контролната  дейност  на  директора  на  ОУ „Кирил  и  Методий“  през  учебната  2022 – 2023 година 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН  КОНТРОЛ 

месец № Обект  на  
проверката 

проверявани Констативен  протокол 

Септември, 
октомври, 
ноември, 
декември, 
януари, 
февруари, март, 
април, май и юни 

 

1.1 

Електронен дневник  
на  всяка  паралелка  
за-отразени  
отсъствия, наличие  
на  документ  на  
база,  на  който  са  
извинени, фиктивно 
записани ученици 

Класни  
ръководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври, 
ноември,  март  и  

 

1.2. 

Електронен дневник  
на всяка  паралелка  
за  нанесени  теми  на  

Учители  по  
предмети 

 

 



 

 

юни уроци.  

 

 

 

 

 

 

 

Ноември  и  март 2.1. Редът  и  
дисциплината  в  
училището, класните  
стаи, коридори, 
физкултурен  салон  
и  училищния  двор. 

Дежурни  учители  
по график  и  
класни  
ръководители 

 

 

 

Февруари  3.1. Спазване  на  
Правилника  за 
вътрешния трудов 
ред  на  училището. 

Учители 

Обслужващ 
персонал 

Помощен 
персонал 

 

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  
КОНТРОЛ 

  

Ноември  и  март 1.1. Дейностите  на  
учители  и  ученици  
по  време  на  урок. 

Учители 

ученици 

 

Октомври 2.1. Резултатите  от  
тестовете  за  входно    
ниво. 

Учители  по  
предмети 

 

Ноември  и  март  

3.1. 

Ритмичност  при  
проверката  и  
оценката  на  
знанията, уменията  и  
компетенциите  на  
учениците. 

Учители  по  
предмети 

 

Ноември   4.1. Ритмичност  и  
качество  на  
провеждане  на  
консултациите  с  

Учители  по  
предмети 

Класни  

 



 

 

учениците  и  
родителските  срещи. 

ръководители 

Декември и 
април 

5.1. Спазване  на  
утвърдените  
графици  по  БДП, 
обучение  при  
бедствия, аварии, 
пожари  и  за  
оказване  на  първа  
помощ. 

График  за   учебен  
час  за  спортни  
дейности   

Класни  
ръководители 

Учители,  които  
водят  учебен  час  
за  спортни  
дейности. 

 

 

 

 
VI.Видове  контрол: 

 
А.АДМИНИСТРАТИВЕН   КОНТРОЛ: 

 

1.ЦЕЛ-ПРОВЕРКА  НА  СЪСТОЯНИЕТО  НА  НАЛИЧНАТА  УЧЕБНА  
ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 

1.1.Обект – Електронен  дневник  на   всяка  паралелка. 

 

Проверявани –класни ръководители  и учители за : 

• отразени  отсъствия  в  дневниците  по  класове 

• наличие  на  документи  на  база,  на  които  са  извинени  отсъствията                   
( медицински  бележки  и уведомителни  писма  от  родители/настойници) 

•          фиктивно  записани  ученици 

 

Срок:  ежеседмично  

Отчитане – на ПС 

 

1.2.Обект – Електронен дневник  на всяка  паралелка  за  нанесени  теми  на  уроци. 

 



 

 

Проверявани – учители  по  предмети 

Срок: месеци –  ноември 2022 година,  март и юни 2023 г. 

Отчитане на ПС 

 

2.ЦЕЛ-ПРОВЕРКА  НА  ДЕЖУРСТВОТО  В  УЧИЛИЩЕ. 

 

2.1.Обект- Редът  и  дисциплината  в  училището, класните стаи, коридори, 
физкултурния  салон  и  училищния  двор . 

 

Проверявани –дежурни учители  и  класни  ръководители 

Срок: месец  ноември  2022 година ,   март 2023 година 

Отчитане на ПС 

 

3.ЦЕЛ-ПРОВЕРКА  СПАЗВАНЕТО  ПРАВИЛНИКА  ЗА  ВЪТРЕШНИЯ  ТРУДОВ  
РЕД. 

 3.1.Обект –работно време, почивки   и отпуски определени  в  правилника . 

 

Проверявани- учители ,обслужващ  и  помощен  персонал 

Срок: месец  февруари   2023 година 

Отчитане  на  ПС 

 

Б.ПЕДАГОГИЧЕСКИ  КОНТРОЛ: 

 

1.ЦЕЛ-ПРОВЕРКА  НА ОРГАНИЗАЦИЯТА  НА  УЧЕБНО ВЪЗПИТАТЕЛНАТА 
РАБОТА  ПО  ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ  ЧРЕЗ  ПОСЕЩЕНИЯ  В  
УЧЕБНИ  ЧАСОВЕ. 

 

1.1.Обект: 

Организационната дейност на учителите. 

Предварителна  подготовка  на  учителя  за  урока – методическа  и  организационна. 

Дейностите  на  учениците по време  на  урока. 

 



 

 

Проверявани –учители 

Срок: месец ноември  2022 година  и  месец  март  2023 г. 

Отчитане на ПС 

 

2.ЦЕЛ-ПРОВЕРКА  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ  ТЕСТОВЕТЕ  ЗА ВХОДНО НИВО. 

 

2.1.Обект-знанията  и  уменията  на  учениците  на  ниво  вход . 

 

Проверявани-учители  по  предмети  и  учениците   от  II-VII клас. 

Срок: месец октомври  2022 година 

Отчитане на ПС 

 

3.ЦЕЛ-РИТМИЧНОСТ  ПРИ  ПРОВЕРКАТА  И  ОЦЕНКАТА  НА  ЗНАНИЯТА, 
УМЕНИЯТА  И  КОМПЕТЕНЦИИТЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ. 

 

3.1.Обект-Отразяване  на  изпитванията  в дневниците. 

 

Проверяване-учителите 

Срок: месец ноември 2022 година   и  месец март   2023 година 

Отчитане  на ПС 

 

4.ЦЕЛ-РИТМИЧНОСТ  И КАЧЕСТВО НА  ПРОВЕЖДАНЕ   КОНСУЛТАЦИИТЕ  С  
УЧЕНИЦИТЕ  И  РОДИТЕЛСКИТЕ  СРЕЩИ-КОНСТАТИРАНИ  ПРОБЛЕМИ. 

 

4.1.Обект-Подпомагане  на учениците  и  оказване  съдействие  на  родителите. 

 

Проверявани-учителите и класните ръководители 

Срок :месец ноември  2022 година 

Отчитане на ПС 

 

5. ЦЕЛ-ПРОВЕРКА  НА ОРГАНИЗАЦИЯТА   И  СПАЗВАНЕ  НА  УТВЪРДЕНИТЕ  
ГРАФИЦИ  ПО  БДП,   ОБУЧЕНИЕТО   ПРИ   БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, ПОЖАРИ  И  



 

 

ЗА  ОКАЗВАНЕ   НА  ПЪРВА  ПОМОЩ   И  УЧЕБЕН  ЧАС  ЗА  СПОРТНИ  
ДЕЙНОСТИ. 

 

5.1.Обект-утвърдените  графици  по: БДП,  Обучението   при  бедствия, аварии, пожари  
и  за  оказване  на  първа  помощ   и  учебен час за спортни дейности. 

 

Проверявани-класните ръководители  и  учителите, които водят   час за спортни  
дейности. 

Срок: месец декември  2022  година  и  месец април  2022 година 

Отчитане на ПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел VIII. 
 
ТЕМИ   И  ГРАФИК   ЗА   ЗАСЕДАНИЯТА    НА   ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 
 

   
Месец  Септември  2022 година 
 
Тема“Приемане  на: 
 
1.Годишен  план  на  училището. 
2.План  за  дейността  на училището. 
3.Правилник за вътрешния трудов ред. 
4.План  за  квалификационната дейност  и Правила  за участие на персонала в 
квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа. 
5.Етичен  кодекс  на  училището. 
6.Одобряване  на предложения  за  занимания  по  интереси  за  учебната  2022 - 2023 
година. 
 
Срок: месец септември 2022 година 
Отговаря: директор 
 
 
                                                                                                               
 
Месец   октомври  2022 година  
 
Тема „Приемане   на:  
 
1.Правилник  за  осигуряване  на  ЗБУТ. 
2.Избор  на  комисии   по  БДП , КБСПМНУ. 
3.Училищен план  за превенция  на ранното напускане  на училище  за  учебната  2021 – 
2022 година. 
4.Приемане  на   актуализирана  Стратегия за  ограничаване  на агресията в училище  и 
мерки  за предотвратяване  и противодействие на тормоза. 
5.План  за осигуряване  на нормален  учебен  процес  през  зимата. 
6.Анализ  на  резултатите  от входното  ниво  на учениците. 
 
Срок: месец  октомври 2022 година 
Отговаря: директор 
 
 
Месец   декември 2022 година 
 
Тема: 
 1.Обхват   на  децата  и  учениците   подлежащи  на  задължително  обучение  и  
приемане  на  мерки   за  задържането   на  учениците  в  училище”. 



 

 

2.Отчет  на контролната  дейност  на директора  във  връзка  с направените  проверки  
за отразяване  на отсъствията  на учениците  в дневниците; наличие на документи на 
база, на  които са извинявани отсъствията. 
3. Отчет  на контролната  дейност  на директора  във  връзка  с направените  проверки  
на ритмичността на изпитванията. 
 
Срок :месец декември  2022  година 
Отговаря: директор  и  класни  ръководители 
 
 
 
Месец  февруари 2023 година 
 
Тема: 
 
1.Отчет  на резултатите  от учебно-възпитателната работа  през Първия  срок  на  
учебната година. 
2.Отчет  на контролната дейност на директора  през  Първия  срок. 
 
Срок: месец февруари 2023 година    
Отговаря: директор                           
 
 
Месец  април   2023 година 
 
Тема: 
 
1.Пълноценна  интеграция  на  децата  и  учениците  от  ромски  етнически  произход  в  
училище. 
2.Подготовка  за провеждане  на  НВО  в IV – VII клас. 
 
Срок: месец април  2023 година 
Отговаря: директор 
        
 
Месец  юли  2023 година 
 
Тема: 
 
1.Анализ  на  резултатите   от дейността    на  училищния  екип  през  учебната  2022 - 
2023 година. 
2.Анализ  на резултатите  от  НВО. 
3.Отчет  на  комисията  по  БДП  и  КБППМНУ. 
4.Приемане  на училищния  учебен  план  за учебната  2023 – 2024 година. 
5.Приемане  на  избираемите  учебни  часове  за учебната 2023 – 2024 година. 
6.Определяне  на  учебен  час  за спортни  дейности. 
7.Приемане  на  организацията  на  учебния  ден  за новата учебна година. 
                                                                     
Срок: месец юли  2023 година                        
Отговаря: директор 



 

 

 
                       
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛИТЕ 
 
1.Сътрудничество  и  взаимодействие  между  родителите,  директора  на училището  и  
учителите се  осъществява  чрез  индивидуални  консултации, родителски  срещи. 
 
Срок: през  учебната  година             
Отговаря: директор  и класни  ръководители 
 
2.Периодично  и  своевременно  информиране  на  родителите  относно: 

o Успеха  и  образователното  развитие  на  децата  им; 
o Училищните  правила  и  тяхното  спазване  от  децата  им; 
o Всички  възникнали  проблеми  с  адаптирането  и  приобщаването  на  децата  

им  към  училищната  общност; 
 
Срок: през учебната  година               
Отговаря: директор  и  класни  ръководители 
 
 
3.Запознаване  на  родителите  с  учебния  план  и  стратегията  за  развитие  на  
училището,  както  и  обсъждане  на  дадени  от  тях  предложения  за  по-ефективно  
развитие  ОУ „Кирил  и  Методий“. 
 
Срок: месец  октомври  2022 година    
Отговаря: директор  
 
4.Прилагане  на нови  подходи  в  работата  с  родителите-включване  на обществения  
съвет  при  работа  с  родителите  на  застрашени  от  отпадане  деца. 
 
Срок: през  учебната  година 
Отговаря: директор 
 
5.Съвместно  отбелязване  Деня  на  християнското  семейство. 
 
Срок: месец  ноември 2022 година       
Отговаря: класни  ръководители 
 
6.Съвместно  празнуване  на  Коледните  и  Великденските  празници. 
 
Срок: месец декември 2022 година  и  месец април 2023  година    
Отговаря: директор 
 
7.Провеждане  на  спортен  празник „Мама, татко  и  аз“  с  учениците  от  ПГ, I клас - 
IV клас. 
 
Срок :месец април 2023 
 година                
Отговаря: класни  ръководители 



 

 

                                                                                                                   
 
 
 
 
 

        
Раздел IX. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛИТЕ 

 
1.Сътрудничество  и  взаимодействие  между  родителите,  директора  на училището  и  
учителите се  осъществява  чрез  индивидуални  консултации, родителски  срещи. 
 
Срок: през  учебната  година             
Отговаря: директор  и класни  ръководители 
 
2.Периодично  и  своевременно  информиране  на  родителите  относно: 

o Успеха  и  образователното  развитие  на  децата  им; 
o Училищните  правила  и  тяхното  спазване  от  децата  им; 
o Всички  възникнали  проблеми  с  адаптирането  и  приобщаването  на  децата  

им  към  училищната  общност; 
 
Срок: през учебната  година               
Отговаря: директор  и  класни  ръководители 
 
 
3.Запознаване  на  родителите  с  учебния  план  и  стратегията  за  развитие  на  
училището,  както  и  обсъждане  на  дадени  от  тях  предложения  за  по-ефективно  
развитие  ОУ „Кирил  и  Методий“. 
 
Срок: месец  октомври  2022 година    
Отговаря: директор  
 
4.Прилагане  на нови  подходи  в  работата  с  родителите-включване  на обществения  
съвет  при  работа  с  родителите  на  застрашени  от  отпадане  деца. 
 
Срок: през  учебната  година 
Отговаря: директор 
 
5.Съвместно  отбелязване  Деня  на  християнското  семейство. 
 
Срок: месец  ноември 2022 година       
Отговаря: класни  ръководители 
 
6.Съвместно  празнуване  на  Коледните  и  Великденските  празници. 
 
Срок: месец декември 2022 година  и  месец април 2023  година    
Отговаря: директор 



 

 

 
7.Провеждане  на  спортен  празник „Мама, татко  и  аз“  с  учениците  от  ПГ, I клас - 
IV клас. 
 
Срок :месец април 2023 
 година                
Отговаря: класни  ръководители 
                                                                                                                   
 
7.Провеждане  на  спортен  празник „Мама, татко  и  аз“  с  учениците  от  ПГ, I клас - 
IV клас. 
 
Срок:месец април 2022 
 година                
Отговаря:класни  ръководители 
                                                                                                                   
8.Провеждане  на  родителски  срещи:       
 

№ месец тема 
1 Септември 2022 г. 

 
Индивидуална  
среща  с родителите  
на  учениците. 

„Определяне на най-безопасния път от училище до 
дома.Запознаване с:  

o Дневен режим  на  училището 
o „Правилник за дейността на училището” 
o График за провеждане на консултации  с  

учениците 
o График за провеждане на учебен час за спортни 

дейности 
 

 
 

2 Ноември – декември  
2022 г. 

„За по-добър  климат  в  училище“-нетрадиционна  
родителска  среща  с учители, родители  и  
ученици:“Кой  какво  може  и  какво  не може“, „Как  
да си помогнем заедно“, „Снимка  за  спомен“. 

3 Февруари  2023 г. Анализ  на  срочния  успех  и  дисциплината  на  
учениците  за  първия  срок  на  учебната  2022 - 2023 
година. Запознаване  с  график  за провеждане  на  НВО  
в IV клас  и  VII клас 
 
 

4 Март  2023 г. „Превенция  на  зависимостите“. 
5 Април  2023 г. Национално външно оценяване - в IV клас  и  VII клас. 

 
 
 

 
 
 
                                                                        



 

 

Раздел X. 

МЕРКИ   

ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  ОТСЪСТВИЯТА  ПО  НЕУВАЖИТЕЛНИ  ПРИЧИНИ  И  
ЗАДЪРЖАНЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ  В  УЧИЛИЩЕ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2021-2022 

ГОДИНА 

Мерки Отговорник  Срок за 
изпълнение 

Индикатори 

1.Своевременно  
идентифициране  на  
признаците  за  изоставане  в  
усвояването  на  училищния  
материал  и  застрашеност  от  
отпадане.Създаване  на  
регистър  на учениците в 
риск. 

 

Директор 
Учители  по 
учебни 
предмети  
Росица  
Недялкова 

През  
учебната 
година 

Брой  регистрирани  
ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Изготвяне на индивидуална 
карта за оценка  на  ученик  
или  дете  в риск. 

 

Класни  
ръководители 

През  
учебната  
година 

Брой  изготвени  
индивидуални  
карти 

3.Включване  на  учениците в 
риск  в занимания  по  
интереси. 

 

Директор  на 
училището 
Класни 
ръководители 
Росица 
Недялкова 

Месец 
септември 
2022 година 

Брой  ученици  
включени  в  
занимания по 
интереси.Брой  
ученици, които 
завършват учебната 
година. 

4.Осъществяване  на 
ефективен  диалог  между  
ОУ”Кирил  и  Методий”  и  
семействата  на децата  
застрашени  от  отпадане. 

 

Директор  на 
училището 
Класни  
ръководители 

През  
учебната 
година 

Брой  
индивидуални  
срещи  с  
родителите 
 
 
 
 

5.Ефективно  участие  на 
обществения  съвет  при 
срещи  с  родители  на 
ученици  застрашени  от  
отпадане  от  училище. 

Директор на 
училището 
 
Членове  на  
обществения  
съвет 
 

През  
учебната  
година 

Брой  
индивидуални  
срещи  с  
родителите 
 
 
 
 
 



 

 

 

 6.Изготвяне  на Училищен  
план    за  превенция  на  
ранното  напускане  на  
ученици  от  училище за   
учебната  2022 - 2023 година. 

 

 

Директор  на 
училището 

Месец 
октомври 
2022 г. 

1 брой училищен 
план 

7.Повишаване  интереса  на 
учениците  към  работа  в  
екип чрез  участие  в  
училищни  кампании  и 
отбелязване  на:Световния  
ден  на  водата, Деня  на  
Земята, Състезания, Ден  на 
самоуправлението. 

 

Учители  
начален  етап  и  
прогимназиален  
етап 

През  
учебната  
година 

Брой  ученици  
участвали  в 
кампаниите 

8.Разпределяне  на 
отговорностите  и  
ангажиментите  по  
отношение  посещаемостта  
на  училище  между  класните  
ръководители, обществения 
съвет  и  родителите.Екипна  
работа  на всички  
заинтересовани страни. 

Директор 
 
Класни 
ръководители 
 
Обществен 
съвет 
 
Родители 

През  
учебната  
година 

Брой  ученици  
преждевременно  
напуснали  
училище 

9.Установяване  на  ефективен  
диалог  между  училището и 
външни  институции, имащи  
отношение  към  проблема. 

 

Директор 
 
Класни  
ръководители 
 
Обществен  
съвет 

През  
учебната  
година 

Брой  ученици  
преждевременно  
напуснали  
училище 
 
 
 
 



 

 

10.Реализиране  на  
квалификационни  дейности  с  
учители  за  работа  с  деца  и  
ученици  в  риск  от  отпадане  
от  училище. 

 

Директор През  
учебната  
година 

Брой  учители  
преминали през 
квалификационни 
дейности 
 
 
Брой  ученици  
преждевременно  
напуснали  
училище 

11.Създаване  на  инструмент  
за  ранно  кариерно  
ориентиране  на  застрашени  
от  отпадане  ученици. 

Директор 
 
Класни  
ръководители 
 
Обществен  
съвет 

През  
учебната 
година 

Брой  ученици  
преждевременно  
напуснали  
училище 
 
 
 
 
 
 
 

12.Дейности  на  класния  
ръководител:При  получена  
информация,  че  ученик  е  
заминал  в  чужбина  със  
семейството  си: 

12.1.Класният  ръководител  
лично  посещава  ученикът  по  
постоянен  адрес, като  се  
осведомява  за  
обстоятелствата; 

12.2.Информира  
своевременно  директора  на  
училището  с доклад; 

12.3.Изготвя  се  
удостоверение  за  
преместване  и  
характеристика  на  ученика; 

12.4.При  планирано  
пътуване  в  чужбина  
родителят  уведомява  
предварително  писмено  
класния  ръководител  
относно  обстоятелствата  за  

Директор  на 
училището 
Класни  
ръководители 

През  
учебната  
година 

Брой  доклади 
Брой  
удостоверения  за  
преместване 
 
 
 
 
Брой  посещения  
по  домовете 
 
 
 
Брой  подадени  
доклади  до  
директора 
 
Брой  издадени  
удостоверения  за  
преместване 
 
 
 
Брой  издадени  
удостоверения  за  
преместване 
 
 
 



 

 

пътуването  и  времетраенето  
му. Подава  се  до  директора  
на  училището  заявление  от  
родителя  за  издаване  на  
удостоверение  за  
преместване. 

12.5.Посещава  на  
постоянния  адрес  ученик,  
отсъствал  три  и  повече  
последователни  дни  
съвместно  с Росица 
Недялкова-член  на  екип №15  
и  се  изготвя  протокол  за  
физическо  посещение  на  
адрес  за  обхват,  който 
протокол  се  предава  на  
директора  на училището. 

12.6.Информира  два пъти  в  
месеца  чрез  уведомително  
писмо  родителите  на  ученик  
с  неизвинени  отсъствия. 

12.7.Последния  учебен  ден  
от  месеца  подава  до  
директора   списък  на  класа  
с  извинените  и  неизвинени  
отсъствия. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Брой протоколи  за  
физическо  
посещение  на  
адрес  за  обхват 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой  на  
неизвинените  
отсъствия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.Осъществяване  на  
ежедневен   контрол  за 
редовно  вписване  на  
отсъствията  на  учениците  в 
електронните дневници от  
директора  на  училището. 

 

Директор  на  
училището 

През  
учебната  
година 

Брой  протоколи  от  
извършени  
проверки 



 

 

14.Осъществяване  на 
партньорство между 
ОУ”Кирил  и Методий”  и 
всички  заинтересовани  
страни  на  местно  ниво  за  
превенция  на  отпадането на 
ученици  от училище: 

14.1.Община Лом; 

14.2.Отдел  за закрила на 
детето, към дирекция 
„Социално  подпомагане” 
град Лом; 

14.3.Общинската комисия  за  
ППМН – Лом; 

14.4.Църква „Синай” квартал 
„Хумата” град  Лом; 

14.5.ЦОП-Лом 

 

Директор  на  
училището 

През  
учебната  
година 

 
Брой  на  ученици  
отпаднали  от  
училище  през  
учебната  2021 - 
2022 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.Изготвяне  и  приемане  на  
процедура   за  извиняване  на  
отсъствия  по  уважителни  и  
неуважителни  причини. 
  

Директор 
 
Учители 
 
Обществен  
съвет 

Месец 
октомври 
2022 година 

Брой  неизвинени  
отсъствия 
 
 
 
 
 

16.Изпращане на доклад до 
началника  на  РУО-Монтана  
относно ученици, които са в 
риск  от  отпадане  от  
училище. 

директор През  цялата  
учебна  
година 

 
Брой  на  ученици  
отпаднали  от  
училище  през  
учебната  2022 - 
2023 година 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
Раздел XI. 

 
ЧЕСТВАНЕ  НА ПРАЗНИЦИ  И  ПРОВЕЖДАНЕ  НА УЧИЛИЩНИ  

ТЪРЖЕСТВА 
 

срок тема отговорник 
Септември 2022 година Откриване  на  новата  учебна  

година. 
Директор 

Септември 2022 година Ден  на  Независимостта  на  
България“. 

 
Лена  Димитрова 

Октомври   2022 
година 

Ден  на  музиката. Учители, начален етап, 
Цветанка Драгомирова 

Октомври    2022 
година 

Ден  на  народните  будители Лена  Димитрова 

Ноември      2022 
година 

Отбелязване  на  световен  ден  
за  възпоменание  на  жертвите  
на  пътно-транспортните  
произшествия  чрез  беседи  по 
класове. 

 
Класни  ръководители 

Ноември      2022 
година 

Ден  на  Християнското  
семейство. 

 
Класни  ръководители 

Декември  2022 година Световен  ден  за  борбата  
срещу  СПИН-беседа  с  
учениците  от прогимназиален 
етап. 

 
Петя  Йорданова 

Декември 2022 година Седмица  на  здравословното  
хранене  под  наслов:“Избери  
здравословното“, кампания 
„Протегни  ръка“. 

 
Петя  Йорданова 

Декември  2022 година Коледно  тържество:Изложба с  
рисунки „Коледата  по света“  
и  „Български  коледни  обичаи  
и  традиции“. 

 
Цветанка Драгомирова  и  
класни  ръководители 

Януари  2023 година Международен  ден  на  
прегръдката  под  наслов:“Не  
ме  дразни,  а  ме  прегърни“.Да  
обиколим  училището  хванати  
за  ръце. 

 
Класни  ръководители 

Февруари 2023 година Международен  ден  на  
доброто. 

Класни ръководители 

Февруари  2023 година Беседа  за  годишнината  от  
обесването  на  Васил  Левски. 

Лена  Димитрова 

Февруари  2023 година Изработване  на  мартеница  за  
входа  на  училищната  сграда. 

Цветанка  Драгомирова 

Март 2023 година Училищен  конкурс  по  
краснопис. 

Учители, начален  етап 
Ваня  Иванова 

Март  2023 година Национален  празник  на 
Република  България-145  
години  от  Освобождението: 

 
Лена  Димитрова 
 



 

 

o Изложба  с  рисунки 
o Изработване  на  живо  

знаме  от  балони  в 
двора  на  училището   

Цветанка  Драгомирова 

Април 2023 година „Седмица  на планетата Земя“: 
o Инициатива „Да 

посадим  дърво  в 
училищния  двор“ 

o Организиране  на  акция  
по почистване  на 
училищния  двор 

 
Петя  Йорданова 

Април 2023 година Международен  ден  на 
книгата.Ден  на  масовото  
четене: 

o Базар на книгата-
подаряване  и  размяна  
на  детско-юношески  
книги 

o Посещение  на 
читалищната  
библиотека 

o Маратон  на  четенето 

 
Ваня  Иванова 
 
 
Учители, начален  етап 

Май  2023 година Ден  на славянската писменост 
и култура. 

Класни ръководители 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН 
 

за  дейности  и  мероприятия  по  месеци  за  учебната  2022 - 2023 година 
 

МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ  2022 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  отговорник 
1. Изготвяне  на  Списък – Образец №1  

за  учебната  2022 - 2023 година, 
училищен  учебен  план, длъжностно  
и щатно  разписание. 
 
 

 

Септември 2022 
година 

директор 

2. Откриване  на  новата  учебна  
година. 

Септември 2022  
година 

Учител  по  БЕЛ  
и  Цветанка  

Драгомирова 
3. Раздаване  на  безплатните  учебници  

на  учениците. 
Септември 2022 

година 
Класни 

ръководители 
 

Касиер, домакин 
 

4. Изготвяне  седмично  разписание  на  
учебните  часове  за  първия  срок  на 
учебната  2022 – 2023 година. 

Септември 2022 
година 

Юлия 
Софрониева 

Ваня Иванова 
Учители,начален 

етап 
5. Изготвяне  и  утвърждаване  на 

графици за дежурства  в  училище, 
консултации по учебните предмети, 
контролни работи, класни работи, по  
БДП, обучение при бедствия, аварии, 
пожари  и  оказване  на първа  
помощ, учебен час за спортни 
дейности. 

 
 Септември  2022 

година 

Директор 
Класни 

ръководители 
 

Петя  Йорданова 

6. Сформиране  на  ученически  и  
родителски  активи  по класове. 

Септември 2022 
година 

Директор 
Класни  

ръководители 
9. Провеждане  на  поправителни  

изпити  през  втора  редовна  
поправителна  сесия  на  учебната  
2021 - 2022 година. 

Септември  2022 
година 

Директор 
 

10. Педагогически съвет:“Приемане  
Годишен  план  на  училището, План  
за  дейността  на училището, 
Правилник за вътрешния трудов ред, 
План  за  квалификационната 
дейност  и Правила 
за участие на персонала в 

Септември  2022 
година 

Директор 
 



 

 

квалификационна дейност и 
механизъм за финансова подкре- 
па, одобряване  на предложения  за  
занимания  по  интереси  за  учебната  
2022 - 2023 година“. 

11. Родителска  среща: „Определяне на 
най-безопасния път от училище до 
дома.Запознаване с:  

o Дневен режим  на  училището 
o „Правилник за дейността на 

училището” 
o График за провеждане на 

консултации  с  учениците 
o График за провеждане на 

учебен час за спортни 
дейности 

 

Септември  2022 
година 

Директор 
Класни  

ръководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Отбелязване  деня  на  
Независимостта  на България. 

Септември 2022 
година 

Лена Димитрова 

 
 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ  2021 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  отговорник 
1. Установяване   на  входното  

равнище  на  учениците  от 2 клас / 7 
клас по учебните предмети, които са  
изучавали  през 2021 – 2022  година  
и  предприемане  на  необходимите  
мерки  за  преодоляване  на  
констатираните  пропуски. 

Октомври 2022 
година 

Директор 
 

Учители по 
предмети 

2. Педагогически  съвет  на 
тема:„Приемане   на-  „ Правилник  
за  осигуряване  на  ЗБУТ , избор  на  
комисии   по  БДП , КБСПМНУ; 
Училищен  план за превенция  на 
ранното напускане  на училище;  
Приемане  на   актуализирана  
Стратегия за  ограничаване  на 
агресията в училище  и мерки  за 
предотвратяване  и противодействие 
на тормоза; План за осигуряване на 
нормален учебен процес през зимата; 
Анализ  на резултатите  от входното  
ниво  на учениците“. 
 
 

Октомври  2022 
година 

Директор 
 

3. Отбелязване  деня  на музиката. Октомври  2022 
година 

Учители, 
начален етап  и 



 

 

Цветанка  
Драгомирова 

4. Отбелязване  Деня  на  народните  
будители. 

Октомври 2022 
година 

Лена  
Димитрова 

 
 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ  2022 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  отговорник 
1. Родителска  среща“„За по-добър  

климат  в  училище“-нетрадиционна  
родителска  среща  с учители, 
родители  и  ученици:“Кой  какво  
може  и  какво  не може“, „Как  да си 
помогнем заедно“, „Снимка  за  
спомен“. 

 
Ноември 2022 

година 

Директор 
Класни 

ръководители 

2. Практическо упражнение-евакуация  
на  ученици, учители, служители  
намиращи  се  в  ОУ „Кирил  и  
Методий“. 

Ноември 2022 
година 

Директор 
Класни 

ръководители 

3. Отбелязване  деня  на християнското  
семейство. 

Ноември 2022 
година 

Класни 
ръководители 

 
Обществен  

съвет 
 
 
 

МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ  2022 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  отговорник 
1. Заседание  на  педагогическият 

съвет: „Обхват   на  децата  и  
учениците   подлежащи  на  
задължително  обучение  и  приемане  
на  мерки   за  задържането   на  
учениците  в  училище. Отчет   на 
контролната дейност на директора 
във връзка с направените проверки  
за отразяване  на отсъствията  на 
учениците  в дневниците, наличие  на 
документи  на база на които са 
извинени отсъствията.“ 
 
 

Декември 2022 
година 

Директор 
 

Класни 
ръководители 

2. Отбелязване  на световен  ден  за  
борбата  срещу  СПИН-беседа  с 
учениците  от  прогимназиален етап. 

Декември 2022 
година 

Петя  Йорданова 



 

 

3. Отбелязване  седмица  на 
здравословното хранене под 
наслов:“Избери  здравословното“, 
кампания „Протегни ръка“. 

 
Декември 2022 

година 

Петя  Йорданова 

4. Коледно  тържество:Изложба  с  
рисунки  за Коледата  по  света“ и 
„Български  коледни  обичаи  и  
традиции“. 

Декември 2022 
година 

Цветанка 
Драгомирова   

 
Класни  

ръководители 
    

 
 
 
 
 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 2023  ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  отговорник 
1. Отбелязване  международния  ден  на 

прегръдката под наслов:“Не ме 
дразни,  а  ме  прегърни.Да  
обиколим  училището хванати  за  
ръце“ 

 Януари 2023 
година 

Класни  
ръководители 

 
 
 
 

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ  2023 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  отговорник 
1. Заседание на педагогическия съвет: 

„Отчет  на резултатите  от учебно-
възпитателната работа през Първия 
срок. Отчет  на контролната дейност 
на директора  през срока“. 

Февруари  2023 
година 

Директор 
 

2. Отбелязване  на международен  ден  
на доброто. 

Февруари  2023 
година 

Класни  
ръководители 

4. Беседа  за годишнината  от  
обесването  на  Васил  Левски. 

Февруари  2023 
година 

Лена Димитрова 

5. Изработване  на  
мартеници.Изложба-базар  на 
мартеници. 

Февруари  2023 
година 

Цветанка  
Драгомирова 

6. Родителска среща: „за по-добър 
климат в училище“, „Кой какво може 
и какво не може, как да си помогнем 
заедно, снимка за спомен“. 

Февруари  2023 
година 

директор 

 
 



 

 

 
МЕСЕЦ  МАРТ  2023 ГОДИНА 

 
 

№ Дейности  Срок  Отговорник 
1. Изготвяне  на  заявка  за  учебници  и  

учебни  пособия. 
Март 2023 година Директор 

 
2. Практическо упражнение-евакуация  

на  ученици, учители, служители  
намиращи  се  в  ОУ „Кирил  и  
Методий“. 

Март 2023 година Директор 
 

Класни 
ръководители 

3. Посрещане  на  Баба  Марта  с  
децата  от  полудневна  
подготвителна  група  и  учениците  
от  начален  етап. 

Март 2023 година Класни  
ръководители 

4. Отбелязване  на  3- ти март. Март 2023 година Лена  
Димитрова 

 
Цветанка  

Драгомирова 
5. Родителска  среща: „Превенция  на  

зависимостите“. 
Март 2023 година Класни  

ръководители 
 
 

 
 
 

МЕСЕЦ  АПРИЛ  2023 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  Отговорник 
1. Заседание  на  педагогическият 

съвет: „Пълноценна  интеграция  на  
децата  и  учениците  от  ромски  
етнически  произход. Подготовка  и 
провеждане  на НВО в IV клас  и   
VII клас“. 
 

 Април 2023 
година 

Директор 
 

Класни  
ръководители 

2. Родителска  среща:Национално  
външно  оценяване  за учениците  от 
IV клас  и   VII клас. 

Април 2023 
година 

Директор 
Класни  

ръководители  
на  IV клас  и   

VII клас 
3. „Седмица  на планетата  Земя“: 

 Инициатива „Да посадим  
дърво в училищния двор“. 

 Организиране  на  акция  по  
почистване  на  училищния 
двор. 

Април 2023 
година 

Петя  Йорданова 
 

Класни  
ръководители 

4. Отбелязване  международния  ден  на Април 2023 Учител  по БЕЛ 



 

 

книгата.Ден  на  масовото  четене. година  
Учители, 

начален  етап 
5. Спортен празник „Мама, татко  и  аз“  

с   децата  от  полудневна  ПГ  и  
учениците  от  начален  етап. 

Април 2023 
година 

Класни  
ръководители 

6. Честване  на  Великден-работилница  
за  изработване  на  Великденски  
яйца. 

Април 2023 
година 

Класни  
ръководители 

 
Цветанка  

Драгомирова 
 
 

 
 
 

МЕСЕЦ  МАЙ 2022 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  Отговорник 
1. Честване  на  24 май – Ден  на  

българската просвета и култура  и  на 
славянската писменост. 

Май 2023 година Учител  по БЕЛ 
 

Цветанка  
Драгомирова 

2. Провеждане  на  НВО  с  учениците  
от IV клас . 

Май 2023 година Директор  
 

Ирена Дамянова 
3. Закриване  на  учебната  година  за  

децата  от  полудневна  ПГ  и  
учениците  от  I клас -  III клас. 

Май 2023 година Класни 
ръководители 

 
 

МЕСЕЦ  ЮНИ 2023 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  Отговорник 
1. Провеждане  на  НВО  с  учениците  

от VII клас. 
Юни 2023 година Директор 

Петя  Йорданова 
2. Провеждане  на първа  редовна  

поправителна  сесия  с  учениците  от 
V клас -  VI клас. 

Юни 2023 година Директор 
 

 
 

МЕСЕЦ  ЮЛИ 2023 ГОДИНА 
 
 

№ Дейности  Срок  Отговорник 
2. Провеждане  на първа  редовна  

поправителна  сесия  с  учениците  от 
VII клас    

 Юли  2023 
година 

Директор 
 



 

 

3. Заседание  на  педагогическият 
съвет: ”Анализ  на  резултатите   от 
дейноността    на  училищния  екип  
през  учебната  2021 – 2022 година. 
Анализ  на резултатите  от НВО. 
Отчет  на комисиите  по БДП, 
КБПМНУ. Приемане  на училищния 
учебен план  за учебната 2023-2024 
година. Приемане  на избираемите  
учебни  часове. Определяне  на 
учебен  час  за  спортни  дейности. 
Приемане  на организацията  на 
учебния  ден  за  учебната  2023 – 
2024 година.” 
 

 Юли  2023 
година 

Директор 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Раздел XII. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 
 
 
 
 

 
 

 
І. ЦЕЛИ  

 
1.Повишаване педагогическата и  методическата подготовка на  учителите  от  
начален  етап  и  прогимназиален етап. 
2.Повишаване качеството на учебно възпитателната работа в училище. 
3.Постигане на по-високи  резултати  в партньорството с родителите. 
4.Умения  за  справяне  с агресията, бягството, лъжата  и  кражбата. 
 

 
ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 
1.Повишаване  квалификацията  на  учителите  на  основата  на доброволно, 
изборно, осъзнато   и  икономически мотивирано  самообразование. 
2.Повишаване  квалификацията  на  учителите  чрез  подобряване  и  обновяване  
структурата  и  функционирането  на  квалификационната  система  в  училище. 
3.Повишаване  на уменията  за  мениджмънт  на  класа. 
4.Повишаване уменията за работа в дигитална  среда. 
 
 
 
 

III.ДЕЙНОСТИ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ОСНОВНИТЕ  ЗАДАЧИ 
 
 

 
Въвеждаща  квалификация 

 
Продължаваща  квалификация 

 
 

Тема 
 

Форма 
(семинар, 
обучение, 
тренинг, 

др.) 
 
 

 

Време  на 
провеждане 
 
 

 

Целева 
група 

 
брой 

 
 

 

 
 

Тема 
 

Форма 
(семинар, 
обучение, 
тренинг, 

др.) 
 
 

 

Време  на 
провеждане 
 
 

 

Целева група 
 

брой 
 
 

 

1.Разглеждане  
на  наредба за  
приобщаващото 
образование. 

обучение Месец 
октомври 
2022 
година 

учители 1.Класният 
ръководител- 
фактор за 
успешно 
взаимодействие 
между училището 
и семейството. 

семинар  Класни 
ръководители 

2.Професионален 
стрес и бърнаут 

Семинар-
практикум 

Ноември 
2022 

учителите 2.Психологически 
техники за 

Семинар-
практикум 

Декември 
2022 

учители 



 

 

година сплотяване на 
учениците в клас. 

година 

3.Разглеждане  
на  наредба №15 
/ 22.07.2019 
година  за  
статута  и  
професионалното 
развитие  на 
учителите, 
директорите  и  
другите  
педагогически  
специалисти. 

обучение Месец 
януари 
2023 
година 

учители 3.Проектно-
базирано 
обучение в 
облака със 
средствата  на 
ИКТ. 

семинар Февруари  
2023 
година 

учители 

4.Съвременни 
технологични 
подходи за 
оценяване на 
учениците. 
 

семинар Месец март 
2023 
година 

учители 4.Четивната 
грамотност. 
Стратегии за 
развитието и у 
учениците. 

тренинг Месец 
април 2023 
година. 

учители 

5.Изготвяне  на 
личен план за 
развитие. 

тренинг Месец май  
2023  
година 

Учители 
 

5.Хиперактивност 
и дефицит на 
внимание при 
учениците. 
Стратегии за 
справяне. 

Месец 
юни 2023 
година. 

 учители 

 
Настоящият   план   е  приет  с  решение  на  Педагогическия  съвет-Протокол №1/27.09.2022 година. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


