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РАЗДЕЛ І 

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на 

училището 

 

Цялостната дейност на ОУ „Отец Паисий“ през учебната 2019/2020 година протече 

съгласно залегналите в годишния план задачи и новите предизвикателства, свързани с 

извънредната ситуация.  В училището се обучаваха 29 ученици, разпределени в 4 

паралелки. Училището е със статут на защитено.  

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите. Осигуреното единство и непрекъснатост на 

учебно-възпитателния процес се оказаха решаващо условие за постигнатите резултати. 

Постигнати бяха успехи по следните направления: 

 

 Постигнахме добри резултати на НВО-седми клас 

 Учителите в начален етап на основно образование работиха допълнително след 

часовете, което помогна на изоставащите ученици да се справят с учебния 

материал. 

 Учителският колектив съумя да съхрани традициите, даващи облика на училището. 

 Изпълнени бяха изискванията на Закона за прибиране на подлежащите на 

задължително обучение. Вече години наред училището няма отпаднали ученици. 

 Извънурочната дейност в училището се изрази в множество мероприятия- 

тържества, благотворителни базари, състезания, дейности, организарани на 

общинско ниво.  

 Добри резултати на училищно ниво след инспекция от НИО. 

 Цялостно обхващане на учениците в обучението от разстояние през втори срок  

Дейността на училищното ръководство, педагогическия колектив и обслужващия персонал 

през учебната 2020/2021 учебна година ще е подчинена на основните цели и задачи от 

годишния план – държавната политика да се превърне в ефективна училищна политика и 

практика, удовлетворяващи в голяма степен потребностите на всички ученици. 

Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от 

дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си 

ангажименти. На всички учители беше осигурена творческа свобода за възможно най-

пълно реализиране на целите на учебно-възпитателния процес. 

 

Необходимо е: 

 Да продължи успешната работа с учениците и да се работи в посока предстоящо 

организиране на целодневна организация на обучение за учениците оm пети до 

седми клас; 

 Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 

 Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 Да се отдели специално внимание на работата с родителите и Обществения съвет, 

за 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, обогатяване на материално-техническата база; 
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РАЗДЕЛ ІІ 

Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети в дейността на училището 

 

 

 

Мисия на училището 

 
Мисията на ОУ „Отец Паисий“ е да подпомага учениците в развитието и 

усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в 

партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не 

само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са 

им необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение 

към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. 
Визия на училището 

 

ОУ „Отец Паисий“ ще продължи да се утвърждава и развива като училище, предоставящо 

качествено и актуално образование, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и 

ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи полезни компетентности, 
осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза 

на общността. 

Цели на училището 

 

 Издигане и утвърждаване  престижа на училището. 

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 
 Осигуряване на добра общообразователна подготовка. 

 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 

 Изяви на учениците в различни области чрез ангажираност в различни извънкласни 

дейности. 

 Повишаване квалификацията на учителите 
 Ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетни и извънбюджетни 

средства. 

                             Стратегии за развитие 

 

 Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС; 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 
общност; 

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията и 

развитие на способностите за самостоятелно търсене и използване на информация от 

разнообразни източници; 

 Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 
методите за обучение чрез активни дейности; 

 Използване на различни форми за мотивиране на персонала; 

 Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране. 

 

Приоритети в дейността на училището 

 
1. Високо качество и ефективност в процеса на училищното образование и 
възпитание в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС: 

1.1.Планиране, организация и контрол на дейността на училището. 

1.2.Осигуряване на качествено  и ефективно образование. 

1.3. Подкрепа за личностното развитие на учениците 
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2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез 

институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование: 
2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание. 

2.2. Ритуализация на училищния живот. 

2.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление. 

2.4. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот. 

2.5. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. 

2.6. Подкрепа на личностното развитие на учениците. 
3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното 

развитие на учениците: 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми. 

3.2. Участие в проекти. 

3.3.Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие. 
3.4. Обновяване и обогатяване на материалната база. 

4.Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри: 

4.1. Квалификация на педагогическите кадри. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта 

на образованието: 
5.1. Взаимодействие с родителите. 

5.2. Взаимодействие с институции. 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

5.4. Взаимодействие с Обществен съвет  

 
 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите 
 

 

 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

 

Септември 2020 година 
 

1.  Изготвяне на  тематични разпределения на 

учебния материал, на учебни програми ИУЧ 

и на плановете на класните ръководители 

учители 30.09.2020 г. 

2.  Провеждане на начален/ периодичен/ 

извънреден инструктаж на учениците 

председател 

комисия 
постоянен 

3.  Изготвяне на Списък Образец 1 за учебната 

2020/2021 година 
директор 20.09.2020 г. 

4.  Изготвяне на график за провеждане на 

консултации с ученици и родители 

учители 

директор 
30.09.2020 г. 

5.  Изготвяне на график за провеждане на 
контролни и класни работи през първи 

учебен срок 

учители 

директор 
30.09.2020 г. 

6.  Разработване на годишен план за 

квалификация на педагогически персонал 

Председател 

Квалификация 
20.09.2020 г. 

7.  Родителска среща учители 30.09.2020 г. 
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директор 

8.  Тържество по повод откриването на 

учебната 2020/2021 г. 
учители 15.09.2020 г. 

9.  Педагогически съвет  директор 30.09.2020 г. 

Октомври 2020 година 

1.  Изработване на план за работа през зимата 

и осигуряване на нормален учебен процес 
директор 30.10.2020 г. 

2.  Посещение на манастира “Св.Димитър “ с. 

Габра 

 

класни 

ръководители 
26.10.2020 г. 

3.  Установяване на входното ниво на знанията 

по график на преподавателите 
учители 20.10.2020 г. 

4.  Педагогически съвет директор 30.10.2020 г. 

5.  Тържество по повод патронния празник на 

училището 1 ноември 

комисия по 

чествания 
30.10.2019 г. 

Ноември 2020 година 

1.  Световен ден на жертвите от пътни 

катастрофи 
учители БДП 20.11.2020 г. 

2.  Практическо занятие- евакуиране на 

ученици и служители за норматив – 6 мин 

председател 

комисия БУВТ 
27.11.2020 г. 

3.  Педагогически съвет директор 27.11.2020 г. 

Декември 2020 година 

1.  Международен ден за правата на човека класни 

ръководители 
10.12.2020 г. 

2.  Коледно тържество комисия по 
чествания 

23.12.2020 г. 

3.  Педагогически съвет  18.12.2020 г. 

Януари 2021 година 

1.  Изготвяне на график за провеждане на 

контролни и класни работи през втори 

учебен срок 

учители 

директор 
29.01.2021 г. 

Февруари 2021 година 

1.  Отбелязване на годишнина от гибелта на 

Васил Левски 
 

комисия по 
чествания 

19.02.2021 г. 

2.  Световен ден против тормоза в училище – 

„Ден на розовата фланелка” 
комисия  24.02.2021 г. 

3.  Педагогически съвет директор 26.02.2021 г. 

4.  Родителска среща за отчитане резултатите 

от първи учебен срок 

директор 

учители 
26.02.2021 г. 

Март 2021 година 

1.  Баба Марта-Ден на мартеницата комисия по 

чествания 
1.03.2021 г. 

2.  Тържество по повод честването на 3 март комисия по 2.03.2021 г. 
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чествания 

3.  Излет Учител ФВС 31.03.2021 г. 

Април 2021 година 

1.  Седмица на книгата Учител БЕЛ 23.04.2021 г. 

2.  Практическо занятие- евакуиране на 

ученици и служители за норматив – 6 мин. 

председател 

комисия БУВТ 
30.04.2021 г. 

3.  Екскурзия  учители 30.04.2021 г. 

4.  Педагогически съвет директор 30.04.2021 г. 

5.  Благотворителен великденски базар учители 29.04.2021 г. 

6.  Родителска среща във връзка с НВО IV и VII 

клас 

класни 

ръководители 
30.04.2021 г. 

Май 2021 година 

1.  Тържество по повод Деня на българската 
просвета и култура и на славянската 

писменост 

комисия по 

чествания 
24.05.2021 г. 

2.  Педагогически съвет директор 31.05.2021 г. 

3.  Провеждане на НВО 4 клас директор по график 

Юни 2021 година 

1.  Ден на детето - танци и забавления комисия по 

чествания 
1.06.2021 г. 

2.  Провеждане на НВО 7 клас директор По график 

3.  Родителска среща с родителите на бъдещите 

първокласници 

директор, 

начални учители 
31.05.2021 г.  

4.  Крайгодишна екскурзия учители 30.06.2021 г. 

5.  Подаване на заявления за ИУЧ и Модул ФВС 
за учебната 2019/2020 год. 

учители 
директор 

30.06.2021 г. 

6.  Педагогически съвет директор 30.06.2021 г. 

Юли/Август 2021 година 

1.  Изготвяне на проект на Списък Образец 1 

за следващата учебна година 
директор 31.08.2021 г. 

2.  Разработване/актуализация на стратегия за 

развитие на училището, правилник за 

дейността на училището, етичен кодекс и 

др. 

комисии 31.08.2021 г. 

3.  Извършване на ремонтни дейности директор 31.08.2021 г. 

 
 

 

РАЗДЕЛ IV 

План, теми и график на работата на Педагогическия съвет 

 
 

 

Секретар: Дарина Чакърова 

І. ПС  ще се провежда от 14.30ч. в учителската стая или онлайн 

ІІ. Извънредно заседание се свиква по искане най-малко на 1/3 от числения състав.  
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Теми и график на заседанията на педагогическия съвет 
 

СЕПТЕМВРИ  

15-30.09.2020 

Дневен ред 

Определяне състава на Педагогическия съвет и определяне на секретар 
на съвета. 

Директор 

Обсъждане и приемане на План за работа на Педагогическия съвет за 

учебната 2020/2021година. 

Директор 

Обсъждане и приемане на Програма превенция на агресията, 

насилието и тормоза. 

Д.Чакърова 

Обсъждане и приемане на Програма за превенция за ранното 

напускане на училище. 

Д.Чакърова 

Обсъждане и приемане на Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи 

Д.Чакърова 

Обсъждане и приемане на Мерки за повишаване качеството на 
образованието. 

З.Илиева 

Приемане на Система качествени показатели за ученици до трети клас. В.Петрунова  

Избор на училищни комисии  временни и постоянни. Изграждане и 

състав на МО. 

Директор 

Избор на критерии за оценяване труда на педагогическите 

специалисти. 

Комисия  

Приемане график за провеждане на обучението по БДП  Директор 

Запознаване с План за контролната дейност на директора за учебната 

2020/2021 година 

Директор 

Приемане на Седмично разписание на часовете за първи учебен срок Председател 

комисия 

Приемане на Дневен режим Директор 

Приемане на Организация на учебния ден Директор 

Текущи  

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Приемане плановете на постоянните комисии и методическите 

обединения. 

Председатели 

комисии 

Обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работна заплата към 

09.2020г.  

Директор; 

Председател 

Синдикат 

Обсъждане и приемане на План противодействие на тероризма за 

учебната 2020/2021година.  

С.Апостолова 

Обсъждане възможност за организиране на занимания по интереси. 
Предложения за сформиране на групи. 

Директор, 
учители 

Приемане на Правила за дейността на Комисия по  Етика Председател 

комисия 
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Определяне и приемане на: 

 График за училищното дежурство; 

 График за писмените работи за първи учебен срок;      

 График за провеждане на консултации и индивидуалната работа с 
ученици; 

 График за провеждане на допълнителния час на класа за 
консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация; 

 График за класни работи при V-VІІІ клас по български език и 
литература и по математика за първи учебен срок; 

 График спортни дейности 

Директор; 

Класни 

ръководители 

Текущи  

ОКТОМВРИ 

01-31.10.2020 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Информиране за степента на подготвеност на учениците от І-ви клас. Кл.р-л 1 клас 

Анализ на входното ниво на учениците. Учители 

Информация от класните ръководители за подлежащи на задължително 

училищно обучение ученици. 

Класни 

ръководители 

Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през 

зимата 

Директор 

Обсъждане на отбелязване на патронния празник на училището. Комисия 

чествания 

Отчет на бюджета на училището Счетоводител 

Текущи.  

НОЕМВРИ 

01-30.11.2020 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Информация за посещаемостта на учениците в час, мерки за 
подобряване на  дисциплината и опазване на материално-техническата 

база.  

Класни 
ръководители 

Информация за ритмичността в изпитванията на учениците и спазване 

на Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

Класни 

ръководители 

Определяне на комисия за съставяне на седмичното разписание на 

часовете през втория учебен срок. 

Директор 

Текущи  

ЯНУАРИ 

05-31.01.2021 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Финансов отчет за изминалата календарна година Счетоводител 

Състояние, проблеми  и  мерки  за  подобряване  на  материално-
техническата  и  дидактическа  база  в  училището. 

Директор, 
учители 

Обсъждане на проблеми в учебната работа по предмети и насоки за 

тяхното преодоляване. 

Учители 

Приемане на седмично разписание за втори учебен срок Директор 

Приемане на график за класни работи за втори учебен срок Директор 

Приемане на график за писмени работи за втори учебен срок Директор 

Текущи  
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ФЕВРУАРИ 

01-25.02.2021 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Отчитане резултатите от ОВП през І срок и дейността на постоянните 

комисии и методически обединения 

Класни 

ръководители, 
председатели 

комисии 

Разглеждане на предложения за отбелязване на 19.02 и 03.03 Председател 

Комисия 

чествания 

Обсъждане на предложения за организиране на екскурзия на 

учениците 

Класни 

ръководители 

Организиране и провеждане на родителска среща. Класни 
ръководители 

Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първи 

учебен срок 

Директор 

Определяне реда на приемане на ученици в първи клас, изготвяне на 

график на дейностите 

Директор, 

комисия 

Текущи  

МАРТ 

01-31.03.2021 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Избор на учебници и учебни помагала /по предложение от 

преподавателите/. 

Учители  

Текущи  

АПРИЛ 
01-30.04.2021 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Запознаване с Наредбите за кандидатстване с прием след 7 клас. Директор, 

УКОПНВО 

Готовност за НВО. Директор, 

УКОПНВО 

Отчет на бюджета на училището Счетоводител 

Текущи  

МАЙ 

01-31.05.2021 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици по случай 

24 май. 

Класни 

ръководители 

Отбелязване на 24-ти май. Комисия 
чествания 

Организиране и провеждане на родителска среща с родителите на 

бъдещите първокласници. 

Начален учител 

Текущи  

ЮНИ 

01-30.06.2021 

Дневен ред 
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Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Уточняване на ИП през следващата година. Директор, 

учители 

Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище и НВО. Учители 

Състояние на материално-техническата база на училището и мерки за 

обновяване и обогатяване за следващата учебна година. 

ПС 

Изготвяне на график за отпуските през летния сезон.  Директор 

Текущи  

ЮЛИ 

01-05.07.2021 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Анализ на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на 

годишния план на училището 

Учители 

Отчет на бюджета на училището Счетоводител 

Отчет на дейността на училищните комисии и методически 

обединения. 

Председатели 

комисии 

Отчет от директора за цялостната контролна дейност. Директор 

Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна 

година. 

ПС 

Текущи  

СЕПТЕМВРИ 

01-14.09.2021 

Дневен ред 

Отчет за изпълнение на решенията на предходния педагогически съвет. Секретар ПС 

Обсъждане, актуализиране и приемане на Правилник за дейността на 
училището през учебната 2020/ 2021 година. 

Директор 

Отчет на бюджета на училището Счетоводител 

Запознаване с Правилник за вътрешния трудов ред. Директор 

Актуализиране и приемане на Правилника за безопасни и здравословни 

условия на обучение, възпитание и труд за учебната 2020/2021 година. 

Председател 

Комисия 

Обсъждане и приемане на Годишен план за учебната 2020/2021 

година. 

Председател 

Комисия  

Приемане на Училищни учебни планове за учебната 2020/2021 година Директор 

Приемане на План за Квалификационна дейност за учебната 

2020/2021година 

Председател 

Комисия 

Изготвяне Стратегия за развитие на училището Председател 

комисия, 
директор 

Обсъждане, актуализиране и приемане на План за действие при 

бедствия, аварии и катастрофи 

Председател 

комисия 

Обсъждане, актуализиране и приемане на Етичен кодекс Председател 

комисия 

Определяне форми на обучение за учебната 2020/2021 година Директор 

Утвърждаване на преподавателската заетост и кл. р-ли на паралелките Директор 

Училищна програма ЦДО Преподавател 

ЦДО 

Текущи  
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РАЗДЕЛ V 

Контролна дейност на директора 
 

 

 Анализ на контролната дейност през изминалата учебна година 

 

През учебната 2019/2020година контролната дейност бе ориентирана към подобряване 

състоянието на образователния процес, в т.ч. подпомагане на учителите при 
осъществяване на обучение от разстояние в електронна среда и  правилно водене на 

училищната документация. Обект на проверка бе спазването на трудовата дисциплина на 

всички служители. Броят на извършените проверки е 33, насочени основно към: 

-Организация и провеждане на образователния процес / вкл. Дистанционно/ 

- Спазване на ПВТР от работещите в училището- 
-Правилно водене и съхранение на учебна и училищна документация 

 

 Целu на контролната дейност 

Осигуряване спазването на  изискванията на нормативните документи с системата на 

училищното образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално 
функциониране на дейностите в училището 

Подобряване качеството на предлаганото образование в училище и постигане на  добро 

съответствие между ДОС и постигнатите резултати 

Създаване на условия и осигуряване на училищно ниво на правилно водене и съхраняване 

на финансова и трудовоправна документация, спазване на КТ, ПВТР, ПОЗБУТ. 

 
 Задачи на контролната дейност 

1. Осъществяване на превантивен контрол, с оглед ограничаване на допускане на 

пропуски и нарушения 

2. Координация и контрол при изпълнение на задълженията на педагогическите 

специалисти по организацията, провеждането и постигането на резултати в 
образпвателния процес 

3. Спазване на изискванията на трудовата дисциплина  

4. Правилно водене и съхранение на училищната документация, документацията по 

трудово-правните отношения, финансова документация 

5. Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за набеляване 

на подходи за усъвършенстване на цялостната дейност в училището 
 

 Обект и предмет 

- Педагогически персонал 

- Административен персонал 

- Помощен персонал 
1. Прилигане и спазване на ДОС 

2. Педагогическа и организационна дейност на педагогическите специалисти в училището 

и изпълнение от тяхна страна на функциите и задълженията им, предвидени в общата 

нормативна уредба 

3. Спазване на КТ, ПВТР, ПОЗБУТ, , трудова дисциплина и седмично разписание от 

работещите в училището. 
4. Правилното водене на документация /училищна и друга/ от определените длъжностни лица. 

5. Проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти на РУО и МОН и други 

институции 

ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
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ВИД ТЕМА НА ПРОВЕРКАТА ПРОВЕРЕНИ ЛИЦА ОТЧИТАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ 

ЗАБЕЛЕЖКА 

СЕПТЕМВРИ 
Педагогически 
Текущ 

Планиране и организация 
на ИУЧ 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
Превантивен 

Задължения на учителите 
кати класни ръководители 

Класни ръководители  КП  

Административен 
Превантивен 

Водене на Книга с 
решения ПС 

Секретар ПС КП  

Административен 
Превантивен 

Изготвяне на седмично 
разписание за първи 
учебен срок 

Комисия седмично 
разписание 

КП  

Административен 

Превантивен 

График класни работи Педагогически 

специалисти 
БЕЛ/Математика 

КП  

Административен 
Превантивен 

Изисквания при водене на 
училищната 
документация 

Педагогически 
специалисти 

КП Инструкции 

Административен 
текущ 

Осигурена училищна 
документация 

Счетоводител КП  

ОКТОМВРИ 

Педагогически 
Текущ 

Анализ на резултатите от 
входно ниво по предмети 

Педагогически 
специалисти 

Заседание 
ПС 

 

Административен 
Текущ 

Присъствие на ученици, 
отразяване на отсъствия в 
дневници 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 

Текущ 

Водене на Книга за 

подлежащи задължително 
обучение до 16 год. 
възраст 

Длъжностно лице КП  

Педагогически 
Превантивен  

Организация на обучение 
от разстояние в 
електронна среда 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен  
текущ 

Спазване утвърден график 
дежурства 

Педагогически 
специалисти 

КП  

НОЕМВРИ 

Педагогически 
Текущ 

Наблюдение на часове 
/първи—седми клас/ 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Педагогически 
Текущ 

Нанлюдение на дейности 
ГЦОУД 

Педагогически 
специалист ГЦОУД 

КП  

Административен 
Текущ 

Присъствие на ученици, 
отразяване на отсъствия в 

дневници 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
Текущ 

Спазване на семичното 
разписание 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
Текущ 

Спазване на изискванията 
при водене на дневниците 
на паралелките 

Класни ръководители КП Проучване 
на 
документац
ия 

Административен 
текущ 

Спазване на трудовата 
дисциплина 

Всички служители КП  

ДЕКЕМВРИ 

Педагогически 
Текущ 

Наблюдение на часове 
/първи—седми клас/ 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
Текущ 

Присъствие на ученици, 
отразяване на отсъствия в 
дневници 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен Спазване на график при Педагогически КП  
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текущ провеждане на часове за 
консултации с ученици 

специалисти 

Педагогически 
текущ 

Организация на работа в 
групи по занимания по 
интереси по реда на 

Наредба за приобщаващо 
образование 

Ръководители Групи 
ЗИ 

КП  

ЯНУАРИ 

Педагогически 
Текущ 

Тетрадки на ученици 
/първи-седми клас/ 

Педагогически 
специалисти/ученици 

КП  

Административен 
Превантивен 

График класни работи Педагогически 
специалисти 
БЕЛ/Математика 

КП  

ФЕВРУАРИ 

Педагогически 
Текущ 

Резултати от обучениети 
по предмети след 
приключане на първи 
учебен срок 

Педагогически 
специалисти 

Заседание 
ПС 

 

Административен 
Текущ 

Присъствие на ученици, 
отразяване на отсъствия в 
дневници 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
Текущ 

Проверка по правилно 
водене на ученически 
книжки на учениците за 
първи учебен срок 

Класни 
ръководители/четвър
ти-седми клас/ 

КП  

Административен 
Текущ 

Спазване на семичното 
разписание 

Педагогически 
специалисти 

КП  

МАРТ 

Педагогически 
Текущ 

Наблюдение на часове 
/първи—седми клас/ 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Педагогически 
Текущ 

Нанлюдение на дейности 
ГЦОУД 

Педагогически 
специалист ГЦОУД 

КП  

Административен 
Текущ 

Присъствие на ученици, 
отразяване на отсъствия в 
дневници 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
текущ 

Спазване на график при 
провеждане на часове за 
консултации с ученици 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
Текущ 

Спазване на изискванията 
при водене на дневниците 
на паралелките 

Класни ръководители КП Проучване 
на 
документац
ия 

АПРИЛ 

Педагогически 
Текущ 

Наблюдение на часове 
/първи—седми клас/ 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
превантивен 

Организация и 
провеждане НВО 
/комисии, дежурства, 
техническо лице/ 

Педагогически 
специалисти 

Заседание 
ПС 

 

Административен 
Текущ 

График класни работи Педагогически 
специалисти 
БЕЛ/Математика 

КП  

Административен 
текущ 

Спазване изискванията 
при изготвяне на отчет на 
документи с фабрична 

номерация 

Комисия за 
унищожаване на 
документи с фабрична 

номерация 

КП  

Административен 

текущ 

Спазване на трудовата 

дисциплина 

Всички служители КП  
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Административен  
текущ 

Спазване утвърден график 
дежурства 

Педагогически 
специалисти 

КП  

МАЙ 

Административен 
Превантивен 

Водене на Книга за 
подлежащи задължително 
обучение до 16 год. 
възраст 

Длъжностно лице КП  

Административен 
текущ 

Спазване на семичното 
разписание 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
текущ  

Спазване сроковете за 
подаване уведомление по 
чл. 62, ал.3 от КТ 

Счетоводител КП  

Административен 

текущ 

Осигурена училищна 

документация 

Счетоводител КП  

ЮНИ 

Педагогически 
Заключителен   

Анализ на изходно ниво по 
предмети 

Педагогически 
специалисти 

Заседание 
ПС 

 

Педагогически 
Заключителен   

Анализ на резултати НВО Педагогически 
специалисти БЕЛ, 
Математика, Учител 
Четвърти клас 

Заседание 
ПС 

 

Административен 
Текущ 

Присъствие на ученици, 
отразяване на отсъствия в 

дневници 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Административен 
Текущ 

Правилно водене на 
книгата за регистриране 
на болнични листове 

Счетоводител КП  

Административен 
Текущ 

Спазване сроковете за 
подаване на болнични 
листове 

Счетоводител КП  

ЮЛИ 

Административен 

Текущ 

Водене на Книга с 

решения ПС 

Секретар ПС КП  

Административен 
Текущ 

Спазване Годишен план ПС Заседание 
ПС 

 

Педагогически 
текущ 

Изпълнение на План за 
квалификационна дейност 

Председател 
Квалификация 

Заседание 
ПС 

 

АВГУСТ 

Административен 
Текущ 

Спазване изискванията по 
пропускателен режим. 
Водене на книга.  

Хигиенист КП  

ТЕМАТИЧЕН 

Педагогически 
Тематичен 

Ефективност на урока. 
Работа по учебни проекти 

Педагогически 
специалисти 

КП  

Педагогически 
Тематичен 

Обучение от разстояние в 
електронна среда 

Педагогически 
специалисти 

КП При 
необходимост 

 

Административен 
превантивен 

Спазване на предписания 
на РЗИ 

Всички служители КП При 
необходимост 

Административен 
текущ 

Спазване на предписания 
на РЗИ 

Всички служители КП При 
необходимос
т 

Административен/
Педагогически 

Дейността за изпълнение 
на дадени препоръки. 

Всички служители КП При 
необходимос
т 
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РАЗДЕЛ VІ 
График за взимане на часовете по безопасност на движението по пътищата 

 

І клас 

Oбласт на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Дата № Тема 

Правила и култура 
на поведение на пътя 

Правила за 
движение на 
пешеходец 

6.10.2020 1 Моят безопасен път до училище и 
обратно 

27.10.2020 2 Моят робот знае безопасен път до 
училище 

10.11.2020 3 Пешеходна пътека. 

17.11.2020 4 Аз не пресичам сам 

Пътна среда Пътна 
сигнализация 

08.12.2020 5 Пътен Светофар за регулиране 
движението на пешеходците 

Пътни превозни 
средства 

12.01.2021 6 Двуколесни пътни превозни средства 
за деца 

Перцептивни 
Умения за безопасно 
поведение на пътя 

Зрителни, слухови 
възприятия и 
ориентиране в 
пространството 

09.02.2021 7 Знам къде съм 

09.03.2021 8 Знам къде са пътните превозни 
средства 

20.04.2021 9 Знам къде са другите 

II клас 

Oбласт на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Дата № Тема 

Правила и култура на 
поведение на пътя 

Безопасно 
пресичане 

17.11.2020 1. Улиците до моето училище 

24.11.2020 2. Моят робот знае къде да пресичам 

01.12.2020 3 Алгоритъм за безопасно пресичане 

Пътна среда Пътна 
сигнализация 

09.02.2021 4 Пътен светофар за регулиране 
движението на превозните средства 

Пътни превозни 
средства 

20.04.2021 5 Отивам на училище с автобус, 
трамвай, тролайбус, лек автомобил 

Перцептивни 
Умения за безопасно 
поведение на пътя 

Зрителни, слухови 
възприятия и 
ориентиране в 
пространството 

27.04.2021 6 Виждам и чувам пътните превозни 
средства 

III клас 

Oбласт на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Дата № Тема 

Пътна среда Пътна 
сигнализация 

29.09.2020 1 
 

Път. Елементи на пътя 

Правила и култура на 
поведение на пътя 

ППС на две колела 24.11.2020 2 Велосипед 

08.12.2020 3 Пътен светофар за велосипедисти 

02.03.2021 4 Безопасни места за управление на 
велосипед 

13.04.2021 5 Моят робот спазва сигналите на 
светофара 

Перцептивни 
мения за безопасно 

поведение на пътя 

Зрителни, слухови 
възприятия и 

ориентиране в 

27.04.2021 6 Знам къде са пътните превозни 
средства 
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пространството 

IV клас 

Oбласт на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Дата № Тема 

Пътна среда Пътна 
сигнализация 

6.10.2020 1 
 

Пътни знаци пътна маркировка 

10.11.2020 2 Кръстовища  

08.12.2020 3 
 
 

Пътни превозни средства, използвани 
в селското стопанство 

Правила и култура на 
поведение на пътя 

Опасни пътни 
ситуации 

09.02.2021 4 В населено място 
Извън населено място 

Перцептивни 
мения за безопасно 
поведение на пътя 

Зрителни, слухови 
възприятия и 
ориентиране в 
пространството 

09.03.2021 5 Виждам пътните превозни средства 

20.04.2021 6 Чувам пътните превозни средства 

V клас 

Oбласт на 

компетентност 

 

Тематично 

направление 

Дата № Тема 

Пътна среда Пътна мрежа 6.10.2020 1 
 

Скоростен път. Автомобилен път 

Пътни превозни 
средства 

Видове ППС 24.11.2020 2 Моторни превозни средства 

Пътна сигнализация Сигнализиране на 
движението с 
пътни знаци 

15.12.2020 3 Предупредителни пътни знаци за 
опастност, пътни знаци относно 
предимство и пътни знаци за 
въвеждане на забрана и отменяне на 
въведената забрана 

Поводение на пътя Конфликти на 
пътя 

16.02.2021 4 Конфликти на пътя 

Перцептивни 
умения за безопасно 
поведение на пътя 

Прогнозиране на 
пътнотранспортн
а обстановка 

23.03.2021 5 Виждам предвиждам 
 
 
 

VI клас 

Oбласт на 

компетентност 

 

Тематично 

направление 

Дата № Тема 

Пътна среда Пътища в Р. 
България 

6.10.2020 1 
 

Видове пътища. Пътна мрежа 

Сигнализиране на 
движението с 
пътни знаци 

24.11.2020 2 Пътни знаци със задължителни 
предписания, със специални 
предписания и даващи допълнителна 
информация 

Правила и култура на 
поведение на пътя 

Специални 
моторни превозни 
средства 

15.12.2020 3 Моторни превозни средства със 
специален режим на движение 

Конфликти на 
пътя 

16.02.2021 4 Алкохол  

Перцептивни Зрение и 23.03.2021 5 Сензорни характеристики на 
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умения за безопасно 
поведение на пътя 

безопастност на 
движение 

зрението 

VII клас 

Oбласт на 

компетентност 

 

Тематично 

направление 

Дата № Тема 

Пътна среда Ориентиране при 
пътуване 

27.10.2020 1 
 

Карта на пътищата в България и 
автомобилна навигация 

Моторни превозни 
средства на две 
колела 

10.11.2020 2 Мотопед  

Правила и култура на 
поведение на пътя 

Пътна 
сигнализация 

8.12.2020 3 Пътни знаци за оказване на 
направление, посоки, обекти и др., 
допълнителни табели 

Конфликти на 
пътя 

12.01.2021 4 Скорост . Пътнотранспортни 
произшествия 

Перцептивни 
умения за безопасно 
поведение на пътя 

Зрение и 
безопастност на 
движение 

23.02.2021 5 Сензорни характеристики на 
зрението 

   


