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Р А З Д Е Л  I

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017 - 2018 ГОДИНА
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД09 -  4130/29.08.2017 г. НА МИНИСТЪРА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

изключение на лятната
есенна

коледна за I -  XII клас 

междусрочна за I -X II клас 

пролетна за I -  XI клас

1. Начало и край на ваканциите с
01.11.2017 г. -  05.11.2017 г. вкл.

23.12.2017 г. -  02.01.2018 г. вкл.

03.02.2018 г. -06.02.2018 г. вкл.

31.03.2018 г. -09.04.2018 г. вкл.

2. Неучебни дни

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

25.05.2018 г.

ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 

Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 

Неучебен, но присъствен ден по повод Деня 

на българската просвета и култура и на 

славянската писменост

З.Начало на втория учебен срок.

07.02.2018 г. за I -X II клас

4.Край на втория учебен срок

15.05.2018 г.

01.06.2018 г.

15.06.2018 г.

29.06.2018 г.

XII клас (13 учебни седмици)

I - IV клас (14 учебни седмици)

V - VII клас (16 учебни седмици) 

VIII - XI клас (18 учебни седмици)

Графикът на учебното време определя продължителността на учебните срокове, 

ваканциите и неучебните дни за всяка учебна година, съгласно заповед на министъра на 

образованието и науката.



РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ - ДВУСМЕНЕН

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО СМЕНИ 

И ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017 - 2018 ГОДИНА

I С МЯ НА
ЧАС I КЛАС II К Л А С Ill-X II К Л А С

1 08:00 -  08:35 ч. 08 :00 -08 :35ч . 07:30-08 :10  4.
2 08:45 -  09:20 ч. 08 :45-09 :20  4. 08 :20-09 :00  4.
3 09 :40 -10 :1 5  4. 09 :30-10 :05  4. 09 :10-09 :50  4.
4 10:25-11 :00  4. 10 :25-11 :00  4. 10 :10-10 :50  4.
5 11:10-11 :45  ч. 11 :10-11 :45  4. 11 :00-11 :40  4.
6 - - 11:50-12 :30  4.
7 - - 12:40-13 :20  4.

II С М Я Н А
I КЛАС II К Л А С Ill-X II К Л А С

1 - 13:30-14 :05ч . 13:30-14 :10  4.
2 - 14:15-14 :50  4. 14 :20-15 :00  4.
3 - 15:00-15 :35  4. 15 :10-15 :50  4.
4 - 15:55-16:30  4. 16 :10-16 :50  4.
5 - 16:40-17:15  4. 17 :00-17 :40  4.
6 - - 17:50-18 :30  4.
7 - - 18:40-19 :20  4.

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

I С М Я Н А  II С М Я Н А
I, II клас - 08:00 часа II-X II клас - 13:30 часа

III -  XII клас - 07:30 часа

УЧЕБНИ СМЕНИ

МЕСЕЦ ПЪРВА СМЯНА - КЛАС ВТОРА СМЯНА - КЛАС

септември 2017 г. 
ноември 2017 г. 
януари 2018 г. 
март 2018 г. 
май 2018 г.

I а, б, в, г; IV а, б, в, г; 
V illa ; ; IX a; IXб;

X a; XI a, XI б;
XII a, XII б

II а, б, в, г;
III а, б, в, г; V а, б, в, г, д;

VI а, б, в, г;
VII а, б, в, г

октомври 2017 г. 
декември 2017 г. 
февруари 2018 г. 
април 2018 г. 
юни 2018 г.

I а, б, в, г; II а, б, в, г;
III а, б, в, г; V а, б, в, г, д;

VI а, б, в, г;
VII а, б, в, г

IV а, б, в, г; 
VIII а; ; IX a; IX б; 

X a; XI a, XI б; 
XII a, XII б



ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДНИ НА СЕДМИЦАТА

ПОНЕДЕЛНИК - срещи /консултации/ с представители на други 

институции; работа по проекти;

ВТОРНИК - родителски срещи, консултации;

СРЯДА - педагогически съвет, работни съвещания;

ЧЕТВЪРТЪК - оперативни съвещания на административното 

ръководство;

ПЕТЪК - провеждане на извънкласни и извънучилищни 

дейности.



Р А З Д Е Л  II

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И
НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието
1.1. 1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на 

европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като 

национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста 

на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с 

образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите 

образователни цели.

Срок: август - септември 2017 г. 

Отговорник: Директор

1.1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите.

Срок: август-септември 2017 г. 

Отговорник: Директор, ЗДУД, гл. учители

1.1.3. Изграждане на училищна система за качество:

4» Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност 

през настоящата учебна година при изработване на годишните разпределения и 

плановете на класния ръководител;

4» Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество;

<4 Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището;

4  Изграждане на училищни екипи за:

■У подкрепа за личностно развитие на ученика;

У изграждане на позитивен организационен климат;

У утвърждаване на позитивна дисциплина;

У развитие на училищната общност

Срок: септември - октомври 2017 г. 

Отговорник: Директор, ЗДУД

1.1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности

Срок: август -  септември 2017 г. 

Отговорник: ПС

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси

1.2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.

Срок: септември 2017 г.

Отговорник: ПС

1.2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на

проекти.



Срок: 2017/2018 г.

Отговорник: Директор, главни учители

1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗД, счетоводител

Дейност 3. Квалификация

1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и Глава XI от Закона -„Учители, директори и други педагогически 

специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел III от същата глава

Срок: септември, 2017 г.

Отговорник: Директор, ЗД

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и 

документиране на квалификационна дейност за педагогическите специалисти, проведена 

от други институции.

Срок: септември, 2017 г.

Отговорник: Гл. учители

1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите 

чрез учене през целия живот.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена и научни организации.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, гл. учители, ЗД

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит.

Срок: постоянен

Отговорник: Учители, ЗД

1.3.6. Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите 

кадри за работа с деца и ученици със СОП. Организиране и провеждане на подходящи 

форми за представяне на добри практики на интегрирано обучение

срок: при необходимост

Отговорник:Главни учители, учители, директор

Дейност 4. Нормативно осигуряване.
1.4.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция /справка СФУК/

4» инструкция за вътрешна комуникация;

4 правилник за документооборота



Срок: февруари, 2018 г.

Отговорник: Директор, ЗАС, счетоводител, библиотекар

1.4.2. Изграждане на автоматизирано библиотечно обслужване, поддържане и 

актуализиране на информационния поток в училищната библиотека

Срок: декември/януари, 2017 г.

Отговорник: Библиотекар, домакин

1.4.3. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 

дисциплини

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, библиотекар, комисия за учебниците

1.4.4. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната 

документация

Срок: постоянен

Отговорник: Директор,ЗД,

1.4.5. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията 

на Стандарта за информация и документите.

Срок: постоянен

Отговорник: Училищна експертна комисия

по архивиране

Дейност 5. Училищен персонал.

1.5.1. Актуализиране на Инструкцията за вътрешна комуникация спрямо изискванията 

на Стандарта за информация и документите.

Срок: ноември - декември, 2017 г. 

Отговорник: Директор

1.5.2. Процедури за вземане на управленски решения

Срок: септември/октомври, 2017 г. 

Отговорник: Директор

1.5.3. Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на 

решение, осъществяване на контрол и изпълнение.

Срок: декември, 2017 г.

Отговорник: Директор, главни учители

1.5.4. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите

Срок: септември, 2017 г.

Отговорник: Ръководство, счетоводител, 

гл. учители

1.5.5. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на 

извънкласни дейности.

Срок:септември - ноември, 2017 г. 

Отговорник: Координиращ екип на

личностното развитие



ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ 

НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА.

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

2.1.1. Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и 

библиотечно обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене.

Срок: септември 2017 г.

Отговорник: Директор, Зам.- директори

2.1.2. Изграждане на КУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в 

правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете

Срок: септември -  януари 2017 г.

Отговорник: Директор, Зам.-директори, КУТ

2.1.3. Регламентиране на условията за записване и промяна на формите на обучение за 

конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.З 

и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.

Срок: август-септември 2017 г. 

Отговорник: Директор, Зам.-директори

2.1.4. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности -  клубове, школи и др.

Срок: октомври 2017 г.

Отговорник: Учители

2.1.5. Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за 

приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, зам. -директори, учители

2.1.6. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 

преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по - добри резултати от 

ученето и повишаване активността на учениците.

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, учители

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място.
2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не 

е майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, класни

ръководители, психолог

2.2.2. Актуализиране на механизъм за превенцията и създаване на правила в училищните 

общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти.

Срок: ноември 2018



Отговорник: Директор, ЗДУД, психолог

2.2.3. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и 

реализиране на дейности за разрешаване на конфликти.

Срок: септември 2017

Отговорник: Директор, зам,- директори,

психолог

2.2.4. Съвместна работа на психолога с класните ръководители по изпълнение на 

Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение

Срок: постоянен

Отговорник: Психолог, кл. ръководител и

2.2.5. Изработване и поддържане на вътрешна информационна система за 

разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:

- интернет страница на училището;

- електронен дневник;

- електронни портфолиа на учители

Срок: постоянен

Отговорник:Директор,ЗДУД,учители по ИТ

2.2.6. Подготовка на учениците за продължаване на образованието -  професионално 

ориентиране на учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно 

техните интереси и възможности.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, класни

ръководители

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 
ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

Дейност 1: Учебна дейност

3.1.1. Разработване и утвърждаване на тематични планове на учебния материал, 

съобразен с ДОС и учебния план на училището.

Срок: септември 2017 

Отговорник: Директор, ЗДУД, учители

3.1.2. Промяна на годишното и урочното планиране при необходимост.

Срок: при необходимост

Отговорник: Директор, зам.-директори,

учители

3.1.3. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи 

се от подкрепа ученици в урочните планове.



Срок: септември - октомври 2017 

Отговорник: ЗДУД, гл. учители

3.1.4. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 

затвърдяване съгласно изискванията на ДОС.

Срок: постоянен

Отговорник: учители по веки учебен 

предмет, постоянни комисии

3.1.5. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците.

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители

3.1.6. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на 

учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с 

презентации, с информационни съобщения и др.

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители

3.1.7. Включване на голяма част от учениците в отделните структурни елементи на урока 

и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й.

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители

3.1.8. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в 

обучението.

Срок: постоянен

Отговорник: Педагогически специалисти

3.1.9. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, интерактивен 

подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, 

самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал.

Срок: постоянен

Дейност 2: Образование и възпитание в часа на класа

3.2.1. Класните ръководители изработват календарни планове за работа в часа на класа 

през учебната, година, като включват теми:

4  свързани с гражданското, здравното и екологично образование;

4  свързани с военно обучение;

4 съобразени с интересите, индивидуалните особености и възрастта на 

учениците;

4» свързани с професионалното ориентиране и подготовка за кариерно развитие;

4  обучение на учениците за действия при природни бедствия, катастрофи и пожари; 

4  формиращи знания и умения, свързани с БДП. 

срок: м.09. отг.: кл.ръководители



3.2.2. Изграждане на ученически съвети по класове в прогимназиалния и гимназиален 

етап.

срок: м.10. отг.: кп.ръководители

3.2.3. Избор на ученически съвет на училището

срок: м.10 отг: Я.Радулова,Ст.Крачолова

3.2.4. Участие на представители от ученическия училищен съвет в работата на 

общинския младежки съвет.

отг: психолог, ЗДУД

3.2.5. Оформяне на кът от материали в библиотеката, подпомагащи възпитателната 

работа на кл.ръководители.

отг: библиотекар

3.2.6. Да се осигури участие на родители специалисти в съответната област при 

разглеждане на здравни, екологични и правни теми.

срок: по график

Отговорник: Педагогически специалисти

Дейност 3: Образование и възпитание чрез формите на извънкласната и 

извънучилищната дейност. Гражданско образование
Гражданското образование се реализира чрез учебното съдържание на 

общообразователните учебни предмети, в ЧК, в,часовете по СИП/ДП, в извънкласни и 

извънучилищни форми на работа, чрез работа по проекти, чрез сътрудничеството с 

правителствени и неправителствени организации и др.

Акценти на дейностите във връзка с гражданското образование:

4  здравно образование;

4  превенция на зависимостите / наркотици, алкохол, тютюнопушене и др./

4  сексуално образование и превенция на СПИН;

4  професионално ориентиране и подготовка за кариерно развитие;

4  екологично възпитание и образование;

4  превенция и противодействие срещу настъплението на секти и нови религиозни 

движения;

4  противодействие срещу проявите на агресивност и насилие;

4  безопасност на движението по пътищата;

4  действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари.

Придобиването на знания за действия при природни бедствия и екстремни 

ситуацици се осъществява в ЧК /по теми и брой часове, определени в учебната програма/ 

и интердисциплинарно - чрез учебното съдържание на отделните учебни предмети.

ЗАДАЧИ:

1. Да се стимулира и организира участието на учениците в:

1.1. Провеждане на интердисциплинарни състезания -  състезание „Знам и мога” 

за ученици от начален етап и състезанията по математика и природни науки за ученици 

от 5. до 12 клас



срок: по график отг.: учителите; ЗДУД

2. Да се изгражда система за превенция на насилието и агресията сред децата и 

учениците

срок: текущ отг.:учителите; психолог, ЗДУД

3. Да се изгражда система от дейности за превенция на тютюнопушенето и

употребата на алкохол и наркотични вещества сред децата и учениците, като се 

стимулират педагогическите специалисти за обучение в програми за работа с родителите 

срок: текущ отг.:учителите; психолог, ЗДУД

4. Да се разшири участието на ученици и учители в работата по проекти с цел 

осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците и 

ангажиране на свободното им време:

срок: текущ отг.: психолог, учители, УС, директор

5. Да се допълни базата данни с нови теми за изпълняваните програми по 

гражданско и здравно образование

срок: м.март/април отг.:учители, главни учители

6. Да се осигури активното и мотивирано участие на учениците в честването на 

училищните, общински и национални празници и тържества

срок: постоянен отг.:учители, ЗДУД

7. Да продължи дейността на клуб "Здраве", като се стимулира участието на 

учениците в изяви на общинско, регионално и нацйонално равнище.

срок: текущ отг.:Мариана Иванова

8. Да продължи дейността на клуб “Европейски уроци”, като в инициативите 

му се привличат и ученици от основната степен.

срок: постоянен отг.: Р.Николова, Ст.Крачолова.

9. Участниците в клуб „Информатика” да се включат и в поддържането и 

обогатяването на сайта на училището.

срок: текущ отг.: Д.Дикова, Д.Тонева

10. Да продължи дейността на клуб «Приятели на книгата»

срок: текущ отг.: Р. Иванова

12.Да се стимулира участието на учениците в спортните изяви на училищно, 

общинско, регионално и национално ниво.

срок: по график отг.: учителите по ФВС

Дейност 4: Оценяване и самооценяване

3.4.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, учители

3.4.2. Осигуряване на обучение за учителите свързано с методи на оценяване на 

учениците - тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни 

форми на проверка и оценка.



Срок: април/юни 2018 г.

Отговорник: Директор, гл. учители

3.4.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри практики/ 

за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях.

Срок: септември 2017 г.

Отговорник- Директор, ЗДУД, учители

3.4.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици 

и родители за запознаване с критериите за оценяване.

Срок: септември 2017 г.

Отговорник: Директор, ЗДУД, учители

3.4.5. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и предварителното 

му оповестяване на учениците и на родителите.

Срок: септември - октомври 2017 г. 

Отговорник: ЗДУД, учители

3.4.6. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно 

равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка, с цел разработване на 

политики за подобряване на резултатите.

Срок: май - юни 2018 г.

Отговорник: учители ИТ

3.4.7. Осъществяване на контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от 

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: 2017/2018 г.

Отговорник: Директор, Зам. - директор

3.4.8. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС -  

оценяване/ - При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и 

отговори на групово поставени задачи или въпроси.

Срок: септември 2017 г.

Отговорник: Учители

Дейност 5: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик-учител; ученик- 
ученик, учител -  учител

3.5.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето 

и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

Срок: постоянен

Отговорник: Учители, ресурсен учител, 

психолог

3.5.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях.

Срок: постоянен



Отговорник: Учители, психолог, ресурсен 

учител

3.5.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката:

- проектно учене;

- използване на интерактивни методи и др.

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители

3.5.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители

3.5.5. Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 

самоуправление.

Срок: постоянен

Отговорник: Класни ръководители, Ученически съвет, Ст.Крачолова, психолог

3.5.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството и спорта.

Срок: май/юни, 2018 г.

Отговорник: Ръководството

3.5.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 

свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, Ст.Крачолова, Д.Дечкова, Ученически съвет 

Дейност 6: Повишаване резултатите от обучението

3.6.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ.

Срок: постоянен 

Отговорник: Учителите

3.6.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при 

условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с 

обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и 

през следващата учебна година.

Срок: май/юни 2018 г.

Отговорник: Учители, ресурсен учител

3.6.3. При постигнати резултати преустановяване на индивидуалната учебна програма и 

продължаване на обучението по общата при постигане изискванията на учебната 

програма за ученици със СОП.

Срок: постоянен 2018 г.



Отговорник: Учители

3.6.4. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни 

причини.

Срок: септември 2017 г.

Отговорник: Директор, Зам. - Директор

Дейност 7: Надграждане на знания и умения
3.7.1. Организиране и реализиране от училището състезания, конкурси, дискусии и др.

Срок: 2017г. - 2018г.

Отговорник: ЗДУД, учители

3.7.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

Срок: 2017г. - 2018г.

Отговорник: Учители

3.7.3. Изграждане на екипи за работа по проекти

■4 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности - ТВОЯТ ЧАС

Отговорник: учители, ЗД, счетоводител, 

директор.

4  национална програма „На училище без отсъствия" - мярката „Без свободен час"

Отговорник: Г.Узунова, счетоводител 

4  национална кампания „Моето първо работно място”

Отговорник: Кл.ръководители

4  Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” - модул 

„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и 

самостоятелните общежития”.

Отговорник: Директор, счетоводител

4  проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Отговорник: Кл.ръководители, ЗДУД

4  схема „Училищен плод”

Отговорник: Директор, счетоводител, домакин, кл. ръководител и 

4  схема „Училищно мляко”

Отговорник: Директор, счетоводител, домакин, кл.ръководители 

4  програми и проекти на МОН

Отговорник: ЗДУД, комисия по проектите

3.7.4. Прояви на групите за целодневна организация, свързани с дейностите по интереси 

на всяка от групите:

4  изложби,

4  драматизации, литературни конкурси;

4  други прояви по предложение на конкретните класове и групи.



Дейност 8: Постигане на високи педагогически постижения
3.8.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие.

4  планиране, координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво;

4  създаване на условия за повишаване на квалификацията -  вкл. финансови.

/за придобиване на следдипломна квалификация/

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, счетоводител

3.8.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици на състезания, олимпиади и др.

4  създаване на кът в училището и разширяването му с първенците от състезания,

олимпиади, национални конкурси ;

4  рубрика в сайта на училището;

4  мотивиране на екипи от ученици, учители и други педагогически специалисти за 

участие в конкурса ;

4  регламентиране на допълнително заплащане във вътрешните правила за 

работната заплата за положен допълнителен труд.

Срок: постоянен

Отговорник: Главни учители, гл. счетоводител

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ 

И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 

социалицията на децата.

4.1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с 

представителите на ученическия съвет и родителите.

Срок:октомври - ноември 2017 г.

Отговорник:Учители,Ст.Крачолова,Я.Радулова, родители

4.1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, 

задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, 

емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в 

съответствие с техните потребности, способности и интереси.

Срок: октомври - ноември 2017 

Отговорник: Директор, ЗД, психолог

4.1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 

консултиране по възрастови проблеми.



4  Провеждане на превантивни мерки чрез лекции, беседи, срещи с представители 

на НПО по теми, свързани с превенция на агресията и насилието;

4  „Връстници обучават връстници“ -  продължаване на традицията и съвместна 

работа с представителите на БЧК;

4  Професионално ориентиране чрез центровете за кариерно ориентиране/подкрепа 

на личностното развитие.

Срок: постоянен 

Отговорник:ЗДУД, психолог

4.1.4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност.

Срок: октомври, 2017г.

Отговорник: Директор, ЗДУД, педагогически специалисти

4.1.5. Разработване и реализиране план на дейността на КПППУ:

Срок: септември 2017г.

Отговорник: психолог, председател КПППУ

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище.

4  на ниво паралелки;

4  чрез формите на ученическото самоуправление;

4 чрез проекти и програми.

Срок: септември 2017г.

Отговорник: Директор, ЗД

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа.

4 екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

4 кариерно ориентиране на учениците;

4  занимания по интереси;

4 библиотечно-информационно обслужване;

Срок: постоянен

Отговорник:психолог, библиотекар, учител

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на 

съответните мерки за работа с тях и семействата им.

Срок: постоянен

Отговорник: Класни ръководители,

психолог, библиотекар

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 

на живот.

4  Здравни беседи;



4  Дискусии с представители на здравни организации;

4  Състезания.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗД, М.Иванова

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

4  състезания на открито;

4  посещения на парк Аязмото.

Срок: постоянен

Отговорник: Класни ръководители,

Учители

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности.

4 ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната 

ни история ;

4  творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в 

местни и национални медии.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, учители

4.2.7. Ритуализация на училищния живот.

4  патронен празник;

4 ученически униформи;

4 символи и ритуали.

Срок: постоянен 

Отговорник: ЗДУД, учители

Дейност 3: Развитие на приобщаващото образование за децата и учениците със 

специални образователни потребности, чрез:

4.3.1. Формиране на екип по ДОС за приобщаващо образование за обучението на деца и 

ученици със специални образователни потребности, в който влизат ресурсни учители, 

психолог, логопед със съдействието на класните ръководители и родители.

Срок: м. октомври 
Отг.

4.3.2. Включване на децата и учениците със СОП в училищните и извънучилищни 

мероприятия за развиване на техните умения и способности и пълноценната им 

интеграция в социо-културната среда.

Срок: Постоянен
Отг. Класните ръководители

4.3.3. Осигуряване на квалификация и обучителни семинари за учителите, работещи с 

деца и ученици със СОП.

Срок: м.март



Отг.ЗДУД
4.3.4. Съгласно чл. 189 т.5 от ЗПУО и чл. 129 ал.1, т.10 от Наредбата за приобщаващо 

образование всеки член на екипите за личностна подкрепа изготвя доклади до 

директора на училището, съответно в 7 - дневен срок след края на първия учебен срок и 

в 10-дневен срок след края на втория учебен срок на учебната година.

Срок; 7-дневен срок след края на първия учебен срок и в 10- 

дневен срок след края на втория учебен срок на уч. година.

Отг. членовете на ЕПЛР

4.3.5. Обобщен доклад за ЕПЛР до директора.
Срок: 10-дневен срок след края на втория учебен

срок на учебната година.

Отг. Координатор

Дейност 4. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците:

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти.

2. Допълнително обучение по учебните предмети

3. Допълнителни консултации по учебните предмети, извън редовните учебни 

часове.

4. Кариерно ориентиране на учениците - 

5.Занимания по интереси.

6. Библиотечно-информационно обслужване;

7. Грижи за здравето;

8. Поощряване с морални и материални награди;

9. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение;

10. Дейности за превенция на обучителните затруднения;

11. Логопедична работа.

4.1. Дейности, свързани с екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти.

4.1.1. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и

ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение. Срок: постоянен

Отг: класни ръководители, психолог

4.1.2. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и 

ученици, насочени към превенция на обучителните затруднения.

Срок: постоянен

Отг: учители по предмети
4.2. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците:

4.2.1. Определяне на потребностите от допълнителното обучение



Срок: постоянен

Отг,: учители по предмети,

ЕПЛР/за ученици със СОП/

4.2.2. Провеждане на допълнително обучение по учебен предмет, при установена 

необходимост.

Срок: целогодишно 
Отг. Учители по предмети

4.3. Консултиране по учебни предмети, провеждани ежеседмично извън редовните 

часове по график, утвьрден от директора.

Срок: постоянен

Отг: учители по предмети

4.4. Дейности, свързани с кариерното ориентиране на учениците.

4.4.1. Провеждане на беседи с учениците за запознаване с различни професии в час на 

класа за учениците от IV и VII клас.

Срок: в съответствие с плана 

на класния ръководител 

Отг: класни ръководители

4.4.2 Провеждане на беседи с външни гости. Покана на родители на ученици с различни 

професии в час на класа за учениците от VII, X, XI, клас.

Срок: Постоянен

Отг.: Класни ръководители

4.5. Дейности, свързани сьс занимания по интереси.

4.5.1. Организиране на и културни, спортни и други дейности и инициативи от 

ученическия съвет

Срок: постоянен 

Отг: ученически съвет

4.5.2 Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия- тържества, 

конкурси, състезания, концерти

Срок: постоянен '

Отг: класни ръководители, 

учители по предмети

4.6. Дейности, свьрзани с библиотечно-информационно обслужване.

4.6.1. Осигуряване на достъп до училищната библиотека и до всички налични 

информационни ресурси с цел изграждане на навици за четене и компетентности за 

тьрсене и ползване на информация.

Срок: постоянен 

Отг: учителите по БЕЛ

4.7. Дейности, свьрзани с грижа за здравето на учениците.

4.7.1. Осигуряване на медицински и здравни грижи при необходимост



Срок: постоянен

Отг: директор, мед. фелдшер

4.7.2. Провеждане на беседи по здравни теми, свързани с превенция и здравословен 

начин на живот

Срок: постоянен

Отг: мед. фелдшер, класни ръководители,психолог

4.7.3. Провеждане на тематични инструктажи

Срок; постоянен 

Отг: класни ръководители

4.7.4. Включване на учениците в спортни дейности и мероприятия.

Срок: постоянен 

Отг: учители по ФВС

4.8. Дейности, свързани с поощряване на ученици с морални и материални награди:

4.8.1. Награждаване от директора на ученици за отличен успех, високи постижения и 

принос към развитието на училището по случай 24 май .

Срок: 24 май

Отг: класните ръководители

4.8.2. Избор и награждаване на клас с най-малко допуснати отсъствия през годината.

Срок: 24 май

Отг: класните ръководители

4.9. Дейности, свързани с превенция на насилието и проблемното поведение:

4.9.1.Запознаване на учениците със Стратегията на Съвета на Европа за правата на 

детето както и с Конвенцията за правата на детето.

Срок: м. октомври 
Отг: класни ръководители

4.9.2. Провеждане на индивидуална работа с учениците, станали жертва на 

тормоз/насилие и ученици с агресивно поведение

Срок: постоянен 
Отг: психолог

4.9.3. Провеждане на лекции, беседи, презентации на теми , включени в 'плана на 

класния ръководител относно противодействие на насилието, агресивните прояви, 

кибертормоз, ненасилствена комуникация и разрешаване на конфликти, превенция на 

зависимостите.

Срок: постоянен

Отг: класни ръководители, психолог

4.9.4. Сътрудничество с институции- РПУ, МКПППМН, Общински съвет по наркотични 

вещества

Срок: постоянен

Отг. :училищно ръководство, психолог, класни р-ли



4.9.5. Провеждане на вътрешно училищни обучения на учителите за справяне с 

агресията на учениците

Срок: постоянен 
Отг: психолог

4.9.6. Включване на родителите в различни съвместни дейности с цел установяване на 

добър диалог и отношения на доверие между ученици, родители и учители

Срок: постоянен
Отг: класни ръководители, психолог

4.9.7. Съвместна работа с Отдел „Закрила на детето” при необходимост

Срок: постоянен

Отг: учил.ръководство, психолог

4.9.8. Прилагане на санкции на учениците с проблемно поведение, съгласно ЗПУО и 

Правилника за дейността на училището; изготвяне на индивидуални програми при 

необходимост за допълнителна педагогическа, психологическа и социална подкрепа на 

съответните ученици.

Срок: постоянен
Отг: класни ръководители, психолог

4.10.Дейности, за превенция от обучителни затруднения -  допълнително обучение по 

отделни учебни предмети, консултации, логопедична работа

4.10.1. Наблюдения и тестове с цел ранно разпознаване на обучителни затруднения при 

учениците по отделни учебни дисциплини..

Срок: м.октомври 2017

Отг.:учители по предмети, класни р-ли, психолог
4.10.2. Определяне със заповед на Директора на координатор за организиране и

координиране на процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие

Срок: 30.11.2017 г.
Отг.: директор

4.10.3. Диагностициране на дефицитните области на учениците с обучителни 

затруднения

Срок: постоянен
Отг.: учители по предмети,психолог.

4.10.4. Събиране и предаване на конкретна информация от класните р-ли към

координатора относно ученици със затруднения и изготвяне на план за личностна 

подкрепа.

Срок: постоянен
Отг.: координатор, учители по предмети, класни ръководители

4.10.5. Насочване на ученици за индивидуална работа с психолог
Срок: постоянен
Отг.: класни ръководители , психолог

4.10.6 Провеждане на консултации по учебните предмети извън редовните учебни чсове.
Срок: постоянен
Отг.: координатор, учители по предмети,



4. 11. Дейности, свързани с логопедична работа.

4.11.1. Осигуряване на условия за провеждане на наблюдение и тестове от логопед при 

извършване оценка на индивидуалните потребности на учениците. Определяне на 

потребностите от индивидуална логопедична работа.

Срок: м. Октомври 
Отг.: Логопед

4.11.2. Индивидуална работа с логопед на ученици с установени потребности.

Срок: м. Октомври 
Отг.: Логопед

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. АНГАЖИРАНОСТ
И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С 

РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ.

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование
5.1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители -  Система за наставничество 

или менторство.

Срок: постоянен 

Отговорник: ЗДУД, гл.учители

5.1.2. Включване на учителите в управлението на училището.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД и учители

5.1.3. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование

Срок: постоянен

Отговорник: психолог, класни

ръководители, Постоянни комисии

5.1.4. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство 

с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното 

настоятелство и екипа на ученическото самоуправление

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, учители

5.1.5. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището организиране 

и провеждане обучения, ориентирани само за родители или съвместно с учители.

4t засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за 

постигане на синхрон между семейството и училището при възпитанието на децата;



4  съдействие и участие на родителите при подготовка и провеждане на 

училищни празници и инициативи;

срок: текущ отг.: учители, ЗДУД

4  изготвяне на Програма за приобщаване на родителите към образователния 

процес и засилване на участието им в училищния живот;

срок: м.декември отг.: психолог, главни учители

4  изготвяне на анкетни карти за:

■ родителите на бъдещите първокласници и на новопостъпващите в 

училището ученици;

■ училищни проблеми и предложения за тяхното решаване;

срок: м. декември отг.: психолог, главни учители

*4 изготвяне на график за консултации на родителите с учителите; 

срок: м септември отг.: учители, ЗДУД

4  изготвяне на табло за информация на родителите; 

срок: м септември отг.:учители, главни учител и,ЗДУД

4 провеждане на родителски срещи:

СЕПТЕМВРИ

■ Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и с 

училищния учебен план; Програма за качеството на образованието

■ Запознаване на родителите на учениците от I -  VII клас с условията за 

ползване на учебниците и учебните помагала;

■ Разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение 

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

■ Дейности през I учебен срок и по неговото приключване;

■ Запознаване на родителите с мерките, предприемани от училището за борба 

детската престъпност и набелязмане на съвместни дейности.

МАРТ - АПРИЛ

■ Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след след завършено 

основно образование;

■ Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих 

на учениците;

ЮНИ

■ Среща с родителите на бъдещите първокласници.

срок: по график отг.:Класни ръководители, учители, ЗДУД

Дейност 2: Външно партньорство
5.2.1. Партньорство с висши училища при разработване на програми за избираемите 

модули за придобиване компетентности в рамките на профилираната подготовка, 

определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

Срок: постоянен

Отговорник: Директор, ЗДУД, учители



5.2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията

Срок: постоянен 

Отговорник: Психолог, учители

5.2.3. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност 

и разяснителна кампания за план -  приема.

Срок: април, 2018г.

Отговорник: Директор, ЗДУД, родители

5.2.4. Съвместна дейност с:

4  полиция, съдебна власт и прокуратура;
4  РЗИ;
4  общинска администрация;
4  РУО Стара Загора;
4  училищно настоятелство; спортни клубове и дружества
4  социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в 

поведението;
4  Бюрото по труда;
4  Обществен съвет.

Срок: 2017-2018г. Отговорник: Директор, ЗДУД, учители

Р А З Д Е Л  III

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ, 
МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ДА СЕ СФОРМИРАТ СЛЕДНИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

1. Комисия за обобщаване и обработване на информацията и за получаване 

и раздаване на учебниците за безвъзмездно ползване от учениците от I - VII 
клас в състав:

Татяна Минкова Николова - Арабаджаклиева -  председател

Юлия .Матеева Славова -  старши учител по изобразително изкуство

Надя Кръстева Ангелова -  библиотекар

Галя Славова Тонева -  старши начален учител

Златка Петкова Гинчева - главен начален учител

2. Комисия за перспективно развитие на училището и за организиране 

приема на ученици в състав:

Анита Петрова Любенова -  ЗДУД -  председател 

Даниела Николова Дечкова - председател на МО 

Златка Петкова Гинчева -  председател на МО 

Антония Вълева Тонева -  старши учител по математика 

Милена Ангелова Горчева -  старши учител по български език 

Татяна Минкова Николова -  старши начален учител 

Добринка Георгиева Златева -  старши начален учител 

Румяна Господинова Иванова -  старши начален учител 

Деяна Колева Дикова -  старши учител по информатика



Десислава Николаева Тонева -  учител по информатика

Тошо Георгиева Стефанов -  старши учител изобразително изкуство

3. Комисия за архивиране на училищната документация в състав:

Галя Петрова Узунова - ЗДУД, председател

Стела Димитрова Крачолова -  старши учител по история 

Недка Видева Митева -  зав. АС

4. Комисия, която да разглежда постъпили сигнали и жалби за корупция и 

корупционни практики в състав:
Антония Вълева Тонева -  старши учител V -  VII клас, председател 

Геновева Георгиева Генчева- старши учител V -X I I  клас 

Виолета Тенева Овчарова -  старши учител I -  IV клас 

5 Комисия за разработване на програми и проекти в състав:

Стела Димитрова Крачолова -  старши учител по история - председател 

Златка Петкова Гинчева -  главен учител I -  IV клас, председател на МО 

Даниела Николова Дечкова -главен учител по история и цивилизация, 

председател на МО

Мария Иванова Колева -  старши учител по английски език 

Невена Христова Господинова -  старши учител по български език и литература 

Юлия Матеева Славова -  старши учител по изобразително изкуство 

Мариана Гатева - старши учител по физическо възпитание и спорт

6. Комисия по даренията в състав:

Галя Петрова Узунова -  ЗДУД -  председател 

Анита Петрова Любенова - ЗДУД 

Тодорка Велкова Антонова -  счетоводител 

Мария Иванова Колева -  старши учител

7. Комисия за поддържане сайта на училището в състав:

Деяна Колева Дикова -  старши учител по информатика 

Десислава Николаева Тонева-Йорданова -  учител по информатика 

Росица Милушева Николова -  старши учител по информатика 

Делка Димитрова Петрова -  старши учител по информатика

Даниела Стоева Стоянова - старши учител по български език и литература

8. Методически обединения:
■ на учителите от начална степен - председател - Златка Гинчева, главен начален 

учител;

■ на учителите от прогимназиален и гимназиален етап - председател Даниела 

Дечкова, главен учител по история и цинилизация;

9. Комисията за превенция на противообществените прояви на учениците
Анита Петрова Любенова -  ЗДУД -  председател 

Янка Желева Радулова -  психолог 

Светлана Денева Спирова -  старши учител I - IV клас 

Яна Николова Армянова -  старши учител V -  XII клас



Десислава Николаева Тонева -  старши учител IX - XII клас 

Жанета Недялкова Любенова -  старши учител V - VIII клас 

Веска Желязкова Димова -  мед.фелдшер

Ю.Комисия за превенция на случаи на деца, жертви на насилие или в риск 

от насилие и при кризисна ситуация
Янка Желева Радулова - психолог, председател 

Златка Петкова Гинчева -  главен учител 

Делка Димитрова Петрова -  старши учител 

Никола Иванов Чернев -  старши учител 

Антония Вълева Тонева-Найденова -  старши учител

11. Училищен координационен съвет за противодействие на насилието и 

тормоза в СУ „Васил Левски” -  Стара Загора
Анита Петрова Любенова -  ЗДУД, председател 

Янка Радулова -  педагогически съветник

Невена Христова Господинова -  старши учител по български език и литература

Делка Димитрова Петрова -  учител по информационни технологии

Росинка Вълчева Желязкова -  старши начален учител

Яна Генова -  член на училищното настоятелство

Дима Михайлова -  родител

Ирина Димитрова -  родител

Калоян Калоянов -  ученик

Иван Ивайлов -  ученик

12. Комисия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд в състав:

Антония Вълева Тонева-Найденова - председател

Галя Петрова Узунова -  ЗДУД

Анита Петрова Любенова - ЗДУД

Златка Петкова Гинчева -  главен учител I - IV клас

Паолина Русева -  непедагогически персонал - домакин

13. Комисия по безопасност на движението по пътищата в състав:

Жанета Любомирова Петрова -  старши учител I -  IV клас, председател 

Жасмина Илиева Коцинова -  старши учител I -  IV клас

Тонка Василева Петкова -  старши учител I -  IV клас 

Галя Славова Тонева -  старши учител I -  IV клас 

Тошо Георгиев Стефанов -  старши учител V -  VIII клас

14. Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в

състав:

Диляна Иванова Иванова - учител I -  IV клас, председател 

Веселина Вълчева Неделчева -  старши учител V -  VIII клас 

Росица Милушева Николова -  старши учител IX -  XII клас

15. Ръководители на:



Ученически съвет в училището -  Янка Радулова -  психолог и Стела 

Крачолова -  старши учител 

Ученическите клубове в училището

• Клуб «Здраве» - Мариана Иванова - старши учител

• Клуб «Европейски уроци» - Румяна Николова - старши учител

• Клуб «Информатика» - Делка Петрова, Деяна Дикова - старши учител

• Клуб «Приятели на книгата» - Румяна Иванова, библиотекар

Р А З Д Е Л  IV

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

/ ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА /
УЧЕБНА 2017 -  2018 ГОДИНА 

СЕПТЕМВРИ
1.1.Приемане на училищните учебни планове:

1.1. за учениците, приети в I а клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.2. за учениците, приети в I б клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.3. за учениците, приети в I в клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.4. за учениците, приети в I г клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.5. за учениците, приети в II а клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.6. за учениците, приети в II б клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.7. за учениците, приети в II в клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.8. за учениците, приети в II г клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.9. за учениците, приети в V а клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.10. за учениците, приети в V б клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.11. за учениците, приети в V в клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.12. за учениците, приети в V г клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.13. за учениците, приети в V д клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.14. за учениците, приети в VI а клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.15. за учениците, приети в VI б клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.16. за учениците, приети в VI в клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/201.8г.;

1.17. за учениците, приети в VI г клас в СУ „Васил Левски” за учебната 2017/2018г.;

1.19. за учениците, приети в VIII а клас СУ „Васил Левски” - паралелка с профил 

„Софтуерни и хардуерни науки” за учебната 2017/2018 г.;

1.20. за учениците, приети в IX б клас в СУ „Васил Левски” - паралелка с профил 

„Технологичен-информационни технологии” за учебната 2017/2018г.

2. Приемане на решение за разпределението на часовете за ЗП, ЗИП и СИП по учебни 

предмети и учители за учебната 2017/2018г. и определяне на групите по ЗИП и СИП.

3. Приемане на решение за разпределение на класното ръководство.

4. Приемане на решение за:

4.1.режим и форми на обучение; разпределението на класовете по смени за учебната 

2017/2018 г.;



4.2. режим на организация на УВП в начален и прогимназиален етап;

4.3. разпределение на учебните стаи..

5. Приемане на седмичното разписание на учебните часове.

6. Приемане на годишна Училищна програма за целодневна организация на учебния 

ден.

7. Приемане на решение за определяне на видовете спорт, по които да се организира 

и провежда обучението по учебния час за спортни дейности /чл.92, ал.1 от ЗПУО/.

8. Приемане на промени в Правилник за дейността на училището.

9. Приемане на Годишния план за дейността на училището с календар на 

извънкласните дейности.

10. Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд.

11. Приемане на актуализиран План за действие при бедствия, аварии и катастрофи.

12. Приемане на Вътрешни правила за участие на персонала от СУ „Васил Левски”- 

Стара Загора, в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа за 

учебната 2017/2018г.

13.. Приемане форми на обучение

14.. Приемане на представители от педагогическите специалисти за съвета за 

обществен мониторинг по Проектът BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС).

16. Приемане на вариант за обучение по история и цивилизация, география и 

икономика и биология и здравно образование в VII клас във връзка с осъществяване на 

плавен преход между различните етапи и степени на образование след влизане в сила на 

§ 24 от Закона за предучилищното и училищното образование на учениците, които трябва 

да се обучават в VII клас през учебната 2017/2018 г.

16. Приемане на план-сценарий за откриване на новата 2017/2018 учебна година.

17. Запознаване с План за контролната дейност на директора и заместник- 

директорите за учебната 2017/2018г.

18. Съобщения.

II. 1. Актуализиране на Стратегия за развитие на училището и план за действие и 

финансиране;

2. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище и план 

за дейностите;

3. Приемане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз и план за 

дейностите;

4. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи и план за дейностите;

5. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието;

6. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност



7. Актуализиране на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността

11.1.Избор на секретар, който да води протоколите от заседанията на 

педагогическия съвет

2. Приемане на Годишен план -  график за работа на екипа за подпомагане на 

обучението и възпитанието и за педагогическо оценяване на учениците със специални 

образователни потребности

3. Приемане плановете на методическите обединения.

4. Приемане на критерии, показателите и инструментите за самооценяване на 

качеството на институцията

5. Приемане на видовете извънкласни дейности, които ще се изпълняват от 

училището и ръководителите на групите към проект „Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 

специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“

6. Приемане на символи за оценяване на учениците от 1 - 2 клас

7.Запознаване с план за действие при усложнена зимна обстановка през 2017/2018 

г.

в.Съобщения

ОКТОМВРИ
1 .Приемане на решение за отпускане на стипендии за учениците от IX до XII клас.

2. Приемане на решение за освобождаване на ученици от изучаване на учебния 

предмет физическо възпитание и спорт

3. Приемане план за честването на 1 ноември -  Ден на народните будители

4. Приемане на План за действие по изпълнение на стратегията за учене през 

целия живот в СУ „Васил Левски” за учебната 2017-2018 година.

5. Приемане на План за действие по изпълнение на стратегията за 

образователна интеграция на ученици от етническите малцинства за учебната 2017-2018 

година.

6. Приемане на План за действие в изпълнение на стратегията за ефективно 

прилагане на информационни и комуникационни технологии в СУ „Васил Левски“ за 

учебната 2017 -  2018 година.

7. Запознаване с анализа на проведеното анкетно проучване сред учениците към 

проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за 

учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят 

час)“ и формиране на групи по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения.

8. Информация от класните ръководители за реализацията на завършилите VII,VIII 

и XII клас ученици.

9.0тчет за контролната дейност на директора и зам.-директора

10. Доклад за осигуреност на учениците от I - VII клас с учебници и учебни 

помагала

11. Съобщения



НОЕМВРИ
1 .Анализ на резултатите от проведеното входно ниво

2. Докпад за състоянието и опазването на материалната база

3. Приемане на план за честването на 6.XII - Ден на Дарителя.

4. Доклад на комисията за перспективното развитие на училището и формиране на 

становище за приема на ученици за следващата учебна година.

б.Доклад-анализ на отсъствията на учениците и приемане на мерки за намаляване 

на неизвинените отсъствия.

б.Доклад на комисията за превенция на противообществените прояви на 

учениците

7.Отчет за осъществените проверки от директора и пом.дирекгора по плана за 

контролната дейност.

8.Съобщения

ЯНУАРИ

1. Приемане на решение за план - прием за следващата учебна година - брой и вид 

на паралелките в I, V и VIII клас; учебни планове

2. Избор на комисия по рекламната дейност.

3. Запознаване със Стратегия за управление на риска

4. Приемане на Стратегически план за финансовата и стопанска дейност на 

СУ„Васил Левски” за 2018 г.

5.0тчет за провеждането на инициативите, посветени на 6 декември -  Ден на 

дарителя

6. Разглеждане поведението на ученици, нарушили ПДУ.

7. Указания за организацията на дейностите за приключване на първия учебен срок 

в.Съобщения

ФЕВРУАРИ
1.Отчет-анализ на резултатите от учебно-възпитателната дейност в СУ «Васил 

Левски» и на дейността на постоянните комисии и МО за първия учебен срок.

2.Отчет за контролната дейност на директора и зам-.директора и резултатите от 

проверки на експерти от РУО

3. Информация за:

❖  състоянието на материалната база;

❖  здравословното състояние на учениците.

4. Гласуване на решение за отпускане на стипендии на учениците от IX - XII клас за 

втория учебен срок.

5. Приемане на план за инициативите, посветени на Деня на патрона на училището 

-19 февруари и на Трети март -  Ден на Освобождението на България от османско иго - 

национален празник;



6.Запознаване с нормативните документи и организацията на дейностите за 

провеждането на ДЗИ и външното оценяване -  2018 г.

7. Разглеждане поведението на ученици, нарушили ПДУ.

8. Съобщения

АПРИЛ

1. Приемане на решение за освобождаване на ученици от изучаване на учебния 

предмет физическо възпитание и спорт.

2. Обсъждане и приемане на решение за изучаване на спортни дейности за 

учебната 2018/2019 година.

3. Обсъждане и приемане на решение за учебните предмети, които ще се 

изучават в разширената подготовка за учебната 2018/2019 г.

4. Обсъждане и приемане на решение за допълнителна подготовка за учебната 

2018/2019 година.

5. Приемане план за честване на 24 май и изпращане на абитуриентите. Избиране 

на нова знаменна група за училищното знаме..

6. Избор на Комисия по оценяване на постигнатите резултати от труда на 

педагогическите кадри през учебната 2017/2018 г.

7. Запознаване с изискванията за организиране на външното оценяване на 

учениците от IV и VII клас -  май 2018 г.

8. Отчет за изпълнение на решенията на предишни педагогически съвети.

9. Отчет за контролната дейност на директора.

10. Разглеждане поведението на ученици, нарушили ПДУ.

11 .Съобщения

МАЙ
1. Разглеждане на Наредбата за държавния план-прием и указания за 

организиране на приема на ученици в СУ "Васил Левски" за новата учебна година.

2. Указания за приключването на учебната година

3. Инструктаж на квесторите за провеждане на държавните зрелостни изпити за 

учениците от XII клас.

4. Приемане на критерии към показателите в Приложение № 2 от Наредба № 1 за 

работните заплати във връзка с диференцираното заплащане за постигнатите резултати 

от труда на педагогическия персонал за учебната 2017/2018 г.

5. Приемане на решение за определяне на сума за награди на зрелостници -  

випуск 2018 г.

6. Представяне на график и указания за приключване на учебната 2017/2018 г.

7. Разглеждане поведението на ученици, нарушили ПДУ.

8. Приемане график за предаване на учебниците на учениците от начална степен.

9. Съобщения



юли
1. Отчет-анализ на резултатите от учебно-възпитателната дейност в СУ «Васил 

Левски» и на дейността на постоянните комисии и МО за учебната 2017/2018 година

2. Приемане на отчет за извършените дейности по Стратегия за развитие на 

училището.

3. Приемане на Училищна програма за часовете, които не се водят от учители- 

специалисти, по време на заместване на отсъстващ учител по мярката “ Без свободен 

час” от Националната програма “ На училище без отсъствия” за 2018/2019 г., с теми по 

здравно, гражданско образование и теми, свързани с психо-физичното и когнитивното 

развитие на учениците.

4. Запознаване със състоянието на процеса на приобщаващото образование в 

СУ „Васил Левски”.

5. Запознаване с дейността на Комисията по етика в СУ “Васил Левски“.

6. Съобщения


