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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО 

 Дейността на НУ “Иларион Макариополски” град Елена през учебната 2021/2022 година протече съгласно залегналите в годишния план 

задачи.  

 Запазен  бе  броят на паралелките в училището  4 – по една паралелка за клас. Поради намаляване на броя на учениците в града, броят на 

маломерните паралелки за училището стана 2. Много затруднено бе сформирането на  паралелката в първи клас, а 4 клас е с маломерна паралелка 

от създаването й. Към момента първи клас започва с 14 ученици, 4 клас -  с 12 ученици. С Решение на Общински съвет, същите са утвърдени като 

маломерни.  

За учениците от І - ІV  клас е създадена целодневна организация на учебния ден, съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредба  10 за от Наредба 10/1.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование. За всички класове организираните групи бяха самостоятелни. 

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство 

и непрекъснатост на образователно - възпитателния процес (ОВП). Правилното планиране на ОВП бе решаващо условие за усъвършенстване 

качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати са благодарение на 

създадените добри условия за ОВП. Постигнати бяха успехи по следните направления: 

1. обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

2. няма отпаднали ученици; 

3. създадени са условия за целодневна организация на учебния ден, в която са обхванати около 100% от учениците от училището; 

4. създадени са условия за разнообразна извънкласна дейност, чрез работа в групи за извънкласна дейност по Наредба за приобщаващо 

образование, като за учебната 2021/2022 г. функционираха 4 групи за ИКД.  

5. изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки, както и на ниво училище; 

Педагогическият колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2021/ 2022 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра 

система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Педагогическият колектив отговорно отстояваше професионалните 

си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на ОВП. 
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През учебната 2021/2022 г. училището работи по проект „Подкрепа за успех“, като работи 1 група за обучителни трудности по математика с 

ученици от 3 и 4 клас. 

През учебната 2021/2022 г. училището кандидатства по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, активен 

партньор в училищния живот“; НП ИКТ за електронен дневник, за интернет свързаност. По всички НП училището е одобрено и има финансиране. 

Училището работи от м.декември 2019 г. по проекти „Образование за утрешния ден“ и „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“, по който е получена заявената техника, проведено е обучение на учителите, предстоят обучения на ученици и родители от 1 клас..  

 

 

 

 

Необходимо е: 

1. да се работи превантивно за свеждане до минимум броя на неизвинените отсъствия и недопускане на случаи на отпаднали ученици; 

2. да се контролира и броят на извинените отсъствия. 

3. да продължи и се подобри работата по  квалификационната дейност на учителите; 

4. да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви; 

5. да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

6. специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към 

училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот. 

7. обогатяване на материално-техническата база; 

7. да продължи работата по осигуряване на подготовката, съответстваща на европейските образователни стандарти. 
 

 

МИСИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО 

 

       Осигуряване на равен достъп на образование на всички деца. Полагане на специални грижи за деца, които нямат равен старт ( деца, 

недостатъчно владеещи български език, деца със СОП, деца от социално слаби семейства и др.), с оглед пълноценното им участие в 

образователния процес. 

      Повишаване качеството на образование в Начално училище и постигане на максимално високи резултати в образованието на децата в 

съответствие с ДОС. Максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна реализация. 

        Създаването на благоприятна среда за повишаване на интереса и мотивацията за усъвършенстване на базовата и функционална грамотност 

на учениците; за основни умения за четене и за разбиране на текст, както и за писане и за правилна употреба, които следва да придобият 

учениците в края на началния етап на основното образование в съответствие с ДОИ. 

        Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот. 
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        Развиване на физическото, духовното и нравственото здраве на учениците, с цел изграждане на физически и морално здрави и дееспособни 

личности.  

        Развиване на интелектуалните възможности  и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и самостоятелност. 

  Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие, обич и уважение към родния край и съпричастност както към местните, 

така и към глобалните проблеми на човечеството. 

       Спомагане за формирането на българските деца като граждани на демократично общество, като свободни, морални, инициативни и 

толерантни личности, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура; познаващи и зачитащи националните и 

общочовешките ценности. 
 

ВИЗИЯ  НА  УЧИЛИЩЕТО 

     Утвърждаване на НУ "Иларион Макариополски" като конкурентноспособно училище с обновяваща се материална база. Училище, където се 

формират отговорни личности, прилагащо модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване и обучение. 

Индивидуалността на детето е в центъра на учебно-възпитателния процес, чрез използване на творческия му потенциал. Място, където постоянно 

се усъвършенстват професионалните умения на педагозите. Изграждане на общност от родители и учители, които са отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките достойнства. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА 

 І. Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и училищна среда. 

ІІ. Разработване на система за управление на качеството в рамките на училището чрез: 

1. непрекъснато повишаване на качеството на образователните дейности и управлението на училището; 

2. разработване и внедряване на вътрешноучилищна система за управление на качеството на образователните дейности и 

управлението, която да отчита, както традициите в НУ „Иларион Макариополски” – гр. Елена, така и възможности за по-висока ефективност 

на собствената им дейност; 

3. ежегодно определяне на степента на постигнатото качество на Държавните образователни стандарти при завършване на 

начален етап на основна образователна степен; 

4. пренасяне на акцента от оценка на крайните резултати към управление на качеството на цялостния процес, осъществяван в 

училището; 

5. актуализиране и синхронизиране на документация към новите промени в нормативната уредба (програми, планове, длъжностни 

характеристики и профили, правила, ограничения, забрани). 
 

ІІІ. Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват свободно своето мнение, да работят с убеждението, че вършат 
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нещо полезно за себе си, за училището и за обществото чрез: 

1. оказване на съдействие в цялостната образователно-възпитателна работа за придобиване на интелектуални умения, социална 

култура и гражданска компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се обществени отношения; 

2. създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за съзнателно и активно участие в управлението на училището 

и образователните дейности; 

3. осъществяване на целенасочена работа за формиране у учениците на гражданско съзнание и адекватно социално поведение; 

4. създаване на подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на различните форми на ученическо 

самоуправление и самоконтрол чрез действащ Училищен ученически съвет. 
 

ІV. Определяне на приоритетните сфери на дейност и направленията, оптимално съответстващи на личностните потребности и 

възможности на учениците чрез: 

1. изготвяне на училищен учебен план (в раздел Б – „Избираеми учебни часове“ и раздел В – „Факултативни учебни часове“) в 

съответствие с желанията на учениците и родителите; 

2. избиране на учебни програми и учебни помагала в съответствие с разпоредбите на Наредба № 6 / 30.11.2015 г. за познавателните 

книжки, учебниците и учебните помагала, възможностите за ресурсно осигуряване и потребностите и интересите на учениците; 
 

V. Запазване и развитие на здравето на учениците чрез: 

1. реализиране на НП „Училищен плод и млечни продукти“, осигуряваща пресни плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти за 

всички ученици в начален етап; 

2. профилактика на никотиновата, алкохолната и наркотичната зависимост,  

3. провеждане на здравни беседи и обучение на деца и родители по профилактика на туберкулозата, сърдечносъдовите заболявания и 

популяризиране на принципите на здравословния начин на живот; 

4. оптимално използване на възможностите на часа на класа за участие на учениците в процесите на формиране на здравна култура и 

природосъобразен начин на живот. 
 

 VІ. Разработване на училищна стратегия за реализиране на държавната политика по отношение на физическата култура и спорта 

посредством: 

1. Подобряване качеството на учебните часове по физическо възпитание и спорт и организирането на извънучилищната и 

извънкласна спортна дейност (Закон за физическото възпитание и спорта.); 

2. популяризиране и участие в общинските, областните и националните форми за масовизиране на физическата култура и 

туристическата дейност. 
 

VІІ. Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на родителите, установяване на социален диалог „семейство - училище" 
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посредством: 

1. активно включване на родителската общност с помощта на действащия Обществен съвет към училището с оглед по-ефективно 

реализиране на стратегията за развитие на училището и укрепване на материално-техническата база; 

2. мотивиране на родителската общност да печели доверието на външни институции и юридически лица и на тази основа да гради 

и поддържа взаимноизгодни връзки със социалната среда, способна да подкрепя материално и финансово образователната дейност; 
 

VІІІ. Създаване на благоприятна училищна среда за формиране на ценности, в условията на осъществяване на образователните 

дейности в междукултурни взаимодействия посредством: 

1. стимулиране на участието на децата и учениците в пресъздаването на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически 

ценности; 

2. отбелязване на годишнини на дейци на културата, религиозни и официални празници, срещи с изтъкнати личности с принос към развитието 

на културата, изкуството и образованието по региони и в национален мащаб. 
 

 ІХ. Рационализиране на стратегията за превенция и противодействие на асоциалното поведение и противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни чрез: 

1. реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на противообществените прояви посредством ефективно организиране 

на извънкласната и извънучилищната дейност; 

2. предприемане на мерки, съобразно принципите на приобщаващото образование (с ресурсите и потенциала на училището) за решаване 

на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца, застрашените от отпадане ученици, децата - жертви на насилие, децата с проблеми 

в общуването и справянето с училищните изисквания; 

3. търсене на възможности за включване на децата в определени дейности с превантивен характер; 

4. подкрепа и консултиране на деца и родители с проблеми; насочване на децата или семействата към служби, предлагащи психологично 

консултиране и помощ; 

5. стимулиране на активно работещите в Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни по ред, определен от директора на училището и съобразен с действащото законодателство; 

6. организиране и подпомагане обучението на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца с оглед оказване 

от тяхна страна на съдействие на комисиите за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и подпомагане 

дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците; 

7. провеждане на работни срещи със социални работници за работа със семейства, в които има определен риск за децата (ученици, 

живеещи в неблагоприятна среда, семейства  с родители, изтърпяващи присъда, семейства с криминално проявени родители, семейства с 

родители, които злоупотребяват с алкохол или наркотици, семейства с психично болни родители, семейства, в които се упражнява различен 

вид насилие, социално слаби семейства, в които децата не се отглеждат от родителите); 
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Х. Осигуряване на безопасни условия за труд и творчество на учениците на територията на училището посредством: 

1. извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на учениците и учителите: състояние на шахти, водопроводи, 

стълби, спортни съоръжения, двор, сграда и т. н. от комисията по осигуряване на безопасни условия на труд, като за констатирани 

нередности да се изготвя подробен протокол и конкретни предложения за отстраняването им. Прегледът на обектите да се извършва 

периодично и в случаите на екстремни ситуации, като се обръща особено внимание на електроинсталацията; 

2. провеждане на подробен инструктаж от всички класни ръководители за безопасност и охраната на труда в училище и потенциалните 

опасности и оформяне на инструктажни книги с подпис от всеки ученик; 

3. стриктно спазване от ръководителите на правилата за движение по пътищата при извеждане на групи ученици извън училище и по време 

на организиране на „Училище сред природата“, екскурзии, спортни мероприятия и други форми на организиран отдих и спорт;  

4. прецизно спазване на пропускателния режим в училището. 
 

ХІ. Компютризация на образователните дейности и управлението на училището чрез: 

1. поддържане и обновяване на съществуващия компютърен и интерактивен кабинет за осъществяване на дейности и извънкласни 

форми на работа; 

2. оборудване на училището и училищните кабинети с хардуер и софтуер, облекчаващ управленската дейност; 

3. създаване и развитие на локална компютърна мрежа и интернет достъп във всички класни стаи; 

4. поддържане на сайт на училището; 

5. развитие на собствени мултимедийни педагогически разработки; 

6. прилагане на информационните технологии в преподаването; 
 

ХІІ. Определяне и прилагане на система от правила, процеси, процедури и взаимовръзки за управление на училището и за 

изпълнение на стратегията за развитие посредством: 

1.        организация на училищната дейност за постигане на резултати, основаващи се върху набор от основни принципи, форми и методи, 

отразени в стратегията за развитие, които включват: 

• ориентиране към резултатите, внимание към личността на ученика, лидерство и постоянство на целите, фиксирани в стратегията; 

• ангажиране на всички членове на училищната общност в дейността на училището; 

2. непрекъснато усъвършенстване и въвеждане на новости; взаимноизгодно партньорство, социална отговорност на училищната 

организация за качеството на постиганите резултати. 
 

ХІІ-1. Оптимизиране на функциите на управленска дейност чрез: 

✓ делегиране на правомощия на отделни личности, изясняване и разпределение на функциите в съответствие с 

изискванията на информационното общество, личната компетентност и мотивация за участие в управлението на 
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училището; 

✓ насочване на действията на членовете на училищната общност в рамки извън конкретните служебни задължения; 

✓ създаване на условия и предпоставки за проява на инициатива 

по разработване на нововъведения на всички членове на училищната общност, без да е необходимо информирането от 

страна на ръководителите от по-високите управленски нива 

✓ създаване на работещ ученически съвет   

ХІІ-2. Приспособяване на организационното устройство на училището към промяната в задачите, отразени в стратегията 

посредством: 

   засилване на оперативната самостоятелност на училищните органи, като: 

✓ членове на екипите се овластяват да вземат решения по определен кръг проблеми; 

✓ всеки член на екипа е длъжен да отговаря за определен вид дейност; 

✓ членовете на екипите са длъжни да провеждат регулярни обсъждания на процеса на приемане на решаване във всяка област от 

дейността на училището; 

✓ знанията на всеки член на организацията се превръщат в знания на екипа в цяло; 

✓ обмяната на знания на екипа увеличава общия обем от знания в училището; 

✓ разграничение и фактическо разпределение на компетентности в зависимост от интелектуалния потенциал на членовете на 

училищната общност; 
 

ХІІІ. Подобряване на дейностите по финансово осигуряване на училището и реализирането на целите на училищната стратегия за 

развитие при най-ниски разходи и максимална ефективност като: 

1. финансирането на дейностите за реализиране на стратегията за развитие са капиталовложения за бъдещи периоди с цел да се 

задоволят потребностите от кадри; 

2. финансирането се извършва, както със средства от бюджета на общината, така и при възможност и от собствени приходи.; 

3. използване на извънбюджетните средства за дофинансиране на дейностите по реализиране на стратегията. Разпоредител с тези 

извънбюджетните средства е директорът, след съгласуване с Обществения съвет; 

4. финансиране по целеви програми по модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището, насочени за 

постигане на целите на стратегията; 

5. обвързване на финансирането на дейностите по реализиране на стратегията за развитие с резултата от цялостната дейност на 

училището. Финансовите средства да се определят в зависимост от реално постигнатите количествени и качествени параметри при 

реализиране на стратегията. 
 

ХІV. Провеждане на мониторинг за степента на постигане на стратегията и неразкритите потенциални възможности на училищната 

общност на НУ „Иларион Макариополски” – гр. Елена,  посредством: 
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1. периодично събиране и отчитане на определена информация по различните дейности, залегнали в стратегията; 

2. съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото, състояние на управлението на образователните дейности и 

училището; 

3. своевременно привеждане на процесите на промяна в съответствие с потребностите на училищната среда. 
 

СТРАТЕГИИ  В  ДЕЙНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Осигуряване на равен достъп на образование на всички деца. 

2. Полагане на специални грижи за деца, които нямат равен старт (деца, недостатъчно владеещи български език, деца със СОП, 

деца от социално слаби семейства и др.), с оглед пълноценното им участие в образователно-възпитателния процес. 

3. Повишаване качеството на образование в училище и постигане на максимално високи резултати при обучението и 

възпитанието на децата в съответствие с държавните образователни стандарти  

4. Максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна реализация. 

5. Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през целия живот. 

6. Развиване на физическото, духовното и нравственото здраве на учениците, с цел изграждане на физически и морално здрави и 

дееспособни личности. 

7. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, нейната индивидуалност и 

самостоятелност. 

8. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие, обич и уважение към родния край и съпричастност както 

към местните, така и към глобалните проблеми на човечеството. 

9. Спомагане за формирането на българските деца като граждани на демократично общество, като свободни, морални, 

инициативни и толерантни личности, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура; познаващи и зачитащи 

националните и общочовешките ценности. 

 

ПРИОРИТЕТИ  В  ДЕЙНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 

2. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка  

3. Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение 
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4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения и специални образователни потребности 

5. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и др. 

6. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището 

7. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, 

инициатива и творчество 

8.  Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни) 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАБЕЛЯЗАНИТЕ ЦЕЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

І. По отношение  процеса на обучение 

             1.  При изготвяне и приемане на седмичното учебно разписание и дневния режим на училището, стриктно се спазват изискванията на 

Наредба № 10 на МЗ от  19. VІ. 2014 г. 

             2. Стриктно   се спазват изискванията за осигуряване  на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и  труд, приети 

със съответния правилник. 

             3. В училището се изпълняват приетите планове и съпътстващите ги графици за работа на постоянните училищни комисии. 

  4. В училището се осъществява ежедневен контрол върху посещаемостта на учебните занятия като при допуснати безпричинни отсъствия, 

своевременно се информират родителите, Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ и Кметът на община Елена за допуснати 

безпричинни отсъствия, Екипа за обхват. През изминалата година има двама ученика с голям брой неизвинени отсъствия вследствие на нередовно 

посещение в училище. След намесата на Екипа за обхват и с активната работа на директора, учениците са върнати в училище. Има издаден 1 акт за 

нарушение на родител от кмета на общината. 

5. При подготовката  и структурирането на учебното съдържание, същото  се съобразява с конкретните възрастови особености на учениците, 

техните нагласи и възможности. 

6. Контролът върху цялостния ОВП, спазването на нормативните документи и Правилника на училището се осъществяват от директора, с 

цел подпомагане работата на учителите и повишаване  резултатите от  работата им. 

7. Взетите решения от педагогическия съвет и  тяхното изпълнение се отчитат в края на всеки учебен срок. 

ІІ. По отношение надграждането на знанията 

1. При избора на ИУЧ и ФУЧ, както и на ИКД, родителите са своевременно уведомени и пред тях е обявена възможността за избор.   

2. Учебните програми за ИУЧ и ФУЧ се изготвят от учителите, съобразно възрастовите особености и възможности на учениците.  
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3. При сформиране на групите по ИКД се прави внимателен подбор на желаещите, съобразно техните  възможности и интереси. 

III. По отношение реалното планиране 

1. При изготвяне на годишните тематични разпределения, учителите правят внимателен подбор на учебното съдържание, с оглед 

изискванията на учебните програми, интересите на учениците, конкретните им възможности и възможностите на наличната МТБ. 

2. За налагащите се корекции в планирането  се уведомява директора своевременно. 

 

 
 

          IV. По отношение повишаването на квалификацията на персонала 

1. В Методическото обединение се изготвя План за квалификация, съпътстван от Стратегия за мотивиране на педагогическите специалисти 

за включване в обучения, с които учителите се запознават преди началото на учебната година и приемат на първото заседание на ПС.  

2. Получаваната информация за предлаганите форми за квалификация се предоставя своевременно на педагогическите специалисти , които 

заявяват своите предпочитания за избор на предлаганите квалификационни форми. 

3. Счетоводителят води отчетност за проведените квалификационни форми и изразходваните средства, като периодично ги отчита пред ПС. 

 

V. По отношение “Взаимодействие с родителите и обществеността” 

1. Създаден е Обществен съвет към училището. 

2 Поддържане на училищната страница  

3 Популяризиране на различни мероприятия чрез местни медии. 
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КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН 

Септември 2022 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Начален инструктаж на педагогическия и помощния персонал 26.09.2022 г. Мария Стефанова 

2 Изготвяне на график за дежурствата на  учителите през учебната година 30.09.2022 г. Анета Ламбурова 

3 Изготвяне на график за контролните работи на  учениците през 1 срок 30.09.2022 г. Учители I-IV клас  

4 Попълване на документацията за началото на учебната година, изготвяне на списъци на 

паралелките и групите. 

30.09.2022 г. Учители I-IV клас и ЦДО 

5 Стартиране на работата по електронния дневник 15.09.2022 г. Директор, Педагогически 

специалисти 

6 Изготвяне на индивидуални учебни планове за обучение на учениците със СОП. 26.09.2022 г. Председатели ЕПЛР 
7 Проучване на желанията  на учениците за сформиране и организиране на групи за извънкласни 

и дейности 
30.09.2022 Класни ръководители, 

учители 

8 Изготвяне на седмично учебно разписание поотделно за всеки ученик със СОП, обучаващ се в 

индивидуална и/или комбинирана форма на обучение. 

15.09.2022 г. Председатели ЕПЛР 

9 Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с 

механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и 

други училищни документи (планове на комисии, графици и др.) 

30.09.2022 г. Училищни комисии 

Координационен съвет 

10 Изработване и актуализиране на училищни правилници и документи, регламентиращи 

дейността на училището 
30.09.2022 г. Директор 

Председател МО и 

комисии 

Координационен съвет 

  

Работа с ученици 

1 Тържествено откриване  на учебната 2021 / 2022  година 15.09.2022 г. Учители ІV клас 

2 Начален инструктаж на учениците по класове. Начален инструктаж за работа в Компютърен 

кабинет и физкултурен салон. 
26.09.2022 г. Мария Стефанова, кл. р-

ли, преподаватели 

3 Запознаване на всички ученици с Правилника за дейността на училището през учебната 2022 / 

2023 година – права и задължения 
30.09.2022 г. Класни ръководители 
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4 Обсъждане на транспортната схема и осигуряване на условия за безопасно пътуване в 

училищните автобуси. Инструктаж на пътуващите ученици 

15.09.2022 г. Директор 

Класни ръководители 

5 Избор на членове за Ученически съвет 30.09.2022 г. Класни ръководители 

6 Проучване на деца, живеещи при рискови условия и в неравностойно социално положение. 

Попълване на „отворен“  Риск – регистър 

30.09.2022 г. Стефка Русева; кл. р-ли 

7 Участие в инициативите „Европейската седмица на спорта“  Септември 

2022 г. 
учители по ФВС – 3 и 4 

клас 

8 Изготвяне и провеждане на тестове за проверка на училищна готовност с учениците от I клас Септ-октом. Н.Петкова, П.Иванова 

9 Изготвяне и провеждане на входно ниво по предмети ІІ-ІV клас Септ-октом. учители 

10 Оглед на училищната сграда и района  и предложения за обезопасяване Септ-октом. Комисия БДП; ГУТ 

Работа с родители и общественост 

1 Тържествено откриване  на учебната 2022 / 2023 година 15.09.2022 г. Учители ІV клас 

2 Въвеждане във всяка паралелка на Дневник за регистриране на проведените консултации с 

ученици ; консултациите с родители (за ІІ-ри ЧК), съдържащ: дата, кратко описание на 

причината за консултация, име на консултирания родител, подпис на родители и на провелия 

консултацията. Води се в електронен дневник Школо 

30.09.2022 г. Кл.ръководители, учители 

4 Въвеждане на Регистър на документите за отсъствията на учениците във всеки клас   

( в електронен дневник)  
Септември 

2022 г. 
Класни ръководители 

5. Съвместно с родителите определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище 

Осигуряване помагала по БДП за всички ученици 

Септември 

2022 г. 

Класни ръководители, 

комисия БДП 
6. Провеждане на родителски срещи по класове по график  

 

16 -30. 09 Класни ръководители 

Октомври 2022 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Анализ на постигнатите резултати от  проведени писмени контролни работи за отчитане на 

входното ниво на   учениците и входящата диагностика 1 клас. Набелязване на мерки за 

преодоляване на затрудненията на учениците и повишаване на резултатите; предложения за 

организиране на обща подкрепа за ученици, нуждаещи се от подпомагане за преодоляване на 

пропуски и затруднения 

24.10.2022 г. Председател МО 

Цв.Зуркова,учители 

2 Изработване на План за осигуряване на нормален учебен процес през есенно-зимния сезон на 

учебната 2022 / 2023 година. 

26.10.2022 г. Мария Стефанова 
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3 Извършване на оценка на тормоза между учениците в училището посредством Приложение 

№3 към Механизма 

28.10.2022 г. предс. координационен 

съвет, Кл.ръководители 

3 Проиграване на училищния план за евакуация. Тренировка на кризисния щаб. Информиране 

на РСПБЗН - 10 дни преди мероприятието. 

28.10..2022 г. Обретенова, комисия 

4 Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат от изследването на оценката на 

тормоза между учениците в училището посредством Приложение №3 към Механизма. 

Изготвяне план за работата на УКС 

Окт.2022 Председател 

Координационен съвет 

5 Обсъждане изпълнението на заложените  обучения по проект  „Равен достъп“ за ученици и 

родители 

30.10.2022 г. Класни ръководители 

Работа с ученици 
1 Изготвяне и провеждане на самостоятелни работи за проверка и оценка на входното  ниво  на 

знанията и уменията на учениците от 2 – 4 клас. 
До 17.10.2022 Учители II-IV клас 

2 Изготвяне на индивидуални учебни програми за обучение на учениците със СОП. Октом..2022 ЕПЛР 
3 Запознаване на учениците с формите на насилие и с механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище 
28.10.2022 г. Председател УКС 

Класни ръководители 
4 Избор на Училищен ученически  съвет Окт..2022 г.  

5 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 2 клас  

28.10.2022 Ст.Русева 

6 Участие в общински спортен празник „Не на агресията“ М.октомври УКБППМН 
7 Училищен конкурс за рисунки на тема: „Макариополски в детските очи“ по повод 210 години 

от рождението на Иларион Макариополски 

28.10.2023 Учители по изобразително 

изкуство 

 

Работа с родители и общественост 

1 Запознаване на родителите с формите на насилие и с механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище и анализите от проведената анкета 

28.10.2022 г. Кл. Ръководители 

Координатор екип 

2 Среща на Училищен обществен съвет 31.10.2022 г. Директор 

3 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 2 клас- организиране поход 

28.10.2022 г. Ст.Русева 
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Ноември 2022 година 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Дейности от плана на  Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз  

Дейности от плановете на комисиите  

Дейности от плана за квалификация /МО  

Ноември 
Отчет на ПС до 
16.11.2022 

Председател УКС 

Председатели комисии и 

МО 

2 Изпълнение на дейности от Националната стратегия за повишаване на грамотността  Ноември 

2022 г. 
 Цветка Зуркова 

Иваничка Ангелова 

3 Вътрешноучилищна квалификации от плана за квалификация  Ноември 

2022 г. 

Председател МО 

4 Дейности по изпълнение на  проект  „Равен достъп“ - обучения за ученици и родители м.ноември Директор, координатор 

проект 

5 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 1 клас ; 3 клас 

М.ноември Нели Петкова 

Ив.Ангелова 

Работа с ученици 

1 Честване на 1 ноември – Ден на народните будители 01.11.2022 г. Класни ръководители 

2 Отбелязване на Деня на християнското семейство – дейности съвместно с Ученически съвет 21.11.2022 Кл.ръководители, учители 

3 Дейности по Стратегията за повишаване на грамотността (по избор на учителите) 30.11.2022 

 

учители 

Работа с родители и общественост 
 

1 Организиране на съвместни дейности с родителите по Националната стратегия за повишаване 

на грамотността;  „Дни на отворените врати” за наблюдение в часове в сутрешен и следобеден 

блок 

 

М.ноември 

2022 

Учители БЕЛ; ЦДО; 

Ученически съвет  

2 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 1 клас ; 3 клас 

Ноември 2022 Нели Петкова 

Иваничка Ангелова 

3 Провеждане на родителски срещи по паралелки присъствено или в електронна среда 

 

Ноември 2022 Кл. ръководители 
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Декември 2022 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 
 

1 Дейности от плана на Методическото обединение/работа с електронен дневник 10.12.2022 г. Цв.Зуркова 

2 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 2 клас ; 4 клас 

М.декември Ст.Русева 

Цв.Зуркова 

Работа с ученици 
 

1 Коледни празници в училище: 

● изложба; 
● Коледно тържества по класове. 

Декември 

2022 г. 
Учители изобр.изкуство 

2 Участия в състезания към СБНУ; Многознайко; Математика без граници; олимпиади и др. Декември 

2022 г. 

Кл.ръководители, учители 

Работа с родители и общественост 
 

1 Среща с Обществения съвет Декември 

2022 г. 

директор 

2 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 2 клас ; 4 клас 

Декември 

2022 г. 

Ст.Русева 

Цв.Зуркова 

 

Януари 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с педагогически и 

помощен персонал след ваканция 

08.01.2023г. Мария Стефанова 

2 Работна среща с дискусионен характер по плана за квалификация. 20.01.2023 г. Директор, 

председател МО 

3 Заверка на седмичното учебно разписание за ІІ учебен срок на учебната 2022 / 2023 година 17.01.2023 г. Директор 
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4 Подготовка за кампания за прием в І клас за учебната 2023 / 2024 година.  Януари  

2023 г. 

директор, всички 

педагогически 

специалисти 

 

Работа с ученици 
1 Изготвяне и провеждане на самостоятелни работи за проверка и оценка на  знанията и 

уменията по учебни предмети на учениците от 1 – 4 клас в края на първи срок 
12.01-

23.01.2023  
Учители I-IV клас 

2 Участие в състезания на СБНУ/Математика без граници/Многознайко и др. М. януари Кл. ръководители 

3 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 1 клас – Празник на цифрите 

19.01.2023 Н.Петкова, учител 

математика 

4 Периодично актуализиране на риск-регистъра До 31.01.2023 Кл. Ръководители, 

УКБППМН, Ст.Русева 

Работа с родители и общественост 
1 Зимен празник: „С мама и татко на пързалката“(при подходящо време) Януари  

2023 г. 
учители по ФВС 

2 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 1 клас – Празник на цифрите 

19.01.2023 Н.Петкова, учител 

математика 

 

Февруари 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Дейности от плана за квалификация 

 

28.02.2023 г. съгласно плана 

2 Отчет дейности по изпълнение на ОВП за 1 срок; резултати провеждана обща и допълнителна 

подкрепа. Изпълнение  дейности по НП и проекти. 

 

М.февруари Директор, 

кл.ръководители, учители 

3 Избор и заявка на учебници за учебната 2023-2024 година Февруари  Учители  
 

Работа с ученици 

1 Подготовка и провеждане на училищен конкурс „Пиша вярно и красиво“ –провеждане по 

паралелки,  

М.февруари – 

м.април 

директор, учители по БЕЛ 



18 

 

2 Програма за общоградско честване на годишнина от обесването на Левски. Поднасяне на 

цветя. 

18.02.2023 г. Ив.Ангелова, 

Аб.Сюлейманова 

4 Мероприятия, посветени на вредата от алкохола и тютюнопушенето (беседи, филми и 

др.подходящи за възрастта дейности) 

Февруари 

2023 г. 

Мария Стефанова, Абибе 

Сюлейманова 

ученически съвет 

Работа с родители и общественост 

1 Участие в общоградско честване на годишнина от обесването на Левски. 18.02.2023 г. учители 

2 Кампания за прием в І клас за учебната 2023/ 2024 година. Подготовка и разпространение 

информационни материали 

Февр.-март 

2023 г. 

Директор, общ. Съвет; 

учители 

3 Повеждане на родителска среща. Представяне пред родителите материали на тема 

“Преодоляване на агресията сред децата” 
Февруари -

март 2023 г. 
Кл.ръководители 

Председател УКС 

Март 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Попълване на образователните дефицити в часовете за консултации – работна среща, обмяна 

опит. Работа по индивидуални учебни планове – проблеми и практики. 

 

25.03.2023 г. Стефка Русева, Нели 

Петкова, Цв.Зуркова 

2 Дейности от плана за квалификация/от плана на МО 

 

март.2023 Цв.Зуркова; обучител 

Работа с ученици 

1 Първомартенски поздрав  

 

01.03.2023 г. Кл .р-ли 

2 Участие в общоградско тържество по повод 3 март – Национален празник. Поднасяне на цветя. 03.03.2023 

 

Учители 

3 Мероприятия, посветени на мартенски празници (участие в работилници, изложби) Март 2023 г. Учители  и ЦПЛР 

4 „Вече съм грамотен“ тържество на буквите“ в І клас Март 2023 г. Н.Петкова, учители 

5 Обявяване и провеждане на училищни конкурси по повод  Патронния празник Март-април 

2023 

 

Комисия: кл.ръководители 

6 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 3 клас ; 4 клас 

16.03.2023 

15.03.2023 

Иваничка Ангелова 

Цветка Зуркова 
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Работа с родители и общественост 

1 Участие в общоградско тържество по повод 3 март – Национален празник.  03.03.2023 г. Кл.ръководители, учители 

ЦОУД 

2 Мероприятия, посветени на мартенски празници Март 2023 г. Кл.ръководители, учители 

ЦОУД 

3 Заседание на Обществения съвет Март 2023 г. Председател - ОС 

4 Дейности от плана за квалификация ; Организиране на „Дни на отворените врати” за 

наблюдение в часове 

Март 2023 г. Цв.Зуркова, учители 

5 „Празник на буквите“ в І клас Март 2023 г. Н.Петкова, учители 

6 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 3 клас ; 4 клас 

16.03.2023 

15.03.2023 

Иваничка Ангелова 

Цветка Зуркова 

 

Април 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 
 

1 Дейности от плана на МО 

 

Април 2023 Цв.Зуркова 

2 Дейности по повод патронния празник на училището Април 2023 г. Кл.ръководители 

 

Работа с ученици 

1 Патронен празник 

Конкурси 

03.04.2023 Комисия от 

кл.ръководители  

2 Общоучилищно състезание, посветено на българския език Април 2023 Цв.Зуркова, Иваничка 

Ангелова 

3 Провеждане на периодичен инструктаж по безопасност и охрана на труда с учениците. 20.04.2023 г. М.Стефанова, класни 

ръководители 

4 Проиграване на училищния план за евакуация. Тренировка на кризисния щаб. Информиране 

на РСПБЗН - 10 дни преди мероприятието 

 

29.04.2023 г. И. Обретенова, Н. 

Петкова 

5 Дейности от Месеца за кариерно ориентиране 24.04.2023 Ел.Цончева,Г.Николова 
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Учители; кл.р-ли 

Работа с родители и общественост 
 

1 Съвместни дейности за Патронния празник на училището Април 2023 Класни ръководители 

2 Провеждане на родителска среща Април 2023 Класни ръководители 

3 Съвместни мероприятия за Деня на Земята Април 2023 Класни ръководители 

Май 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 
 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Професионално развитие на педагогическите специалисти – работна среща/ план на МО 14.05.2023 г. Цв.Зуркова 

2 Извършване на оценка на тормоза между учениците в училището в края на учебната година 

посредством Приложение 3 към Механизма 

26.05.2023 г. Класни ръководители, 

Председател 

координационен съвет 

3 Реализиране на дейностите по НВО в края на ІV клас Май 2023 Директор 

4 Организация на дейности за подготовка на проектни дейности Май 2023 Кл.р-ли,Учители  

5 Издаване на в-к «Знайниче»   Май-юни 2023 Ив.Обретенова, Н.Петкова 

Работа с ученици 

1 Организиране Ден на ученическото самоуправление 09.05.2023 г. Класни ръководители 

Ученически съвет 

2 Участие в тържествата по случай 24 май 24.05.2023 г. Учители, Директор 

3 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 1-4 клас спортно състезание с родители 

13.05.2023 учители 

4 Провеждане на НВО в края на ІV клас. Май 2022 г. Директор, комисии 

5 Изготвяне и провеждане на самостоятелни работи за проверка и оценка на изходното  ниво  на 

знанията и уменията на учениците от 1 – 4 клас. 

10-25.05.2022 

г. 

учители 

6 Провеждане на училищни екскурзии/училище сред природата Май/юни,  

2022 

Учители I-IV клас 

Работа с родители и общественост 

1 Дейности по НП „Заедно за всяко дете“ – модул „Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ – 1-4 клас спортно състезание с родители 

13.05.2023 учители 

2 Заседание на Обществения съвет Май 2023 г. Председател - ОС 
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3 Тържествено връчване на свидетелствата за завършен  клас и за завършен начален етап Юни 2023 г. Кл. ръководители 1 - 4 

клас 

Юни 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Анализ на извършената оценка на тормоза между учениците в училището в края на учебната 

година посредством Приложение 3 към Механизма 
20.06.2023 г. Класни ръководители 

Председател УКС 

2 Изготвяне на годишен отчетен доклад на Координационния съвет до Директора на училището 

и ПС 

30.06.2023 г. Председател КС 

3 Анализ на резултатите от НВО в 4 клас и анализ на резултатите, подготовката и провеждането 

по новия формат 

Юни 2023 г. Цв.Зуркова, 

Ив.Обретенова 

4 Анализ на резултатите от обучението на учениците със СОП и по ИУЧ Юни, 2023 предс. ЕПЛР, координатор 

5 Анализ на резултатите от организираната обща подкрепа Юни, 2023 предс. ЕПЛР, координатор 

6 Записване на ученици в І клас за учебната 2021 / 2022 година Юни 2023 г. Председател на комисия 

по приема 

7 Изготвяне на годишен отчет на постигнатите резултати от работата на ПУК и МО Юни 2023 г. Председатели на ПУК и 

МО 

8 Отчет на резултатите от ОВП по класове през учебната 2022/2023 година Юни 2023 Учители I-IV клас 

Работа с ученици 

1 Провеждане на допълнителна работа с ученици, с установени пропуски Юни 2023 г. Учители І-ІV клас 

2 Реализиране на дейности в групите за ИКД през лятната ваканция(съгласно графика) Юни 2023 г. Ръководители на групи 

Работа с родители и общественост 

1 Провеждане на родителска среща с родителите на записаните ученици в І клас за учебната 

2022 / 2023 година 

Юни 2023 г. Директор 

Юли 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Изработване на учебни програми за ИУЧ  за учебната 2023-2024 година Юли 2023 г. Учители  

2 Изготвяне на обобщен доклад - анализ за резултатите от ОВП в училище през 2022 / 2023 

учебна година. 
Юли 2023г. директор 

Педагогически 

специалисти 
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Работа с ученици 
    

Работа с родители и общественост 
    

Август 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Изработване на учебни програми за ИУЧ за учебната 2023-2024 година Август  

2023 г. 

Учители I, ІІ, ІІІ и ІV клас 

2 Приемане на доставените учебници и учебни помагала за учебна 2023 / 2024 година. Август  

2023 г. 
Дежурен учител 
домакин 

3 Приемане на доставката на ЗУД за учебна 2023 / 2024 година. Август  

2023г. 

Дежурен учител 

домакин 

6 Изготвяне и/или актуализиране на училищни документи:  училищната стратегия, правилници, 

планове 

Август  

2023 г. 
Председатели на ПУК по 

планиране 

учители 

Септември 2023 година 

№ Дейности Срок Отговорник 

Работа с педагогическите специалисти 

1 Осигуряване на ЗУД, учебници и учебни помагала за учебната 2023 / 2024 година. 02.09.2023 г. директор 

2 Определяне на отговорници за организация и подготовка за откриване на учебната година 02.09.2023 г. директор 

3 Определяне на координатор и създаване на екипи за подкрепа на личностното развитие 02.09.2023 г. директор 

4 Изготвяне на седмично учебно разписание, отговарящо на  изискванията на РЗИ /Наредба № 

10/2014 г. на МЗ/ 

05.09.2023 г. директор 

5 Подготовка на МТБ за започване на учебни занятия. 10.09.2023. директор 

6 Проверка на готовността на сградата за започване на учебни занятия. 10.09.2023 г. директор 

7 Изготвяне на протокол за проверка за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 

училището и при необходимост утвърждаване на допълнения и промени в ПОЗБУОТ. 

10.09.2023 г. директор 

8 Изготвяне и/или актуализиране на стратегия за развитието на училището, училищни 

правилници, годишни планове, програми, графици на постоянните училищни  комисии и 

методическото обединение. 

14.09.2023 г. директор 
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9 Определяне на координационен съвет със Заповед на директора на училището 16.09.2023 г. директор 

10 Подготовка  на Списък образец 1 и годишните тематични разпределения по учебни предмети и 

класове  
15.09.2023 г. Учители 

11 Изготвяне на планове за провеждане на Час на класа от класните ръководители  15.09.2023 г. Учители 

12 Изготвяне на училищна програма за ЦОД 15.09.2023 г. Учители ЦОУД 

13 Изготвяне на списък с постъпилите в I клас ученици за общинска администрация 14.09.2023 г. Учител 1 клас 

14 Изготвяне на списък с постъпилите в I клас ученици за Дирекция „Социално подпомагане“ Септември 

2023 г.,  

Учител 1 клас 

15 Участие в септемврийски съвещания. Септември 

2023 г. 

директор 

Учители I-IV клас 

Работа с ученици 

Работа с родители и общественост 

1 Заседание на Обществения съвет 04.09.2023 г. Председател - ОС 

 Провеждане на родителски срещи по класове 
Запознаване на родителите с  училищния учебен план     

13-16.09.2023 

г. 
Учители I-IV клас 

2 Попълване и подписване на декларации от родителите, гарантиращи опазване на получените 

учебници. 
Септември 

2023 г. 
Класни ръководители 
Родители 

3 Запознаване на родителите с основните цели, задачи и дейности по проекти, които ще се 

реализират през учебната 2023 / 2024 година. 

Септември 

2023 г. 

Класни ръководители 

директор 

План за дейността на Педагогическия съвет 

№/месец Дневен ред  Докладва 

 
септември 

1. Приемане на темите и  график за работата на ПС през учебната 2022/2023 

2. Избор и приемане на формите на обучение 

3. Приемане 

4.  на дневен режим на училището 

5. Приемане правилника за дейността на училището  

6. Актуализация на  Стратегията за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и 

финансиране за 4 години (при необходимост). 

7. Актуализиране на Етичния кодекс на училищната общност/при необходимост 

8. Приемане на училищния учебен план за І, ІІ, ІІІ и ІV  клас. 

9. Приемане на годишния план за работата на училището и календара на дейностите  

Директора 
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10. Приемане на видовете спорт за спортните дейности в по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за І , ІІ, ІІІ и ІV клас 

11. Приемане на Плана за квалификационната дейност в училище 

12. Приемане на годишна програма за целодневна организация на учебния ден 

13. Приемана на плана за дейностите по БДП 

14. Приемане плана на УКБППНМ 

15. Приемане на  програма за превенция на ранното напускане на училище. 

16. Приемане на  програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи; 

17. Приемане  на качествени показатели за оценяването  в І и ІІ, ІІІ клас. Показатели за оценка ІV клас 

До 30.Х. 1. Обсъждане  нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на  съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

2. Приемане на Програма с дейности за усвояване на книжовния български език за изпълнение на 

Националния план и стратегия за насърчаване на грамотността. 

3. Диференцирано заплащане на учителите, избор на комисия  и критерии за 2020/2021г. 

4. Обсъждане, планиране и изпълнение на дейностите по НП „Заедно в грижата за ученика” – ученическо 

портфолио 

5. Приемане на план за противодействие на тормоза  във връзка с установените и анализирани резултати от 

анкетирането на класовете и конкретни  дейности със срокове и отговорници  на ниво клас, училище. 

6. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета ІІІ тримесечие 

Директора 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 30.ХІ 1. Приемане на  мерки за повишаване качеството на образованието в училището. 

2. Обсъждане, планиране и изпълнение на дейностите по НП Обсъждане необходимост и изпълнение на 

дейности за обща и допълнителна подкрепа 

координационният 
съвет 
 
Директор , ЕПЛР 
 

ІІ 1. Анализ   на усвоените  компетентности от учениците през І срок и предлагане на  съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

2. Отчет изпълнение на дейности за обща и допълнителна подкрепа 

3. Отчет за извършената квалификационна дейност в училището 

4. Запознаване с бюджета на училището. 

5. Запознаване с НП на МОН за календарната година и решения за участия в тях 

6. План за организация и провеждане на Патронен празник на училището 

7. Приемане на график и критерии за прием в първи клас за учебната 2023/2024 г. 

Кл. ръководители 
и учители 
Докл. 
Председател МО 
Директор 
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ІV 1. Обсъждане  нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на  съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

2. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета ІІІ тримесечие 

Докл.. директор 
 
 
 

V 1. Приемане на решение за награждаване на ученици за отличен успех и спазване на училищните 

правилници. 

2. Определя носители на наградата „Бонка и Иван Кършеви“ 

.директора 
 

VІ-VІІ 1. Приемане  отчета за годината  за изпълнение плана за действие към стратегията за развитие на  

училището и мерки за повишаване на качеството на образованието. 

2. Запознаване на Педагогическия съвет  с доклада от самооценяването на училищната институция. 

3. Отчет за изпълнение на Програма с дейности за усвояване на книжовния български език за ІІ срок 

4. Отчет за извършената работа на УКБППМН и закрила на деца жертви на насилие или    в     риск от 

насилие и плана за превенция на училищния тормоз 

5. Приемане на училищните учебни планове за 2023/2024г. 

6. Приемане на решение за целодневна организация на учебния ден в съответствие с подадените  заявления 

на учениците. 

. 
  
Директор 
 
 
Председатели 
комисии и КС 
 

 


