
1 
 

                

 

 

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ИВАН ВАЗОВ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

І. Основни приоритети в дейността на РУО-Враца 
1. Координация и ефективно взаимодействие на институциите във връзка с изпълнение на ПМС № 100 / 08.06.2018 г. за Механизъма 

за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца. Системен контрол и 

дисциплиниране на системата на предучилищното и училищното образование относно присъствието на децата и учениците в 

образователните институции и пълноценното им включване в образователния процес.  

2. Създаване на организационни условия и осъществяване на контрол по прилагане на компетентностния подход в образованието. 

Ориентираност на образователния процес към подобряване на образователните резултати и постигане на напредък от учениците, 

както и към усвояването на практически приложими знания, умения и отношения.  

3. Засилване ролята на възпитателната работа в образователните институции като важен компонент в процеса на реализиране на 

целите на предучилищното и училищното образование. Взискателност за подобряване на взаимодействията със семействата на 

учениците. 

4. Подкрепа и насърчаване на креативността, иновациите и творческия подход в образователния процес чрез квалификационно 

– методически дейности, организиране на обмен на добри практики и професионална комуникация между педагогическите 

специалисти.  

5. Подкрепа,  координация и контрол при реализиране на приобщаващото образование в образователните институции и изпълнение 

на областната политика за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците от област Враца. Осигуряване на допълнителни 

възможности за подкрепа за личностно развитие на учениците, в т.ч чрез проекти по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  

6. Създаване на положителни обществени нагласи към системата на предучилищното и училищното образование чрез подкрепа на 

активна медийна политика на образователните институции и популяризиране на успешни образователни модели.  
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Приоритети в дейността на училището: 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика за 

подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация 

на учениците.  

2. Подобряване на образователните резултати на учениците с акцент към  усвояването на практически 

приложими знания, умения и отношения. 

3. Засилен контрол на присъствието на учениците в образователната институция и пълноценното им 

включване в образователния процес чрез ефективно взаимодействие с родители, институции и 

структури, работещи в областта на образованието и младежта и на бизнеса. 

4. Планиране и координиране на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти. Стимулиране обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение на 

придобити умения в резултат на участие в квалификационни форми.  

5. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на учениците 

в училището. 

6. Необходимост от подобряване на материалната база – физкултурни салони, кабинет на психолога, 

кабинет по изкуства, кабинети по химия, физика, биология, помещение за столово хранене и санитарни 

помещения. Изграждане на цялостно интернет покритие в сградата  на училището.  

7. Разработване и реализиране на проектни предложения по европейски и национални програми. 
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I. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност по  Срок отговорник Индикатори за изпълнение 

 Мерна единица 

(брой, процент 

Базов

а 

стой

ност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

 система (2013 – 2020) 

1.1 Повишаване на управленските компетентности на училищния 

ръководен екип за осъществяване на ефективен контрол по 

обхват и присъствие на учениците в училище и тяхното 

задържане 

30.06.2020 Директор и 

педагогически 

специалисти 

% 0% 100% 

1.2 Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за учениците от 

основната образователна степен за преодоляване на обучителни 

трудности 

30.06.2020 Директор и 

педагогически 

специалисти, Психолог, 

ресурсен учител, 

Логопед 

Брой 

учители 

5 7 

1.3 Допълнително обучение за деца с образователни дефицити по 

предмети от задължителната подготовка 
30.06.2020 Директор и 

педагогически 

специалисти 

Брой 

учители 

10 10 

1.4 Организиране и провеждане на изяви на учениците, включени в 

дейностите за развиване на специфични знания, умения и 

компетентности и дейности по интереси 

30.06.2020 Директор и 

педагогически 

специалисти 

Брой 

учители 

15 15 

1.5 Подпомагане  процеса на ефективно  реализиране на 

целодневната организация на учебния ден за ученици от I до VII 

клас 

30.06.2020 Директор, 

МО „Учители в ЦОУД” 
Брой 

учители 

7 7 

1.6 Подобряване  на достъпа до разнообразни извънкласни  и 

извънучилищни дейности ‐Ученически игри  
30.06.2020 МО „Изкуства и спорт” Брой 

учители 

4 4 

1.7 Кариерно ориентиране на учениците от I до XII клас 30.06.2020 Училищен кариерен 

център, 

Ученически парламент 

Брой 

учители 

25 25 

1.8 Осъществяване на информационно‐образователни инициативи, 

насочени към екологично образование и повишаване на 

учениковата култура за опазване на околната среда 

30.06.2020 МО „Природни науки“ Брой 

учители 

8 8 
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2. Изпълнение на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието 

и науката (2014-2020г.)  

2.1 Въвеждане на използването на електронни помагала с 

интерактивно съдържание 
30.06.2020 Директор и 

педагогически 

специалисти 

% 50% 90% 

2.2 Осигуряване на материално-технически ресурси за работа с 

електронни уроци 
30.06.2020 Директор % 0% 100% 

2.3 Разработване на уроци с електронно съдържание и изготвяне на 

банка с електронни учебни материали 
30.06.2020 Педагогически 

специалисти 

брой 10 10 

2.4 Съдействие за повишаване уменията на учители за иновативно 

използване на ИКТ в класната стая, при ползване на източници 

на електронно учебно съдържание 

През 

учебната 

година 

Педагогически 

специалисти 

% 100

% 

100% 

2.5 Споделяне на добри педагогически практики, създадени с ИКТ 

средства. 
През 

учебната 

година 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

% 0% 100% 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот и плана за 2019г. 

3.1 Разработване на проектни предложения по програма „Еразъм +“ 

и други европейски и национални програми 
До 

30.06.2020 

Директор, комисия по 

проекти 

% 0% 100% 

3.2 Кариерно консултиране и ориентиране на ученици в риск от 

отпадане 
30.06.2020 Кариерен център и 

класни ръководители 

Брой  5 10 

3.3 Осигуряване на допълнителни условия и възможности за 

подкрепа на ученици с изявени дарби и на ученици, които 

срещат затруднения при овладяване на учебния материал, 

включително и чрез реализиране на целодневна организация на 

образователния процес 

През 

учебната 

година 

Екип за обща и 

допълнителна подкрепа, 

Психолог, ресурсен 

учител, 

Логопед, 

Педагогически 

специалисти 

Брой 

учители 

20 20 

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2015 – 2020) 

4.1 Осъществявяне на извънкласни и извънучилищни дейности със 

съдържателни елементи на интеркултурното образование 
30.06.2020 Екип за обща и 

допълнителна подкрепа, 

Педагогически 

специалисти 

% 0% 100% 

4.2 Допълнителна работа с ученици от етническите малцинства, 

застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на 
30.06.2020 Екип за обща и 

допълнителна подкрепа, 
% 0% 100% 
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училище Педагогически 

специалисти 

4.3 Осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ за деца с 

обучителни трудности в занимания по интереси или по проект 

„Подкрепа за успех“ 

30.06.2020 Директор, 

педагогически 

специалисти 

% 0% 100% 

4.4. Подкрепа на изяви на ученици от различни етноси . Участие във 

фестивали и конкурси. 
Юни 2020 Класни ръководители % 50% 100% 

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)  

5.1 Изготвяне на анализ на резултатите от националните външни 

оценявания, планиране на мерки за преодоляване на ниските 

резултати на конкретни ученици по класове и по учебни 

предмети. 

Май, 

юни  

2020 

Главен учител, учители 

по уч. предмети 
Брой 

учители 

30 30 

5.2 Проучване и идентифициране на причините за ниските учебни 

резултати на учениците, както и за  постигнатите високи 

резултати и отразяването им в училищните планове и програми. 

30.06.2020 Главен учител, учители 

по уч. предмети 
Брой 

учители 

30 30 

5.3 Организиране и провеждане на входяща диагностика по 

предмети – формат на писмените работи, обхват на учебното 

съдържание, анализ на резултатите, мерки за отстраняване на 

пропуските – училищни практики 

Октомври 

2019 

Учители по предмети % 0% 100% 

5.4 Методически срещи в методическите обединения за анализ на 

резултати; планиране на съвместни дейности на учителите и 

обмяна на добри педагогически практики 

30.06.2020 МО % 0% 100% 

5.5 Методическа подкрепа за промяна на образователната дейност 

на учителя, насочена към ефективен образователен процес и 

правилно планиране на учебната дейност: 

- Ефективно задаване на домашна работа; 

- Редовна проверка на тетрадките на учениците за работа в клас 

и в къщи; 

- Консултации по предмети по график, утвърден от директора;  

- Допълнителна индивидуална работа по учебните предмети с 

нуждаещи се ученици 

През 

цялата 

учебна 

година 

Директор, РУО-Враца % 0% 100% 

5.6 Създаване на кът за четене в училище  на първи етаж – 

насърчаване на четенето за ученици от начален етап. 
Декември 

2019 

Учители начален етап и 

МО Хуманитарни 

дейности 

% 0% 100% 

5.7 Училищни инициативи в подкрепа на заниманията за четене с 

родителите: „Бъди грамотен”, „Малкото голямо четене”, 

Национален маратон на четенето” 

30.06.2020 Учители начален етап и 

учители по БЕЛ 
% 0% 100% 



6 
 

5.8 Участие в регионално състезание „Мисия 7“ за ученици от 7 клас 30.04.2020 Учители БЕЛ и учител 

Група ЦОУД 
% 0% 100% 

5.9 Участие в регионално състезание „Точно в 10“ във връзка с 

подготвката на НВО – 10 клас 
Март 2020 Учители БЕЛ Брой 

учители 

3 3 

6.  Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Р. България за периода 2015-2020 г.  

 

6.1. Дейности, представящи профилите и професия 

„Електронна търговия“ – „Панорама на образованието“, 

„Дена на мениджъра“, „Ден на отворените врати“  

Май 2020 Класни ръководители и 

ПС 
% 0% 100% 

6.2. Провеждане на срещи с бизнеса за насърчаване на 

кариерното развитие на учениците 

През цялата 

година 

Класни ръководители и 

ПС 
% 100

% 

100% 

6.3. Обмен на добри практики с училища със сходни професии, 

профили 

През 

учебната 

година 

Директор Брой  1 2 

6.4. Привличане на бизнеса  за попомагане на професионалното 

обучение и насърчаване на предприемачество сред 

учениците 

През 

учебната 

година 

Директор, класни 

ръководители, 

Ученически парламент 

% 50% 100% 

6.5. Методическа подкрепа на педагогическия съветник в 

кариерното консултиране на учениците 

През 

учебната 

година 

Директор, ПС брой 1 1 

7. Училищни инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на ПМС 

100/08.06.2018 г.за Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и преодтвратяване на 

отпадането от образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

7.1 Изграждане на  родителски активи по класове с цел  подкрепа на 

училището за реализиране на качествено обучение 
Октомври 

2019 

 

Класни ръководители % 0% 100% 

7.2 Информиране на родителите и стимулиране на родителската 

активност: за основните нормативни и училищни документи, по 

повод информация за резултатите от учебната дейност, 

консултиране по проблеми, решаване на конфликти и налагане 

на санкции и др. 

Октомври 

2019 

Февруари 

2020 

Класни ръководители % 0% 100% 

7.3 Сътрудничество и съдействие от родителите при: 

 -    организиране на училищни дейности; 

 - в процеса на кариерното информиране, ориентиране и 

развитие;  

-    при идентифициран риск за ученика от отпадане и/или 

През 

учебната 

година 

Класни ръководители, 

Педагогически 

съветник, 

Педагогически 

специалисти 

% 0% 100% 
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преждевременно напускане на училище 

7.4 Предприемане действия съвместно с община и други институции 

за налагане на санкции на родители, които не осигуряват 

образование на децата си. 

30.06.2020 Директор, Община, 

Дирекция„Социално 

подпомагане“ 

% 0% 100% 

7.5 Създаване на информационна банка с данни и координати за 

своевременна връзка с ученика и неговите родители/настойници 

30.10.2019 Педагогически 

съветник, Класни 

ръководители 

 

% 0% 100% 

7.6 Реализиране на училищни инициативи за превенция и 

противодействие на агресията – инициативи на ученически 

парламент 

30.06.2020г. Екип за обща и 

допълнителна подкрепа, 

Екип към общината, 

Педагогически съветник 

% 0% 100% 

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2019 г. 

8.1 НП“Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище” Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

% 0% 100% 

8.2 НП”Съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на 

условията за лабораторна и експериментална работа по 

природни науки” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Брой 

учители 

2 2 

8.3 НП „Квалификация” Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

Брой 

учители 

8 8 

8.4 НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното 

образование” 
Съгласно 

сроковете на 

програмата 

ПС – ИТ  % 0% 100% 

8.5 НП „Създаване на достъпна архитектурна среда“ Съгласно 

сроковете на 

програмата 

директор % 50% 100% 

8.6 НП „ИТ бизнесът преподава“ Съгласно 

сроковете на 

програмата 

    

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 
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9.1 Осъществяване на дейности по проект „Подкрепа за успех“ Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор, ПС % 0% 100% 

9.2 Еразъм +, e-Twinning 30.03.2020 Директор, комисия 

проекти 

% 0% 100% 

9.3 Пътуване до Страсбургпо програма «Училище посланик на 

Европейски парламент» 
26.02.2020 Директор, екип по 

проекта 

% 0% 100% 

10.  Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция, за превенции, за 

приобщаващо образование. 

 10.1.Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция 

 10.1.1 Актуализиране на училищната програма за часовете, 

които не се водят от учители специалисти, по време на 

заместване на отсъстващия учител и банката с учителски кадри 

Септември  

2019г. 
Директор,ЗДУД % 0% 100% 

 10.1.2. Създаване на необходимата организация за 

получаване/връщане на безплатните учебници за  I-VІІ клас. 
30.06.2020г

. 

Директор, домакин % 0% 100% 

 10.1.3. Изготвяне на график за провеждане на ЧК за работа със 

ЗДУД и консултации с родители и график на приемното време 

на учителите; 

- график за провеждане на класни и контролни работи, 

допълнителна работа с учениците и консултации; - седмичното 

разписание за първия/втория учебен срок 

Септември 

2019 г. 

Комисия седмично 

разписание 

Комисия графици 

% 0% 100% 

 10.1.4.Осъществяване на ефективен контрол на директора, ЗДУД 

и ЗДАД съобразно целите на стратегията и на дейностите в 

годишния план на училището, подобряване на образователния 

процес и задържането на учениците в училище 

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД,  

 

% 0% 100% 

 10.1.5. Осъществяване на ефективен контрол по прилагане на 

компетентностния подход в образованието 
През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД,  

 

% 0% 100% 

 10.1.6. Осъществяване на ефективен контрол върху дейността на 

ресурсните учители за формиране на социални умения на 

учениците със СОП и върху дейността на педагогическите 

специалисти реализиращи подкрепа за личностно развитие 

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД,  

 

% 0% 100% 

 10.1.7. Осъществяване на екекфтивен контрол на подходите за 

формиране на ключови компетентности в обучението по 

БЕЛ,математика, история, ИТ, чужд език и ефективната 

подготовка за НВО – 4, 7,10 клас 

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД,  
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 10.1.8. Методическа подкрепа на новоназначени педагогически 

специалисти и вклюването им в работни срещи, 

квалификационни форми и семинари за повишаване на 

професионалната им компетентност. 

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД,  

 

% 0% 100% 

 10.1.9. Осъществяване на ефективен контрол в часовте по БЕЛ за 

разширена и допълнителна подготовка -7,10,12 клас – НВО и 

ДЗИ 

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД,  

 

% 0% 100% 

 10.1.10.Проучване на потребностите на педагогическите 

специалисти и осигуряване на участие в обучения за 

продължаваща квалификация и разширяване на ключови 

компетентности на учителите 

През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД, ПС 

 

% 0% 100% 

 10.1.11. Участие в обмен на добри педагогически практики в 

професионално направление „Приложна информатика“ 
През 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД, ПС 

 

% 0% 100% 

 10.1.12. Насърчаване на участие на учители по чужд език в 

работни семинри в областта 
През 

учебната 

година 

Директор, ПС 

 

% 0% 100% 

 10.2.Дейности по превенции на негативни прояви. 

10.2.1 Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал, 

учениците и родителите с Механизма за противодействие на 

тормоза и насилието в системата на  предучилищното и 

училищното образование  

Септември 

2019 

Пед.съветник и 

Координационен съвет 
% 0% 100% 

10.2.2 Разработване на програма за учебната 2019/2020година за 

противодействие на училищния тормоз. Извършване на оценка 

на тормоза между учениците в училището в началото на 

учебната година – анкета 

Септември , 

Октомври 

2019 

Пед.съветник и 

Координационен съвет, 

Класни ръководители 

% 0% 100% 

10.2.3 Подобряване на институционалната политика, насочена към 

превенция и противодействие на насилието – провеждане на 

беседи, на ролеви игри, открити уроци с участието на 

родителите; използване на подхода „връстници обучават 

връстници“ за популяризиране на правата на децата на закрила 

срещу насилие и на способите за сигнализиране за насилие. 

Октомври 

2019, 

юни 2020 

Пед.съветник и 

Координационен съвет 

Ученически парламент 

учители  

Обществен съвет 

 

% 0% 100% 

10.2.4 Организиране и провеждане на обучения на педагогически 

специалисти за работа с деца с емоционално-поведенчески 

проблеми, за справяне с агресията в училище и за 

противодействие на тормоза, включително на кибертормоза. 

30.06.2020г. Директор, 

Психолог, 

Координационен екип 

% 0% 100% 
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10.2.5 Осигуряване на достъп на всяко дете и ученик до подкрепа от 

психолог и/или педагогически съветник в училище. 

30.06.2020г. Пед.съветник и 

Координационен съвет, 

Класни ръководители 

% 0% 100% 

10.2.6 Подобряване на системата за охрана и видеонаблюдение в 

училището. 

30.06.2019г. Директор % 0% 100% 

10.2.7 Организиране и провеждане на обучения на педагогическите 

специалисти за оказване на първа помощ на  ученици 

30.06.2019г. Медицинско лице % 0% 100% 

 10.3.Дейности за приобщаващо образование. 

10.3.1 Разработване и реализиране на училищна политика за подкрепа 

за личностно развитие, с включени адекватни и работещи мерки 

и дейности за предоставяне на обща подкрепа, съобразно 

специфичните условия в училище 

Октомври 

2019 

Директор, 

Екип за обща и 

допълнителна подкрепа 

% 0% 100% 

10.3.2 Изпълнение на дейности, включени в Регионална програма за 

подобряване на резултатите на учениците 
30.06.2020 Педагогически 

специалисти 
% 0% 100% 

10.3.3 Включване на педагогически специалисти в обучения за 

повишаване на професионалната компетентност в областта на 

приобщаващото образование 

30.06.2020 Директор % 0% 100% 

10.3.4 Организация и участие в дейности и инициативи на училищно, 

общинско и регионално ниво във връзка с повишаване на 

компетенциите на учениците 

През цялата 

учебна 

година 

Педагогически 

специалисти, Директор 

% 0% 100% 

10.3.5 Осъществяване на съвместни инициативи, организиране на 

събития и др. с родителите на учениците за постигане на 

координирани действия и подобряване на образователните 

резултати на учениците 

30.06.2020 Педагогически 

специалисти, Класни 

ръководители 

% 0% 100% 

10.3.6 Привличане на родителите като активна страна в процеса на 

подкрепата за личностно развитие: 

-Провеждане на индивидуални разговори с родителите, както за 

затрудненията на децата, така и за техните успехи; 

-Създаване на възможности за включване на „трудни родители”; 

-Добри практики при работа с родители на деца от малцинствени 

групи; 

-Организиране и провеждане на родителски клубове/инициативи 

на територията на училището; 

-Употреба на различни онлайн платформи за комуникация с 

родителите 

30.06.2020 Класни ръководители % 0% 100% 
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10.3.7 Организиране на допълнително обучение на ученици по учебни 

предмети БЕЛ и математика за преодоляване на обучителни 

трудности . 

30.06.2020 Учители по БЕЛ и 

Математика 

% 0% 100% 

10.3.8 Организиране на екскурзии с учебна цел (м.Май - начален етап, 

1 ден), гр. София (м.Октомври – V-XII клас, 1 ден), м. Юни (V-

XI клас, 2 дни), Клуб за родители – гр. Велико Търново 

30.06.2020 Педагогически 

специалисти, Класни 

ръководители 

% 0% 100% 

10.3.9 Създаване на клубове по интереси и участие на учениците в 

представителните изяви на училището, читалище „Просвета” и 

ЦПЛР - Мездра 

30.06.2020 Педагогически 

специалисти МО 

„Изкуства и спорт“ 

% 0% 100% 

10.3.10 Стимулиране и обезпечаване участието на ученици с изявени 

дарби в областта на науката, изкуствата или спорта в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

30.06.2020 Екип за обща и 

допълнителна подкрепа 
% 0% 100% 

10.3.11 Обмен на информация и добри практики за повишаване на 

ефективни педагогически подходи при работа с изявени деца 
30.06.2020 Педагогически 

специалисти 
% 0% 100% 

10.3.12 Съвместна инициатива с деца и родители „Аз обичам България“ Съгласно 

сроковете 

МО „Начален етап“ % 0% 100% 

11. Училищни мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти. 

11.1. Намаляване на документацията за работа с ученици със 

СОП, доклади и справки за ученици с изявени дарби, 

талантливи ученици и изоставащи ученици 

30.06.2020 Екип за обща и 

допълнителна подкрепа 

Директор 

% 0% 100% 

11.2 Облекчаване на процедурите при санкциониране на ученик 

и корекцията на поведението му. 

  

30.06.2020 Екип за обща и 

допълнителна подкрепа 

Педагогически съветник 

Педагогически  

специалисти 

% 0% 100% 

11.3 Въвеждането на електронен дневник През цялата 

учебна 

година 

Педагогически 

специалисти, Директор 
% 0% 100% 

12. Реализиране  и утвърждаване на училищния и държавния план-прием 

12.1 Изготвяне на предложение за държавен план-прием съгласно 

ДОС 
Декември 

2019 

Директор % 0% 100% 
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12.2 Дейности по планиране и осъществяване на училищния план-

прием съгласно ДОС 
Декември 

2019 

Директор % 0% 100% 

12.3 Разработване на училищна политика и рекламна стратегия за 

изпълнение на приема  в 7 клас и задържане на учениците в 

училището след приключване на първи гимназиален етап 

Декември 

2019 – 

Юли 2020 

Комисия реклама. 

Комисия прием 
% 0% 100% 

12.4 Участие на училището в информационни дни за ДПП, 

„Панорама на образованието” на местно и регионално ниво 
Април 

2020 

Директор, Комисия 

реклама 
% 0% 100% 

12.5. Работни срещи с бизнеса, РУО, Областен управител и кмет на 

Община Мездра за обсъждане на необходимостта от кадри  
Декември 

2019 

Директор    

12.5 Обновяване на интернет страницата на училището 30.10.2019  % 0% 100% 

13.  Организиране  на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

13.1 Запознаване на учителите с датите и изискванията за провеждане 

на НВО и ДЗИ. 
Май 2019 ЗДУД % 0% 100% 

13.2 Анализ на резултатите от входно равнище и предприемане на 

мерки за преодоляване на констатираните пропуски 
Декември 

2019 

Педагогическите 

специалисти по 

предмети 

% 0% 100% 

13.3 Запознаване на родителите на учениците с изискванията за 

провеждане на НВО и ДЗИ. 
Май 2019 ЗДУД, класни 

ръководители 
% 0% 100% 

13.4 Провеждане на консултации по предмети През 

цялата 

година 

Педагогическите 

специалисти по 

предмети 

% 0% 100% 

13.5 Организиране и провеждане на регионално външно 

оценяване в 4, 7 и 10 клас 
Февруари, 

март 2020 
РУО, Директор, ПС % 0% 100% 

13.6 Организиране и провеждане на НВО-4, НВО-7, НВО-10, 

НООДК-10 и ДЗИ 
По график 

2020 
Директор, ПС, РУО    

13.7 Допълнителна и индивидуална работа с ученици във връзка с 

НВО и ДЗИ и провеждане на пробно НВО и ДЗИ 
Април 

2020 

Педагогическите 

специалисти по 

предмети 

% 0% 100% 

13.8 Проследяване на отсъствията на учениците и резултатите им от 

учебната дейност 
30.06.2020 Класни ръководители % 0% 100% 

13.9 Анализ и изводи относно организацията, провеждането и 

резултатите от НВО и ДЗИ 
30.06.2020 Директор и ЗДУД % 0% 100% 

14.  Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания. 

14.1 Организиране и участие в международни и национални 

състезания и конкурси - НАПРАВЛЕНИЕ “НАУКИ И 

Уч.2019/2020 МО % 0% 100% 
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ТЕХНОЛОГИИ” 

14.2 Участие в състезания и конкурси - НАПРАВЛЕНИЕ 

“ИЗКУСТВА” 
Уч.2019/2020 МО „Изкуства и 

спорт“ 
% 0% 100% 

14.3 Участие в ученически олимпиади и състезания Уч.2019/2020 МО % 0% 100% 

14.4 Участие в състезания и конкурси Уч.2019/2020 МО % 0% 100% 

14.5. Аз обичам България – участие в съвместна инициатива с 

родители под формата на игра 
Март 2019 Начален етап 

 
% 0% 100% 

14.6. Участие в регионално състезание „1000 причини да сегоредем че 

сме българи“ 
Октомври 

2019 

ПГЕ,ГЕ – учители по 

история 
   

15. Организиране на дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, Националния спортен 

календар на МОН и дейности на училищно, общинско и регионално ниво. 

15.1 Изпълнение на програма за здравно образование, спортно-

туристически календар, насочени към комплексно здравно 

образование чрез интерактивни дейности и занимания в часовете 

на класа, посветени на превенцията на тютюнопушенето, 

наркоманиите и злоупотребата с алкохол, активна спортна и 

туристическа дейност 

По график МО „Природни науки“ 

медицински специалист 

 

% 0% 100% 

15.2 Обучения по:  

- по безопасност на движението;  

- за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари; 

- началното военно обучение в IX и X клас;  

- поведение при кризи и екстремни ситуации 

По график Комисия по БДП, 

Комисия БАК 

Класни ръководители 9 

и 10 клас 

Комисия БУВОТ 

% 0% 100% 

16. Дейности по изпълнение на специфични училищни приоритети. 

 

16.1 Осигуряване на целодневна организация на учебния ден  30.06.2020 Директор,ЗДУД % 0% 100% 

16.2  Организиране и провеждане на пробни изпити – НВО и 

ДЗИ на училищно ниво 
Април 

2020 

Директор, ЗДУД % 0% 100% 

 Осигуряване на участие в олимиади, състезания и конкурси 30.06.2020 Педагогически 

специалисти 
   

16.3 Създаване на клуб по финансова грамотност „Нашите пари“за 

ученици 9-12 клас  по програма на „Виза“  
Октомври

-Февруари 

2020 

Директор, ЗДУД % 0% 100% 
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16.4 Осигуряване изпълнението на утвърдения Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз. Реализиране на 

училищни инициативи за превенция и противодействие на 

агресията – инициативи на ученически парламент 

30.06.2020 Координационен 

съвет 

Ученически 

парламент  

% 0% 100% 

16.5 Стимулиране и обезпечаване участието на ученици с изявени 

дарби в областта на науката, изкуствата или спорта в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

30.06.2020 МО, класни 

ръководители 
% 0% 100% 

16.6 Организиране на екскурзии с учебна цел до (м.Май - начален 

етап, 1 ден), гр. София (м.Октомври – V-XII клас, 1 ден), м. Юни 

(V-XI клас, 2 дни), гр. Велико Търново / май-юни 2020/ 

30.06.2020 МО % 0% 100% 

16.7 Организиране и провеждане на регионално състезание „Мисия 

7“ за ученици от 7. клас 
30.06.2019 Директор % 0% 100% 

16.8 Провеждане на дейности по европейски проект по ЕРАЗЪМ + , 

ключова дейност ,2 

 2018-1-BG01-KA229-047898, BEST – Better Education for 

Students and Teachers 

18 месеца, Директор 

Екип по проекта 
   

16.9 Провеждане на дейности по европейски проект по ЕРАЗЪМ + , 

ключова дейност 2 

2018-1-RO01-KA229-049618, Be Buddy, NOT Bully 

24 месеца Директор 

екип по проекта 
   

16.10 Провеждане на дейности по европейски проект по ЕРАЗЪМ + , 

ключова дейност  2 

CVS_KA201_Children's Voices for a new human Space 

36 месеца Директор, екип по 

проекта 
   

16.11 Провеждане на дейности по европейски проект по ЕРАЗЪМ+, 

ключова дейност 1, SETT for SUCCES: Училище за утрешния 

ден – мобилност на педагогически специалисти  

12 месеца Директор, екип по 

проекта 
   

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

І.План за квалификационната дейност на образователната институция.  

1. Цели, приоритети и очаквани резултати. 

Основни цели: 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на 
учителите.  
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2. Усъвършенстване на професионалните умения и развитие на професионалните нагласи и ценности.  
3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.  
4. Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в конкретни 

практически задачи.  
5. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

Основни задачи: 

1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е неразделна част от годишния план на училището. Към него 

да се добавят и плановете на МО и ПК. 

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на 

педагогически опит. 

3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и 

проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети. 

5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с 

новите образователни изисквания. 

6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

7. Да се внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение:  
7.1. иновации за интерактивно обучение 

7.2. иновации за оценяване знанията на учениците 

Основни приоритети 

Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите относно трудностите, които срещат в работата си с 

учениците и техните родители. Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата учебна година 

приоритетни теми са: „Работа с учебна документация. Работа с Електронен дневник“., Иновативни методи на преподаване в класната 

стая“ и „Обърната класна стая“ 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

 учители по общообразователна и профилирана подготовка

 класни ръководители

 председатели и членове на постоянни комисии

 административно ръководство

 

РЕЗУЛТАТИ:  

1. Разработена система за квалификационна дейност в училище.  

2. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите от тях;  

3. Разработена система за квалификационна дейност в училище. 
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4. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия. 

5. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през 

целия живот. 

6. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на 

иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. 

7. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

8. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОИ от повече ученици. 

9. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания. 

10. Действащи методически обединения/ предметни комисии като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на 

кадрите. 

 

2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

 

Вид    Тема времет

раене 

Участници Срок 

Вътрешноучилищна Обсъждане на указания на експерти за новата 

учебна година  

2ч Учителите по 

предмети 

Септември 2019 

г. 

Вътрешноучилища Провеждане на заседания на МО за избор на 

ръководство и приемане на план за работа  

2ч Членовете  на МО 

 

септември 

Вътрешноучилищна Провеждане на заседания на МО- веднъж месечно, 

документиране на заседанията 

1ч Председателите на 

МО 

 

м. септември 

2019 г.-юни 

2020г. 

Методически семинар Обсъждане на учебните програми и учебниците по 

съответните учебни дисциплини 

1ч Учителите в СУ”Иван 

Вазов” 

Септември 

2019г. 

 

Вътрешноучилищна Оказване на методическа помощ на млади колеги  16ч Новопостъпили 

учители  и гл.учител 

постоянен 

 

Методически семинар Изготвяне на анализи на резултатите от входни 

равнища. 

8ч. Учители от СУ”Иван 

Вазов” по съответните 

Октомври 2019г. 
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 предмети 

Методически семинар Изготвяне на единни критерии за оценяване 

знанията и уменията на учениците. 

6ч. Учители от СУ”Иван 

Вазов” по съответните 

предмети 

Ноември 2019г. 

 

 

Работна среща  Обсъждане и приемане  на съдържателна рамка на 

модел на входно равнище 

2ч Учители по БЕЛ, 

история и география 

Септември2019г. 

 

Методически семинар Поддържане на електронно и хартиено портфолио 

на дейности на МО”Хуманитарни и обществени 

науки”.. 

16ч Учители по БЕЛ, 

история и география и 

др. 

Октомври2019г. 

 

Работна среща 

 

 „Училище в облака  -  G-suit, Office 365“  16ч Антонова,  

Стоянова, 

Коловска 

Октомври 2019г. 

Методически семинар 

 

Изготвяне на анализи на резултатите през първия и 

втория учебен  срок. 

Определяне на основните проблеми и представяне 

на предложения за решаването им. 

2ч Учители от СУ „Иван 

Вазов“ по съответните 

предмети 

Февруари- юни 

2020 г. 

Практическо занятие Борба със затлъстяването. Здравословни храни  и 

хранене 

1ч Антонова, 

Кузовска 

м.ноември 2019г 

Интерактивно занятие Свързване на електрически вериги 1ч Антонова, Вътова М. Ноември 

2019г. 

Математическо 

състезание 5 клас 

Геометрични фигури в училищния двор 

 

1ч Владинова, 

Вътова 

Септември 2019- 

Юни 2020г. 

Открит урок Работа с текстов документ за 5 клас 1ч Ц.Стоянова Септември 2019- 

Юни 2020г. 

Практическо занятие „Безопасен интернет“ 1ч Ц. Стоянова 

Р.Станимирова 

Септември 2019- 

Юни 2020г. 
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Бинарен урок День Победь! 1ч История и руски език Май 2020 

Бинарен урок 8 а кл. Бъди в час, а не в чат 1ч БЕЛ и ИТ Септември 2019- 

Юни 2020г. 

Бинарен урок 7 клас Пътят на Баба Илийца 1ч БЕЛ и география Декември – 

януари  

Бинарен урок 5 и 6 кл. Природата - моят дом 1ч Природни науки  и 

изкуства 

Април 2020 

 

3. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации. 

С планирани: конкретна форма с тема; название на обучаващата организация; продължителност на провеждането в академични 

часове; конкретен срок за изпълнение; място на провеждането; отговорник и стойност на обучението. 

 

ВЪНШНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

Участие в други квалификационни дейности /регионални, ДИУУ и други/ 

Организатори Вид / форма Тема Участници 

РУО - Враца Методическо съвещание Физика и астрономия Ц.Стоянова  

РУО - Враца Методическо съвещание Химия и опазване на околната 

среда Човекът и природата 

В.Найденова 

РУО - Враца Методическо съвещание Начално образование Г.Димитрова 

РУО - Враца Методическо съвещание Математика П.Димитрова, 

Н.Владинова 

В.Вътова 

РУО - Враца Методическо съвещание Информатика, 

информационни технологии 

Р.Станимирова, 

М.Драголова, 

Цв.Найденова 

РУО - Враца Методическо съвещание Биология и здравно 

образование 

Д.Кузовска 

РУО - Враца Методическо съвещание Български език и литература Й.Петкова 

В.Вълева 

Д.Николова 

В. Найденова 

Т.Георгиева 
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РУО - Враца Методическо съвещание Чужди езици В.Найденова, 

Л.Петрова 

РУО - Враца Методическо съвещание История и цивилизация, 

география и икономика, 

философски цикъл 

А.Цолова,  

Д.Димитров 

РУО - Враца Методическо съвещание Физическо възпитание и спорт Д.Иванова, 

Хр.Иванов 

1.Обмяна на опит с учители от 

сродни  училища 

 

  Всички 

педагигически 

специалисти 

2.Осъществяване на контакти 

със звена за следдипломна 

квалификация на 

педагогическите кадри към 

ВУЗ и ДИУУ– гр. София,  

РААБЕ 

Курсове за преквалификация,  

Курсове по предметни области 

 

 Всички 

педагигически 

специалисти 

Аполи Инвест ЕООД, Плевен Външна квалификация за придобиване на 

квалификационни кредити по програми на 

организации 

Иновативни и интерактивни 

методи в образованието 

Всички 

педагигически 

специалисти 

НУС- София/ КНСБ Външна квалификация за придобиване на 

квалификационни кредити по програми на 

организации 

Тренинг за повишаване 

равнището на комуникативна 

компетентност. Умения за 

общуване с подрастващи-1 

кредит 

Всички 

педагигически 

специалисти 

НУС- София/КНСБ Външна квалификация за придобиване на 

квалификационни кредити по програми на 

организации 

Дигитализация на 

комуникацията води до 

дигитализация на обучението 

и преподаването – 1кредит 

Всички 

педагигически 

специалисти 

 

 

4. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и общините. 

5.  

6.  
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Тъй като към настоящия момент годишния план на РУО не е утвърден от министъра, можете да впишете само че задавате 

такова участие при необходимост. Финансиране на квалификационната дейност. 

Вписва се размерът на гласувания % от ФРЗ за квалификация, както и конкретно в лева, № на протокола от педагогическия съвет, 

на който е приет размерът на средствата с гласуване. При желание може да се впишат и други източници на финансови средства. 

Съгласно Чл. 35 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование от 11.06.2018 год., 

годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 1,2% на сто от годишните 

средства за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в 

квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от 

директора. Очкавани други източници на финансиране са проекти по Еразъм +, Училищно образование. 

7. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 

Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:  

В частта извънучилищна квалификация – на ЗДУД, ЗДАСД. Проведения контрол ЗДУД вписва в книга за контролната дейност на ЗДУД.  

В частта вътрешноучилищна квалификация - на главен учител. Проведеният контрол главният учител описва в годишния си доклад пред ПС 

след края на учебната година. Регулярно докладват пред ПС за осъществени квалификационни дейности, резултати и приоритетите за 

вътрешна квалификация. 

В частта финансиране на квалификацията – на главен счетоводител 

 

8. Други. 

ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция. 

м. Дневен ред Отговорник 

септември 1. Приемане на План за работата на ПС 
2. Запознаване с резултати от приравнителни и поправителни изпитни сесии 
3. Отмяна на наказания на ученици, наложени с предложение на ПС 
4. Приемане на актуализация на стратегията за развитие на училището, с приложени към нея планове 

за действие и финансиране  
5. Приемане на актуализация на Правилника за дейността на училището; 
6. Приемане на Годишен план за дейността на  училището за учебната 2019/2020 г. 
7. Избор и регламентиране на формите на обучение – дневна и самостоятелна; 
8. Приемане на План за квалификационна дейност; 
9. Приемане на дневен режим на институцията; 
10. Приемане на училищна програма за целодневна организация на учебния ден; 
11. Приемане на училищните учебни планове за I, IIа,б, III, Vа,б, VI, VII, VIIIa професия „Организатор на 

интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“, VIIIa професия „Съдебна 
администрация“, сепциалност „Съдебен администратор“, VIIIб-профил „Хуманитарни науки“, IХa-
професия „Организатор на интернет приложения“, специалност „Електронна търговия“, IХб-профил 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

Директор 

ЗДАД, Директор 

ЗДУД 

Директор 

Директор 

ЗДУД 

ЗДУД 
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„Чужди езици”, Хa-професия „Организатор на интернет приложения“, специалност „Електронна 
търговия“, Хб-профил „Чужди езици”, Хв-профил “Хуманитарен“ . 

12. Приемане на учебни планове за индивидуална форма на обучение на деца със СОП; 
13. Запознаване със седмично разписание за първи учебен срок на уч.2019/2020г.; 
14. Запознаване с графици за занятия по ФУЧ, график класни и контролни и график за входящо 

равнище, график спортни дейности / модули; 
15. Запознаване с графици за час за консултиране на родители и водене на училищна документация, 

график за консултации в ЦОУД, график консултации по учебни предмети; 
16. Запознаване с графици за дейността на логопед, психолог и ресурсен учител и график за дежурство 

на учители; 
17. Запознаване с графици за ползване на компютърни зали ; 
18. Приемане на Спортен календар на училището; 
19. Утвърждаване на комисия за стипендии; 
20. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието; 
21. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище; 
22. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи;  
23. Приемане на план за работа с млади специалисти и програма за наставничество; 
24. Запознаване с план за контролната дейност на директора и ЗДУД и ЗДАД ; 

Приемане на план - мерки, свързани с повишаване на успеваемостта;  

25. Приемане на планове на Методически обединения; 
Приемане на план за честване на важни дати и събития;  

26. Приемане на критерии за получаване на стипендии ; 
27. Приемане на план за работата на УКПППУ 
28. Приемане на списък на ученици, които ще бъдат освободени от физическо натоварване в часовете 

по физическо възпитание и спорт – ЗП и модул ФВС; 
29. Запознаване със списък на ученици в самостоятелна форма на обучение 
30. Приемане на план за работа на комисията по БДП 
31. Приемане на план БАК / бедствия, аварии и катастрофи/ 
32. Запознаване с график за допълнителна изпитна сесия 
33. Приемане на програма за интегриране на ученици от малцинствените групи; 
34. Приемане на училищна програма за часове, които не се водят от учители-специалисти по време на 

заместване на отсъстващ учител по Национална програма , мярка  „Без свободен час в училище“; 
35. Запознаване със заповеди на директора за комиисии и за класно ръководство и необходими 

документи за попълване и представяне от родители, учители и ученици; 

36. Избор на комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда на ПС; 

37. Приемане на план за работата на училищен Координационен съвет за противодействие на 
училищния тормоз и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

ЗДУД 

ЗДУД 

 

ЗДУД 

ЗДУД 
 
ЗДУД 
ЗДУД 
 
ЗДАД 
Директор, Директор 
 
Диркетор 
Директор 
 
ЗДУД 
Директор 
ЗДАД,  
Директор, педагогически съветник 
Директор 
директори 
Председатели на МО 

Председатели на МО 

ЗДАД 

Комисия 

Мед. лице 

Комисия 

ЗДУД 

Комисия 

ЗДУД 
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Октомври 1. Анализ на резултатите от входни равнища по всички предмети и приемане на дейности за 
преодоляване на трудностите 

2. Запознаване с резултати от допълнителна изпитна сесия 
3. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 
4. Приемане на план за работа на комисията по БДП 
5. Приемане на план за рекламна дейност на училището 
6. Приемане на план за училищни тържества и чествания  
7. Запознаване с вътрешните правила за стипендии на ученици 

Приемане на списък на ученици, които ще получават стипендии през първи срок на учебната 2019/2020 г. 

ЗДУД 
 
ЗДАД 
Директор, Комисия 
Директор 
Комисия 
ЗДАД, комисия 
ЗДАД, комисия 

Ноември Тематично заседание: Споделяне на придобити знания и опит от посетени квалификационни форми- 

„Работа на терен“, съвместни дейности с РУО- Враца 

Текущи 

Учители, участвали в квалификационни форми 

Декември 

 

1.Определяне на критерии за ДТВ за резултатите от труда на педагогическия персонал. 
2. Запознаване с график за януарска изпитна сесия на ученици на СФО. 
3. Приемане на предложения за държавен план-прием за учебната 2019/2020год. 

 

Комисия 
ЗДУД 
Директор, ЗДУД 
Ръководство 

Януари 1. Утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2019/2020г. 

2. Приемане на Учебен план за ученици, които ще се приемат за учебната 2019/2020 година / Приемане 
на Училищна наредба за държавния план-прием за учебната 2019/2020 година/ 

3. Приемане на Седмично разписание за ІІ учебен срок; 

4. Запознаване с графици за класни работи за втори срок на 2019/2020г. 

5. Приемане на комисия за стипендии за ІІ срок на учебната 2019/2020година 

6. Предложения за участие на училището в европейски и национални програми 
Текущи . Резултати от контролната дейност на директора и заместник директора 

Директор 
 
ЗДУД 
Директор 
 
ЗДАД 
Директор 

Февруари 1. Анализ на образователния поцес през І учебен срок на 2019/2020 учебна година 

2. Запознаване с резултати  от януарска изпитна сесия - СФО 

3. Актуализиране на Списък на ученици, които ще получават стипендии през втори срок на учебната 
2019/2020г. 

4. Запознаване и актуализиране на графици за  ІІ учебен срок 

5. Приемане на критерии за прием в първи клас 

6. Приемане на Програма за организиране на празника на училището 
Текущи 

Учителите 
 
Директори РКК 
ЗДУД 
 
Комисия 
Директор 
комисия 

Март 1. Приемане на График за записване на ученици в първи клас на учебната 2019/2020 г. 

2. Тематично заседание: Споделяне на добри практики 

 
Директори РКК 
ЗДУД 
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3. Организация на занятията в целодневно форма на обучение. Индивидуална  работа. Проблеми при  
самоподготовката на учениците  

4. Организация на работата с учениците със СОП в училището 
Приемане на Наредба за училищен план-прием 

 
Комисия 
Директор 
комисия 

Април  1. Резултати от контролната дейност на ръководството 

2. Ден на ученическото самоуправление – организация 

3. Приемане План за изпращане на випуск 2019/2020  и учениците от начален етап 

4. Избор на знаменна група 
Текущи 

Директор, ЗДАД 

Комисия празници 

Май 1. Приемане на доклади за резултатите от приключване на учебната година в начален етап. 
2.  Приемане на доклади за  резултатите от приключване на учебната година в ХІІ клас 
3. Приемане на графици за организация и провеждане на юнска изпитна сесия за ученици в самостоятелна 

форма на обучение, на изпити за промяна на оценки и поправителни изпити. 
4. Избор на комисии за подготовката на новата учебна година 
5. Доклад за допуснати до ДЗИ 
6. Организиране честването на 24 май 

Текущи 

Кл.р-ли нач.етап 
Кл.р-ли 12кл 
ЗДУД 
Директор 
Комисия празници 
 

Юни 1. Отчет за дейността на Комисията за безопасни условия на обучение, възпитание и труд 

2. Отчет за дейността на Методическите обединения 

3. Обсъждане резултатите от НВО  и ДЗИ 

4. Обсъждане и приемане на доклади на класните ръководители  за приключване на учебната година  за 
учениците от V-VІІІ клас, ІХ-ХІ клас 

5.  Приемане на график за поправителна сесия – прогимназиален и гимназиален    етап. 

6. Планиране  на групи ЗИП, СИП и   за 2019/2020учебна година. 

7. Организация на работата по диференцираното  заплащане на педагогическите 
кадри: избор на комисия и приемане на оценъчна карта 

Текущи 

Комисия 
Председатели МО 
Учители 4, 7 и 12 кл 
Кл.р-ли 
 
ЗДУД 
 
ЗДУД 
 
Директор 

Юли 1. Анализ на образователно-възпитателния процес през 2019/2020учебна година – годишен доклад-

анализ 

2. Приемане на резултати от юнска изпитна сесия 

3. Представяне на Списък-Образец № 1 (проект) за учебната   година 

4. Приемане на учебен план за учебната 2020/2021година 

Директор,  

пед.колектив 

Директор 

 


