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ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/ 2022 г. 
 

 

Кратък анализ и оценка за дейността на училището. 

 

Цялостната дейност на Пето основно училище “Митьо Станев” протича 

съобразно Стратегията за развитие на училището. Създадена е система за организация 

на всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. Осигурено е 

единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Стратегически силни 

страни са планирането на учебно- възпитателната работа и на работата по проекти, 

решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и 

методиката на обучение в училище.  

От 2018 г. Пето основно училище „Митьо Станев“ е със статут на иновативно 

училище. Проектът продължи 3 години и през учебната 2020/2021 година училището 

отново кандидатства и е включено в списъка на иновативни училища за следващите две 

учебни години. За да бъде определено като такова, то доказва, че чрез въвеждане на 

иновативни елементи, чрез прилагане на нови, съвременни методи на обучение и 

възпитание учителите разполагат с по-голяма свобода в преподаването. Главната цел е 

да се предоставя все по-качествено обучение чрез прилагане на новите технологии. 

Иновативните училища са модел на изграждане на нова образователна парадигма, чрез 

която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното 

мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване и 

училищно лидерство. 

През учебната 2020/2021 година в училището се обучават 1117 в 43 паралелки. 

Броят на учениците на ресурсно подпомагане със СОП е 21. 

През годината е наложена със заповед на директора 1 санкция на ученичка от 

прогимназиален етап по чл.199, ал.1, т.1 от ЗПУО „Забележка” за уронване авторитета 

на учители.   

Поправителни изпити и изпити за промяна на оценката за учебната година няма. 

В училището е създадена добра система на организация на всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите.  

Правилното планиране на образователната дейност, умелото ѝ осъществяване и 
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контрол допринасят за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и 

методиката на обучение в училище. Общият среден успех на училището за учебната 

2020/2021 година е мн.добър 5,44.  

Педагогическите специалисти и учениците се включват активно в образователни, 

културни и социални инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и 

национално ниво. Осъществяват се дейности, свързани както с образователната дейност, 

така и с широк спектър от занимания по интереси. 

 Приоритет в дейността на училището е качественото обучение по всички учебни 

предмети и постигане на добри резултати на НВО в IV и VII клас, които по-високи от 

резултатите на местно и национално ниво, както следва: 

 

Четвърти клас 

 

Предмети 
Среден бал за 

училището 

Среден бал за 

областта 

Среден бал за 

страната 

БЕЛ 85,12 70,90 74,67 

Математика 71,67 60,25 63,16 

 

        Седми клас 

 

Предмети 
Среден бал за 

училището 

Среден бал за 

областта 

Среден бал за 

страната 

БЕЛ 68,83 48,38 51,06 

Математика 44,75 33,92 37,94 

 

Това говори за много добра и целенасочена подготовка на учениците, съобразена с 

изпитния формат и изискванията за постигане на ключови знания и умения от страна на 

ученика. 

Отлично се представиха учениците от училището на областните кръгове на 

олимпиадите по български език и литература и  биология и здравно образование.  

Факт е тенденцията за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти. В училището работят високо квалифицирани учители. Повече от 86 % от 

педагогическите специалисти имат защитена ПКС (І – V). 

 

Движение на квалификацията на педагогическите специалисти 
 

Учебна 

година 

Педагогически 

специалисти 

Образователно- 

квалификационна степен на 

педагог. специалисти 

ПКС и научна 

степен 

2020/2021 83 83 - висше Без ПКС -13 

2019/2020 84 84 - висше Без ПКС -14 

2018/2019 85 
84 – висше 

1 – проф.бакалавър 

Без ПКС - 24 

2017/2018 83 
81 – висше 

2 – проф.бакалавър 

Без ПКС - 21 

2016/2017 80 
78 – висше 

2 – проф.бакалавър 
Без ПКС - 42 

 



 
 

3 
 

Квалификация на учителите по степени: 
 

 I ПКС II ПКС III ПКС IV ПКС V ПКС 

2020/ 2021 1 12 7 37 13 

2019/ 2020 1 12 4 33 20 

2018/ 2019 1 13 3 18 26 

 

Приоритетни дейности: 

- актуализиране на план за работа в условия на Covid (action plan); 

- насърчаване на иновациите във всички сфери на училищния живот. 

- подобряване на информационната и комуникационната среда; 

- оптимизиране на учебната среда; 

- подобряване системата за обмен на добри практики в рамките на училището; 

- изграждане на ефективно ученическо самоуправление; 

- привличане и мотивиране на родителите за съпричастност към живота и 

проблемите в училище. 

 

Визия на училището. 

      Пето основно училище „Митьо Станев“, град Стара Загора, е институция за 

обучение и възпитание чрез общообразователни и извънучилищни форми, реализирани 

от висококвалифицирани и мотивирани педагогически кадри. Училището се утвърждава 

като конкурентноспособно учебно заведение, в което се възпитават отговорни млади 

хора с изградени морални ценности. В обучението се прилагат модерни технологии и 

интерактивни методи за преподаване. Училището ангажира, подкрепя и насърчава всяка 

отделна личност към творчество и развитие, в това число и деца със специални 

образователни потребности. В Пето основно училище приоритет е квалификационната 

дейност на учителите, нивото на преподаване, като се формира единна общност от 

ученици, учители и родители, разбиращи гражданските си права и отговорности. Ето 

защо нашата ВИЗИЯ е: КРЕАТИВНО УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ – УЧИЛИЩЕ С 

БЪДЕЩЕ. 

 

Мисия на училището. 

Училището се стреми към изграждане на пълноценен екип от учители, ученици и 

родители, който залага на новаторството и сътрудничеството, на индивидуалността и 

творческите заложби на всяко дете. Чрез висококвалифицирани педагози младите хора 

придобиват нагласи, знания и умения, които са им необходими, за да се развиват като 

отговорни към себе си и обществото личности, използвайки възможностите на 

съвременното знание.  

Затова нашата МИСИЯ е: ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО 

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Основна цел:  

         Развитие на Пето основно училище „Митьо Станев“ в условията на растяща 

конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 

учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да се 

утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града 

и общината и да се превърне от училище за всички в училище за всеки. 
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I. Дейности за реализиране на целите и приоритетите 

 

 

Оперативна цел Дейности Срок Отговорни 

лица 

Инди-

катори 

Финан

-

сиране 

1. Повишаване 

качеството и 

ефективността 

на 

образователния 

процес в 

училище 

1.Обсъждане в МО на 

учебните програми и 

варианти за разпределение 

на учебното съдържание по 

ООП и РП. 

септември Председа - 

тели на МО  

Плано-  

ве, 

програ

ми 

 

2. Разработване на планове за 

дейността на създадените 

методически обединения в 

училише. 

септември Председате

лите на МО 

Плано-  

ве на 

МО 

 

3. Актуализиране на 

инструктажи за безопасни 

условия на работа в класните 

стаи и в условията на Ковид. 

септември Класни 

ръководите

ли 

Списък 

табла 

 

4. Провеждане на открити 

уроци, работни срещи, 

практикуми и семинари, 

заложени в плановете на МО 

за прилагане на добрите 

педагогически и 

методически практики на 

учителите. 

През 

учебната 

година 

Председате

лите на МО 

По 

план за 

квал.  

дей- 

ност 

 

5. Придобиване на 

квалификационни степени от 

педагогическите 

специалисти. 

През 

учебната 

година 

Учителите Серти- 

фикати 

 

6. Разработване на общи 

критерии и единни 

механизми за анализ на 

резултатите от входно, 

междинно и изходно ниво и 

набелязване мерки за 

преодоляване на пропуските. 

През 

учебната 

година 

Учителите, 

главни 

учители 

Резул- 

тати от 

тестове 

 

7. Изработване и обмяна на 

електронни 

вътрешноучилищни учебни 

ресурси по предмети. 

През 

учебната 

година 

Учителите Елек- 

тронни 

уроци, 

презен

тации 

 

8.Обучение за работа с 

графичен таблет. 

                                                       

септември Лилия 

Иванова 

Прило-

жение 

в 

ОРЕС 

 

9. Практически семинар за 

изготвяне на електронно 

портфолио със „Seesaw“. 

септември Р.Атанасов

а 

Прило-

жение 
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в 

ОРЕС 

10. Изготвяне, провеждане и 

анализиране на 

диагностични тестове за 

определяне училищната 

готовност на учениците от 

първи клас.  

септември Класни 

ръководите

ли 1. клас 

Резул- 

тати от 

тестове 

 

11. „Графичният таблет в 

помощ на учителя – проверка 

на домашни работи в ОРЕС“. 

октомври Мария 

Енева 

Прило-

жение 

в 

ОРЕС 

 

12. Изготвяне на електронна 

книга на тема „Интерактивни 

методи на обучение и 

интегригане на CLIL в 

часовете по Анлийски език“ 

и споделянето и с колектива 

на 5ОУ и РУО. 

октомври Р.Атанасо-

ва 

Ст.Дими-

трова 

Д.Грозева 

Елек-

тронна 

книга 

 

13. Форуми за споделяне на 

иновационен опит – 

„Учители обучават учители“. 

През 

учебната 

година 

Главни 

учители 

 

Работ- 

ни 

срещи 

 

14. Разгръщане на 

творчеството и иновациите в 

класната стая. 

През 

учебната 

година 

Учителите 

 

Резул- 

тати на 

учени- 

ците 

 

15. Разширяване на 

иновативния проект „Класна 

стая 4 К умения“ чрез 

влючване на класове от 

начален, прогимназиален 

етап и подготвителна група. 

През 

учебната 

година 

Зл. 

Андреева 

Р. 

Атанасова 

 

Резул- 

тати на 

учени- 

ците 

 

 16. Представяне на 

интегриран урок „Math is 

easy” (CLIL). 

 

май Р. Атанасо-

ва; Н. 

Димитрова 

Резул- 

тати на 

учени- 

ците 

 

2. Повишаване 

знанията,  

уменията и 

компетентности- 

те на учениците. 

1. Набелязване на методи и 

форми за работа с надарени 

деца и подготовката им за 

участия в състезания и  

олимпиади. 

октомври Учителите Обсъж-

дане и 

прило-

жение 

 

2. Прилагане на съвременни 

методи и форми за контрол и 

оценка на знанията. 

През 

учебната 

година 

Учителите Ел. 

тестове 

и изпит 

ни 

мате-

риали 

 

3. Разработване на 

проекти:“Слънчева 

система“,“Електрически 

През 

учебната 

година 

П. Елинова, 

П. Пецева,  

М. Личева 

Излож-

ба, 

сним- 
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вериги“ ;„Електричен ток и 

безопасно използване“. 

 ков м-л 

4.  В света на древногръцката 

митология. 

октомври Б.Дякова Викто-

рина 

 

5. Участие в състезанието 

„Стъпала на знанието“ 6. 

клас - организатор СУ 

„Св.Кл.Охридски“.   

 

ноември Т.Сандева Състе-

зание 

 

6. Приказни герои разказват-

V клас. 

 

ноември-

декември 

П.Станчева Драма-

тиза-

ция 

 

7.„Здравословно хранене“  -  

четене и обсъждане на 

приказки за здравето. 

ноември Сн.Атана-

сова, 

Ив.Готева 

Беседа  

8. Проект “Храните във 

Великобритания“-III клас . 

 

ноември Д.Грозева Излож-

ба 

 

9. Конкурс „ Аз пиша 

правилно“. 

ноември Л.Рукова, 

Д. Петрова 

състеза

ние 

 

10. Конкурс и подреждане на 

математически кът 

„Геометричните  тела около 

нас“.                                                             

ноември Т. 

Карамите-

ва; М. 

Георгиева 

Излож-

ба, 

сним- 

ков м-л 

 

11. Проект на тема: 

„Обикновени дроби“. 

декември Д. Енева; 

М. 

Георгиева 

Излож-

ба, 

сним- 

ков м-л 

 

12. Литературно състезание 

„Най-сладкодумен 

разказвач“. 

 

февруари Р. Томова  

Сним- 

ков м-л 

 

13.„Вълшебства в класната 

стая“ – четене и обсъждане на 

литературни произведения и 

запознаване с творчеството 

на писатели. 

февруари 

 

М.Влайко-

ва, 

Св. Енчева 

Беседа  

14. Провеждане на конкурс 

за Мис и Мистър Краснопис. 

март Сн.Ивано-

ва, 

Д.Аврамо-

ва 

Състе-

зание 

 

15. Участие в маратона на 

четенето. 

„Голямото четене” участие в 

инициативите на училищната 

библиотека. 

април Класните 

ръководите

ли -1.– 4. 

клас, 

учители  по 

БЕЛ    

Сним- 

ков м-л 
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Учители 

ПГ 

16. Конкурс „ Забавна 

математика“. 

април Н.Артино-

ва, 

М.Влайко-

ва 

Състе-

зание 

 

17. Проект „Мисловни карти 

по литература“. 

май М. Гочева Излож-

ба, 

Сним- 

ков м-л 

 

3. Подобряване 

информационна 

та и 

комуникатив- 

ната среда в 

институцията. 

1. Поддържане на интернет 

страницата на училището с 

полезна и актуална 

информация. 

През 

учебната 

година 

Галина 

Янкова; 

техн. 

изпълнител 

сайт  

2. Създаване на система за 

обмен и съхранение на 

документацията в училище. 

През 

учебната 

година 

Учителите; 

библиоте-

кар 

Ел. 

ресурс 

 

3. Тренинг “Изготвяне на 

електронно професионално 

портфолио“. 

септември М. Иванова Учи-

телско 

порт-

фолио 

 

4.Работа с „ Бяла дъска” в 

Майкрософт. 

октомври М. Манова Ел. 

ресурс 

 

5. Практикум на тема: 

„Въведение в компютърното 

моделиране със Scratch“. 

 

октомври Г. Янкова 

Г. Димова 

Ел. 

ресурс 

 

6. Споделяне на добри 

практики за работа с 

родители и ученици  в 

онлайн среда. 

ноември Класните 

ръководите

ли 

/трети 

клас/ 

Практи

-ческо 

прил. 

на 

знания- 

та 

 

7.Работа в интерактивна 

среда – споделяне на добри 

практики. 

 

февруари Г. Янкова 

Ц. Крушев 

Презен

-тация 

 

  8. Участие в свързани класни 

стаи- дигитално гражданство 

eTwinning, Buncee Buddies и 

Seesaw проекти. 

 

постоянен Р. 

Атанасова 

Ел. 

ресурс 

 

4. Развитие на 

приобщаващото 

образование за 

децата и 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности 

1. Обсъждане на стратегии за 

деца с обучителни 

трудности. 

октомври Кл.ръков., 

учителите  

Диску-

сия 

 

2. Работни срещи с 

учителите от  

„ Ресурсен център”.  

През 

учебната 

година 

В. 

Стоянова 

Хр. 

Найденова 

 

Прото- 

кол 
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3. Споделяне на добри 

практики за работа с деца със 

СОП. 

През 

учебната 

година 

Учителите Прото- 

кол 

 

4. Сформиране на ЕПЛР със 

заповед на директора за 

всяко дете и ученик със СОП 

септември Директор  Запо- 

вед  

 

5. Диагностика и оценяване 

на индивидуалните 

потребности на дете/ученик 

oктомври-

ноември 

ЕПЛР Използ

вани 

методи

ки и 

резулта

ти 

 

6. Изготвяне на „Карта за 

оценка“ от ЕПЛР. 

oктомври-

ноември 

ЕПЛР „Карта 

за 

оценка

“ 

 

7. Изготвяне на „План за 

подкрепа“ от ЕПЛР. 

oктомври-

ноември 

ЕПЛР „План 

за 

подкре

па“ 

 

8. Отчитане на резултатите 

по изпълнение на „Плана за 

подкрепа“ и попълване на 

„Карта за напредък“ за края 

на първи и втори учебен 

срок. 

Февруари 

юни 

 

ЕПЛР „Карта 

за 

напре-

дък“ 

 

9. Изготвяне на доклад за 

дейността на ЕПЛР за края 

на първи и втори учебен 

срок. 

февруари 

май-юли 

ЕПЛР Доклад   

10. Провеждане на регулярни 

екипни срещи на ЕПЛР. 

октомври-

ноември; 

февруари; 

май-юни; 

При 

необходим

ост 

ЕПЛР Прото- 

кол  

 

11. При промени в Наредба 

за приобщаващо образование 

– работна среща с учители 1-

7 клас 

При 

необходим

ост 

ЕПЛР Прото- 

кол от 

работ- 

на 

среща 

 

5. Подобряване 

на условията за 

психолого-

педагогическа 

подкрепа на 

децата и 

учениците 

1. Консултации с ученици, 

по график, утвърден от 

директора. 

постоянен Кл. 

ръководите

ли; 

учители по 

предмети 

Резул-

тати 

 

2. Работна среща между 

учители в начален и 

прогимназиален етап за 

септември Учителите Прото 

кол от 

работ 
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запознаване със 

специфичните особености в 

поведението и 

образователните навици на 

учениците. 

на 

среща 

3. Индивидуално 

консултиране на ученици и 

родители за повишаване на 

адаптацията на учениците в 

училище. 

През 

учебната 

година 

Пед. 

съветници 

Адапта 

ция 

 

4. Разширяване участието на 

учениците при изработване 

на планове и реализиране на 

различни инициативи в 

училище. 

През 

учебната 

година 

Пед. 

съветници 

Учас- 

тие 

на уче 

ниците 

 

5. Проект на тема 

„Толерантност“ 

ноември Сл. 

Тодорова 

Излож-

ба,сни-

мков 

м-л 

 

6. Осигуряване 

на възможности 

за развитие на 

интересите и 

способностите на 

учениците чрез 

обучение извън 

задължителното 

учебно време и 

ангажиране на 

свободното им 

време. 

1.Посещение на музеи, 

художествени галерии, 

театрални и оперни 

постановки с учебна цел. 

 Класни 

ръководите

ли 

Посе- 

щения 

на 

култур

-ни 

инсти- 

туциии 

 

2. Занимания по интереси.  През 

учебната 

година 

ЗДАСД; 

Ръководите

-ли на 

групи 

Пред-

тавите

лни 

изяви 

 

3. Ученически съвет – 

тренинги и инициативи за 

социално и личностно 

развитие.  

През 

учебната 

година 

Ив.Кьосева Присъс

твен 

лист, 

сним-

ков 

мате-

риал/ 

онлайн 

иници-

ативи, 

публи-

кации 

 

4. Организиране и 

провеждане на среща с 

фелдшера на 5 ОУ на тема 

„Как да се предпазим от 

инфекциозни заболявания ”. 

януари Хр. 

Найденова 

беседа  

5. Кампания за безопасен 

интернет. 

февруари Пед.съвет-

ници 

 

Сним- 

ков 

матери
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ал, 

онлайн 

иници-

ативи, 

публи- 

кации 

6. Кампания „Писмо до 

приятел“. 

февруари Пед.съветн

ици 

 

Сним 

ков 

мате-

риал, 

онлайн 

иници-

ативи, 

публи- 

кации 

 

7. Участие в национална 

олимпиада по АЕ Spelling 

Bee. 

февруари Р. 

Атанасова 

Резул-

тати 

 

8. Участие в национална 

олимпиада по АЕ HIPPO. 

февруари Р. 

Атанасова 

Резул- 

тати 

 

9. Проектна дейност за 

българския фолклор. 

март Б. Дякова излож-

ба 

 

10. Провеждане на среща с 

полицаи от РПУ Стара 

Загора на тема “ Професия 

полицай”. 

Март/ 

април 

Ирена 

Петрова 

Беседа  

11. Среща с автор на детска 

художествена литература. 

 

април 

Атанаска 

Темелкова 

Беседа  

12. Еднодневна екскурзия с 

ученици от трети клас по 

маршрут: Ст. Загора-

Пловдив - Ст. Загора . 

април Класните 

ръководите

ли 

/трети клас 

Сним-

ков 

мате-

риал 

 

13. Организиране на 

училище сред природата за 

трети клас. 

април О. Тенева Сним-

ков 

мате- 

риал 

 

14. Организиране и 

провеждане на еднодневна 

екскурзия с учениците от 1. 

клас с маршрут: Стара Загора 

– Пловдив - Стара Загора. 

май Кл. 

ръководите

ли 1. клас 

клас 

Сним-

ков 

мате-

риал 

 

15. Организиране и 

провеждане на еднодневна 

екскурзия с учениците от 2. 

клас с маршрут: Стара Загора 

– Сливен - Стара Загора. 

май Кл. 

ръководите

ли 2. клас 

клас 

Сним-

ков 

мате- 

риал 

 

16.Еднодневна екскурзия с 

учениците от четвърти клас 

клас по маршрут: Ст.Загора – 

Сливен – Стара Загора и 

април, май 

– 

еднодневна 

Класни 

ръководите

ли 

Сним-

ков 

мате-

риал 
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двудневна екскурзия – Стара 

Загора – София – Стара 

Загора. 

 

юни - 

двудневна 

17. Участие в общински и 

регионални спортни 

състезания според спортния 

календар на МОН. Спортен 

празник. 

През 

учебната 

година 

Д. Вълева 

К. Кашеров 

М. Добрева 

Награ-

ди, 

грамо- 

ти 

 

18. Проект по БД и 

състезание с тротинетки. 

април-май Учители 

ПГ 

Резул- 

тати 

 

19. Посещение на средни 

училища и предприятия във 

връзка с професионалното 

ориентиране и 

кандидатстване след 7. клас. 

април - май Класни 

ръководите

ли на 7 

клас 

Сним- 

ков 

мате-

риал 

 

20. Работа по проект на EVN. постоянен Класните 

ръководите

ли 

/трети 

клас/ 

Излож-

ба, 

сним-

ков м-л 

 

21. Посещение на 

Самарското знаме 

май Учители 

ПГ 

Сним-

ков 

мате-

риал 

 

22. Посещение на 

спасителния център за диви 

животни. 

май Р. Гимпл; 

П. Елинова 

Сним- 

ков 

мате-

риал 

 

7. Утвърждаване 

на училищна 

политика за 

насърчаване 

работата на 

учителите 

новатори и 

изявените 

ученици. 

1. Номинации на учители за 

награди на училищно, 

общинско и национално 

ниво. 

май Директор; 

Учителите 

Награ- 

ди, гра- 

моти 

 

2. Номинация „Ученик на 

годината“. 

май Класни 

ръководите

ли 

Награ- 

ди, гра- 

моти 

 

3. Награждаване на ученици, 

класирани за национален 

кръг на олимпиади. 

май ЗДАСД Награ- 

ди, гра- 

моти 

 

4. Популяризиране 

резултатите на учениците с 

максимален бал на НВО  4. –

и 7. клас. 

юни Главни 

учители 

Публи- 

кации 

 

5. Открит момент или 

презентация- „Детето първо- 

Монтесори система“. 

май Учители 

ПГ 

Публи- 

кации 

 

6. Споделяне на добри 

практики за умения за работа 

с изявени деца. 

декември Н. 

Димитрова 

Използ

вани 

методи

и 
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резул-

тати 

8. Превенция и 

противодействие 

на тормоза 

между учениците 

в училище. 

1.  Тренинги с учениците II-

VІI клас на теми:  

- Да бъдем толерантни      

- Превенция на насилието 

 - Справяне с гнева и с 

агресията 

 - Мирно рещаване на 

конфликти 

- Усвояване на техники за 

самоуправлениe 

През 

учебната 

година 

Пед.съветн

ици: 

Ив.Кьосева 

Г.Филипо-

ва 

Прото- 

кол от 

прове- 

дено 

обуче- 

ние 

 

2. Участие в инициативи, 

подчинени на идеята „Не на 

агресията – да на таланта”. 

През 

учебната 

година 

Пед.съветн

ици: 

Ив.Кьосева 

Г.Филипо-

ва, 

кл. 

ръководите

ли 

Сним- 

ков 

мате-

риал, 

онлайн 

иници-

ативи, 

публи-

кации 

 

3. Работа с трудните 

ученици. 

През 

учебната 

година 

Пед.съветн

ици: 

Ив.Кьосева 

Г.Филипо-

ва 

Слу-

жебни 

доку-

менти 

за 

отчита-

не на 

дейно-

стта 

 

4. Алгоритъм на действие 

при ситуации на тормоз в 

училище. Прилагане на 

механизма за 

противодействие. 

През 

учебната 

година 

Пед.съветн

ици: 

Ив.Кьосева 

Г.Филипо-

ва 

Слу-

жебни 

доку-

менти 

за 

отчита-

не на 

дейно-

стта 

 

5. Участие в Седмицата на 

доброто. 

декември 

април 

 

Пед.съвет-

ници 

 

Сним- 

ков 

мате-

риал, 

онлайн 

иници-

ативи, 

публи-

кации 

 

6. Кампания „Розова 

фланелка – отбелязване на 

февруари Пед.съвет-

ници 

Сним-

ков 
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световен ден на ненасилието 

в училище“. 

мате-

риал, 

онлайн 

иници-

ативи, 

публи-

кации 

7. Използване на различни 

форми и начини за 

приобщаване на родителите 

към проблемите на децата в 

училище и съвместното им 

решаване. 

През 

учебната 

година 

Класните 

ръководи-

тели 

Разго- 

вори, 

консул

тации, 

обуче-

ния 

 

8. Запознаване на родителите 

с механизма за 

противодействие на тормоза 

между учениците. 

октомври Класните 

ръководи-

тели 

Списък  

9. Изработване на правила на 

класа. Техники за справяне с 

агресивните прояви на 

учениците. 

октомври Класните 

ръководи-

тели 

Табла  

9. Участие на 

Обществения 

съвет и 

родителите в 

дейността на 

училището. 

1. Избор на родителски актив 

на класа и представител на 

родителите за участие в  

Обществения съвет. 

октомври Класните 

ръководи-

тели 

Днев- 

ник 

 

2. Провеждане на родителски 

срещи по график. 

През 

учебната 

година  

Класните 

ръководи-

тели 

Прове- 

дени 

срещи 

 

3. Участие на родителите в 

организираното закупуване 

на учебни помагала и други 

дейности. 

октомври  Осигу- 

ряване 

на 

помага

ла 

 

4. Среща на учениците 

седмокласници с популярни 

личности. 

юни Обществен 

съвет; 

класните 

ръководите

ли – 7. 

клас; 

пед. 

съветници 

Прове- 

дени 

срещи 

 

5. Съвместно участие на 

родители и ученици в 

изготвяне на изделия за 

базарите в училище с 

благотворителна цел. 

декември 

април 

Класни 

ръководите

ли 

Пред- 

мети за 

базара 

 

6. Училище за родители: 

„Успешното родителство”. 

През 

учебната 

година 

Пед. 

съветници 

Срещи  
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10. Възпитаване 

на национална 

идентичност и 

общочовешки 

ценности- 

чествания и 

празници. 

1. Откриване на новата 

учебна година. 

15 

септември 

М. Гочева Търже-

ство 

 

2. Отбелязване Деня на 

Стара Загора - 5 октомври с 

презентации  „Стара Загора - 

моят град“; проект на 

тема:,,Моят роден град“. 

октомври Класни 

ръководите

ли; М. 

Пенева; 

В. 

Стоянова 

Презен

тация/ 

беседа; 

излож-

ба 

 

3. Отбелязване на 1 ноември 

-Ден на народните будители 

чрез беседа/ презентация. 

ноември Класни 

ръководите

ли; 

 

Презен

тация, 

беседа, 

излож- 

ба 

 

4. Ден на християнското 

семейство. 

ноември учители 

ЦДО 

Излож-

ба 

 

5. Коледни инициативи: 
Работилници по класовете за 

изработване на сурвакници и 

участие в общинския 

конкурс ,,Сурва, весела 

година“ ; „Коледни 

междучасия”; „Здравей Дядо 

Коледа!” Изработване на 

постери и презентации за 

Коледа;  

Проект на тема „Коледни 

традиции във 

Великобритания“; 

Изработване на коледни 

картички и гирлянди; 

Благотворителен коледен 

базар. 

декември Кл. 

Ръководите

ли; 

учители 

ЦДО: Ем. 

Димитрова, 

П.Марино-

ва; 

учители 

АЕ 

 

Рабо-

тилни-

ци по 

интере-

си 

 

6. Проект на тема „Кукери“ януари Сл. 

Тодорова 

Излож-

ба 

 

7.Коледарска и лазарска 

миниатюра - клуб „Народно 

творчество“4.г  

клас. 

 

януари, 

април 

Дора 

Павлова 

Теа-

трална 

миниа-

тюра 

 

8. Отбелязване на 19.02. -

денят на Левски чрез беседи, 

презентации; посещение на 

възрожденския метох. 

февруари Класни 

ръководите

ли 

 

Презен

тация, 

беседа 

 

9. Проект на тема 

„Исторически паметници в 

България“ -7 клас. 

 

февруари Хр.Георгие

ва 

Сним-

ков 

мате-

риал 

 

10. Изработване на 

автентични мартеници и 

участие в конкурси. 

март Класни 

ръководите

ли; 

Праз-  
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учители 

ЦДО 

ник, 

излож-

ба 

11. Постери  и беседи в час 

на класа по случай 3. март - 

Национален празник на 

Република България; 

посещение на исторически 

музей; кампания „Моята 

България“ .  

март Класни 

ръководите

ли; 

Пед. 

съветници 

Излож- 

ба 

 

12. Пролетен празник за 

мама; „Трудът краси човека“ 

– фолклорна  седянка. 

март Учители 

ПГ 

Търже- 

ство 

 

 13. Посрешане на Баба     

Марта и „Фолклорни 

междучасия”. 

март Учители 

ПГ 

Търже- 

ство 

 

14. Запознаване с народни 

песни, танци и носии от 

различни фолклорни области 

на България. 

март 

 

Е.Динева, 

Р.Иванова 

Беседа  

15. Организиране и 

провеждане на „Празник на 

буквите” . 

април Класни 

ръководите

ли 1. клас 

Търже- 

ство 

 

16. Изложба по повод 

празника Цветница – 

„Пролетни вълшебства“. 

април П.Констан-

тинова, 

П.Пидаки-

ева 

Излож-

ба 

 

17. Великденски 

благотворителен базар. 

проект „Великден във 

Великобритания и 

България“.  

април класните 

ръководите

ли 

І- ІV клас; 

учители 

ЦДО;   

учители ПГ 

учители 

АЕ; 

Е. Колева  

Излож-

ба 

 

18. Отбелязване на  22 април  

- Ден на Земята – конкурс, 

презентации и постери на 

тема „Защитете нашите 

видове“; „Да засадим и 

отгледаме дърво в 

училищния двор“ – 4. клас. 

април Класни 

ръководите

ли; 

учители 

ЦДО: 

Е.Динева,  

Р.Иванова 

Презен

тации, 

излож-

ба; 

засаж-

дане на 

дърво 

 

19. Отбелязване на 9. май– 

Ден на Европа – презентации 

в часа на класа. изработване 

на проекти за държавите 

членки на ЕС. 

май Класни 

ръководите

ли; 

учители 

АЕ 

Пре-

зента-

ции 
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20. Провеждане на 

състезание на тема „ Аз 

обичам България“. 

май Д.Петрова, 

Л.Рукова 

Състе-

зание 

 

21. Участие в тържествата, 

посветени на 24. май - Ден на 

българската просвета и 

култура и на славянската 

писменост.  

Изложба на детски творби. 

май директор 

ЗДУД 

Е. Колева 

Търже- 

ство 

 

22. „Довиждане детска 

градина“-празничен концерт. 

май Учители 

ПГ 

Кон- 

церт 

 

23. Провеждане на тържество 

за края на учебната година – 

първи клас. 

 

май Класни 

ръководите

ли - 

1. клас 

Търже- 

ство 

 

24. Отбелязване Деня на 

Ботев и на загиналите за 

освобождението на България 

– 2 юни. 

юни Класни 

ръководите

ли 

4. - 7. клас 

Презен

тации 

 

 25. Сценична възстановка 

„Българска сватба“ 

юни Дора 

Павлова 

Театра-

лна 

поста-

новка 

 

11.Подобряване 

и модернизиране 

на материалната 

база. 

1. Освежаване и естетизация 

на интериора в класните стаи 

и коридорите. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководите

ли; 

комисия по 

интериора 

Излож- 

би 

 

2. Организиране на изложби 

на рисунки и проекти. 

През 

учебната 

година 

Учителите Излож-

би 

 

3. Смяна на плочки на 

стълбището при входа, 

терасата и поставяне на нови 

парапети. 

септември ЗДАСД   

4. Освежаване на фоайето на 

първия и втория етаж. 

септември ЗДАСД   

5. Ремонт на библиотеката. септември ЗДАСД   

6. Оборудване на една 

учебна стая с маса, бюро, 

шкаф и бяла дъска.  

септември ЗДАСД   

7. Закупуване и изграждане 

на техника за 

видеонаблюдение. 

септември ЗДАСД   
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№ Дейност Срок Отговорни 

лица 

Индикатори Финансиране 

12. Училищни мерки и дейности в изпълнение на национални и европейски програми. 

 Национални 

програми 

    

  1.Дейности по НП 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии (ИКТ) в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование” – 

осигуряване на 

интернет и електронен 

дневник. 

През 

учебната  

година 

Ангел Гюзлев  По проекта 

  2. Дейности по НП 

„Оптимизиране 

вътрешната структура 

на персонала в 

институциите от 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование “ 

През 

учебната  

година 

ЗДАСД  По проекта 

 3. НП „Без свободен 

час“- осигуряване на 

заместващи учители 

През 

учебната  

година 

ЗДУД  По проекта 

  4. Дейности по НП 

„Иновации в действие 

– взаимодействие 

между иновативни и 

неиновативни 

училища- наблюдения 

на уроци и обмяна на 

добри практики. 

През 

учебната  

година  

Р. Атанасова 

Зл. Андреева 

 По проекта 

 

5.Национална 

програма „Чиста 

околна среда-2021“ 

ПУДООС – доставка и 

монтаж на метални 

единични скамейки и 

дъски за седалки. 

 

През 

учебната  

година 

 

Зл. Андреева 

  

По проекта 

 

6. Национална 

програма 

През 

учебната  

година 

Д. Нанева 

 

Площадка по 

БДП 

По проекта 
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„Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда“ 

Модул „Площадки за 

обучения по 

безопасност на 

движението по 

пътищата“ – 

разчертаване и 

полагане на 

хоризонтална пътна 

маркировка на външна 

площадка по БДП. 

 Европейски програми     

 1. Европейски проект 

BG05M2OP001-2.012-

0001 Образование за 

утрешния ден – 

повишаване на 

дигиталните 

компетентности на 

учениците -3 групи 

През 

учебната  

година 

ЗДАСД 

ЗДУД 

 

Резултати на 

учениците 

По проекта 

 Еразъм + Ключова 

дейност 1; сектор 

образование. 

Реализиране на 

проекта „Европейска 

квалификация 4К“. 

Реализиране на 

мобилности в Италия 

и  Испания.  

юни Р. Атанасова 

 ЗДАСД 

 

Представителна 

изява 

По проекта 

 Европейски проект 

BG05M2OP001-5.001-

0001 „Равен достъп до 

училищно 

образование в условия 

на криза“- 

осигуряване на 99 

лаптопи за ученици и 

25 за учители. 

 

октомври ЗДАСД 

 

Осигуряване 

обучение е 

ОРЕС 

По проекта 

 Европейски проект 

BG05M2OP001-2.010-

0001 „Квалификация 

за професионално 

развитие на 

педагогическите 

специалисти“ -

През 

учебната  

година 

ЗДАСД 

Дани 

Найденова 

сертификати По проекта 
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обучения на 

учителите 

 

 Европейски проект 

BG05M2OP001-3.018-

0001 „Подкрепа за 

приобщаващо 

образование“. 

 

През 

учебната  

година 

ЗДАСД 

Дани 

Найденова 

Резултати на 

учениците 

По проекта 

 

II. Квалификационна дейност (приложение – план за квалификационната 

дейност) 

 

III. Дейност на педагогическия съвет:  

 

№ Време на 

провеждане 

Тематика Организационни 

бележки 

 месец 

октомври  

2021 г. 

 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Входно ниво- анализ, приемане на мерки 

за преодоляване на слабости в 

подготовката на учениците. 

3. Запознаване с плана за  контролната 

дейност на директора и зам.- директорите 

за учебната 2021/2022 г. 

4. Приемане Годишен план- график за 

работа на екипите за подкрепа за личностно 

развитие на учениците със СОП  в училище 

за учебната 2021/2022 г. 

5. Запознаване с отчета за изпълнение на 

бюджета на училището за третото 

тримесечие на годината. 

 

 месец 

декември  

2021 г. 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Информация за здравословното 

състояние на учениците. 

3. Разглеждане на нарушения на ПДУ. 

 

 месец  

януари  

2022г. 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Запознаване с отчета за изпълнение на 

бюджета на училището за четвъртото 

тримесечие на 2021 годината. 
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 месец 

февруари  

2022 г. 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Отчитане на резултатите от учебно – 

възпитателната работа през първия учебен 

срок за учебната 2021/2022 г. 

3. Запознаване с бюджета на училището за 

2022 година. 

 

 месец  

март  

2022 г. 

 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Определяне вида на паралелките за I 

клас за учебната 2022/2023 г. 

3. Определяне реда за прием на ученици в I 

клас за учебната 2022/2023 г. 

4. Избор на учебници и учебни помагала за 

учебната 2022/2023 г. 

5. Разглеждане на нарушения на ПДУ. 

 

 месец  

април  

2022 г. 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Запознаване с изискванията за 

провеждане на НВО в IV и VII клас през 

учебната 2021/2022 г. 

3. Запознаване с отчета за изпълнение на 

бюджета на училището за първото  

тримесечие на 2022 годината. 

 

 месец  

май  

2022 г. 

 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Разглеждане на предложения за 

награждаване на ученици и изявени 

учители. 

3. Приемане на график за допълнително 

обучение на ученици от начален етап. 

4. Обсъждане на резултатите от работата 

на училищната библиотека. 

 

 месец  

юли  

2022 г. 

 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Анализ на резултатите от учебната 

дейност за учебната 2021/2022 г. 

3.Анализ на извънкласната и 

извънучилищна дейност през учебната 

2021/2022 г. 

4. Определяне на модулите за часовете за 

спортни дейности от втори до седми клас 

за учебната 2022/2023 г. 
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5. Запознаване с отчета за изпълнение на 

бюджета на училището за второто  

тримесечие на 2022 година. 

 месец 

септември 

2022 г. 

 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Приемане на училищния учебен план за 

ученици в първи, втори, трети, четвърти, 

пети, шести и седми клас за учебната 

2022/2023г. 

3. Избор на комисия и на критерии за 

определяне на ДТВ за постигнати 

резултати от труда на педагогическия 

персонал за учебната 2021/2022 година. 

4. Определяне на модулите за часовете за 

спортни дейности в първи клас за учебната 

2022/2023 г. 

 

 месец 

септември 

2022 г. 

 

1. Отчет на изпълнение на решенията от 

предходното заседание на педагогически 

съвет. 

2. Приемане на училищни нормативни 

документи за учебната 2022/2023 г. 

 

 

IV. План на контролната дейност на директора: 

 

1. Анализ на контролната дейност през учебната 2020/2021. 

Извършен е превантивен, текущ и последващ контрол над училищната 

документация, над дейността на педагогическия персонал в учебни часове в 

реално време и в онлайн среда по прилагането и спазването на ДОС, над 

дейностите по заместване на отсъстващи учители, над 

вътрешноквалификационната дейност и над дейността на ресурсен учител, 

педагогически съветник и логопед. Усилията на контролната дейност ще бъдат 

насочени към последващите проверки, защото практиката показва, че 

констатираните нарушения или не се отстраняват, или това се прави формално, 

без траен резултат. Мерките, които ще се предприемат през учебната 2021/2022 

година, ще бъдат с акцент върху управлението на качеството на педагогическия 

труд. 

2. Цел и задачи на контролната дейност. 

Установяване състоянието на контролираните дейности и процеси в училището и 

постигане на целесъобразни корекции в тях. Насочване на капацитета, усилията и 

стремежите на колегията към изпълнение на училищните приоритети – дигитални 

компетентности, комуникация и сътрудничество, прилагане на иновативни 

практики във всички учебни дейности. 

3. Обект и предмет на контролната дейност. 

- дейността на учителите и другите педагогически специалисти във връзка с 

организацията на образователния процес, прилагането и спазването на ДОС, 

дейността на педагогическите кадри по поддържане и повишаване на 
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квалификацията им за установяване на ръст в качеството на преподаване и 

учене; 

- дейността на заместник-директорите, на административния и помощния 

персонал; 

- спазването на Правилник за вътрешния трудов ред; 

- спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното 

разписание; 

- правилното водене на училищната документация, електронен дневник; 

- изпълнението на препоръките от експерти на РУО, Стара Загора; 

4. Методи на контрол. 

- наблюдение и анализ на педагогическата дейност 

- проучване и проверка на документация, включително и онлайн; 

- самооценка от педагогическите специалисти, анкетно; 

- социологически методи – беседи и анкетиране на ученици, родители и др. 

5. График на контролната дейност. 

 

ТЕМАТИЧЕН КОНТРОЛ 

Тема Време Метод Забележк

а 

Използване от учителите на интерактивни 

методи за повишаване на мотивацията за 

учене на учениците 

октомври/ноември 

2021 г. 

наблюдение  

Организация и ефективност на консултациите 

по учебни предмети, провеждани от 

учителите 

Февруари, 2022 г. наблюдение 

Предварителната подготовка на учителя за 

часа – необходимо условие за качествено и 

пълноценно провеждане на учебния час 

Ноември, 

декември, 2021 г., 

февруари, март, 

2022 г. 

наблюдение 

ТЕКУЩ КОНТРОЛ 

Тема Време Метод Забележк

а 

Предоставяне на качествено образование на 

децата и учениците 

Декември, 2021 г.; 

януари, 2022 г. 

наблюдение  

Предотвратяване на отпадането от 

образователната система на децата и 

учениците 

Септември, 2021 г. наблюдение 

Вписване на данни в книгите за подлежащи 

на задължително обучение до 16 - годишна 

възраст и главната книга 

Септември, 2021, 

юни, 2022 г. 

наблюдение 

Спазване изискванията на Наредба 

№3/15.04.2003 г. и Наредба №11/01.09.2016 г. 

за оценяване на резултатите от обучението 

Февруари, юни, 

2022 г. 

наблюдение, 

анализ 

Присъствие на учениците, отразяване на 

отсъствията в електронния дневник, 

предприети мерки за задържане на 

подлежащите на задължително обучение 

Януари, май, 2022 

г. 

наблюдение 
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Правилно водене на дневниците на 

паралелките в електронния дневник в 

съответствие с изискванията на Наредба 

№8/11-08.2016 г. 

Януари, април, 

2022 г. 

наблюдение 

Заместване на отсъстващи учители по НП 

„Без свободен час“ 

през учебната 

година 

анализ 

Дейности по НП „Ученически състезания и 

олимпиади“ 

Юни, 2022 г. наблюдение 

Спазване от учителите на изискванията за 

оценяване на резултатите от обучението на 

учениците 

Февруари, април, 

2022 г. 

наблюдение 

Подаване на данни в модул „Отсъствия“ на 

НЕИСПУО 

през учебната 

година 

наблюдение 

Ритмичност на преподаване и съответствие 

между планиране и реализиране на 

педагогическата дейност от учителите 

Март, 2022 г. наблюдение 

Спазване изискванията на ЗПУО при 

налагане на санкции 

през учебната 

година 

актуализиран

е на знанията, 

анализ 

Спазване на утвърдения график за дежурство 

на педагогическите специалисти 

по графика наблюдение 

Спазване на работното време от 

педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал 

през учебната 

година 

наблюдение 

Организация на дейностите по организиран 

отдих и физическа активност в групите за 

ЦОУД 

Март, май, 2022 г. наблюдение 

Организация на дейностите по 

самоподготовка в групите за ЦОУД 

Февруари, 2022 г. наблюдение 

Организация на дейностите по занимания по 

интереси в групите за ЦОУД 

Февруари, 2022 г. наблюдение 

ПРЕВАНТИВЕН КОНТРОЛ 

Изготвяне на седмичните разписания за всеки 

учебен срок 

Септември, 2021 г. наблюдение  

Допълнителни задължения на учителите като 

класни ръководители 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Водене и съхранение на Книга за решенията 

на педагогическия съвет и протоколи от 

заседанията 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Водене и съхранение на Книгата за 

регистриране заповедите на директора 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Водене и съхранение на Дневник за входяща 

и Дневник за изходяща кореспонденция и 

класьорите към тях 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Водене и съхранение на книга за резултатите 

от изпитите на учениците 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Водене и съхранение на Книга за 

подлежащите на задължително обучение до 

16 години 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 
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Водене и съхранение на Главната книга Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Водене и съхранение на Регистрационна 

книга за издадените документи за завършена 

степен на образование и за дубликатите 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Осъществяване на гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование в 

часа на класа 

През учебната 

година 

актуализиран

е на знанията 

Изготвяне на учебни програми за разширена 

подготовка 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Запознаване на педагогическите специалисти 

с Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от 

образователната система 

Септември, 2021 г. актуализиран

е на знанията 

Предоставяне на обща подкрепа за личностно 

развитие, насочена към всички ученици 

През учебната 

година 

актуализиран

е на знанията 

Комуникация и взаимодействие на класните 

ръководители и педагогическите специалисти 

с родителите 

През учебната 

година 

наблюдение 

Запознаване на персонала с Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието и 

Алгоритъм за неговото прилагане 

Септември, 2021 г. наблюдение 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

Контрол на дейността на педагогическите 

специалисти като класни ръководители 

през учебната 

година 

актуализиран

е на знанията, 

наблюдение 

 

Контрол на педагогическата дейност на 

учителите 

през учебната 

година 

актуализиран

е на знанията, 

наблюдение 

Контрол по прилагане и спазване на ДОС на 

училищно ниво 

през учебната 

година 

актуализиран

е на знанията, 

наблюдение 

Контрол по изпълнение на мерките за 

повишаване на качеството на образованието в 

училището 

през учебната 

година 

актуализиран

е на знанията, 

наблюдение 

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

Контрол по изпълнение на задълженията на 

длъжностните лица по обявяване на свободни 

работни места 

през учебната 

година 

наблюдение  

Контрол по управление на информацията на 

училищно ниво в съответствие с 

изискванията съгласно Наредба 

№8/11.08.2016 г за информацията и 

документите 

през учебната 

година 

наблюдение 

Контрол по изпълнение на препоръки и 

предписания на контролни органи 

през учебната 

година 

наблюдение 

Контрол по изпълнение на общи и училищни 

механизми и процедури, свързани с 

през учебната 

година 

наблюдение 
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налагането на санкции на ученици и 

представители на персонала 

Контрол по осигуряване на здравословна, 

безопасна и благоприятна среда 

Декември, 2021 г. наблюдение 

Контрол по опазването на материално-

техническата база 

Декември, 2021 г. наблюдение 

Контрол по планиране, организация и 

провеждане на родителски срещи 

два пъти през 

учебната година 

наблюдение 

Контрол по своевременно подаване на 

информация и търсене на институционално 

съдействие при отсъствие на ученици, 

подлежащи на задължително обучение 

през учебната 

година 

наблюдение 

Контрол по посещаемостта на учебните 

занятия от учениците, отразяване на 

отсъствията в училищната документация, 

предприемане на последващи мерки 

два пъти през 

учебната година 

анализ 

Контрол върху системата за дежурство веднъж през 

учебния срок 

наблюдение 

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 

Контрол по подготовка и прилагане на 

училищни механизми за осигуряване на 

финансовото управление на институцията 

Декември, 2021 г. наблюдение  

Контрол по подготовката и съставянето на 

тримесечните отчети, представяни пред 

общото събрание 

четири пъти през 

годината 

наблюдение 

6. Отчитане на резултатите от проверките. 

Даване на своевременна и пълна информация на всички заинтересовани страни 

относно осъществения контрол. 

 

V. Необходими взаимодействия във връзка с изпълнението на годишния план 

и реализиране на цялостната училищна политика: 

1. Община Стара Загора 

2. Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - Стара Загора 

3. Регионален център за подпомагане процеса на приобщаване в образованието 

/РЦПППО/ 

4. Превантивно-информационен център /ПИЦ/ по зависимости 

5. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни /МКБППМН/ 

6. Международен  младежки център /ММЦ/ 

7. Център за кариерно ориентиране / ЦКО/ към ЦПРЛ / екип за подкрепа на 

личностното развитие 

8. Регионална библиотека „Захари Княжевски“ 

9. Радио Стара Загора и ТВ стара Загора 

10. Регионален исторически музей 

 

Забележка: Всички дейности ще бъдат реализирани съобразно извънредната 

епидемична обстановка в страната и правилата за предпазване от КОВИД 19. 

 

Настоящият план е приет на Педагогически съвет с протокол № 14 / 13. 09.2021 г. 
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