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   Раздел I. 

 Данни за състоянието на училището 

1.УЧЕНИЦИ 

 
  

         2.КАДРОВИ РЕСУРСИ 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Висококвалифицирани учители с богат педагогически 

опит. 

Наличие на стремеж за усъвършенстване на 

педагогическата дейност. 

Устойчиво запазване състава на педагогическия персонал. 

Наличие на мотивация за кариерно развитие. 

Професионализъм при изпълнение на служебните 

задължения. 

Липса на достатъчно мотивирани млади 

педагогически специалисти. 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Висок процент ученици продължили образованието си 

във ВУЗ. 

Добри резултати на ДЗИ и НВО. 

Постигнати от учениците много добри резултати на 

конкурси, олимпиади и състезания. 

Преместени в други училища - само по семейни причини 

или поради смяна на местоживеене. 

Ученици, повтарящи класа – само от прогимназиален 

етап. 

Етническа толерантност. 

Осигурено ресурсно подпомагане на ученици  със 

специални образователни потребности. 

Осигуряване на равен достъп на учениците в 

неравностойно социално положение. 

Липса на отпаднали ученици. 

Голям брой неизвинени 

отсъствия. 

Нарастване на броя на учениците, 

които не владеят на необходимото 

ниво българския книжовен език 

при постъпване в училище. 

Прояви на агресия и нарушаване 

на дисциплината. 

Намаляване на броя на 

постъпващите ученици в I-ви клас. 
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 3.ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
Училищни учебни планове – отговарящи на 

желанията на учениците и възможностите на 

училището. 

Добри  резултати от всички видове изпити. 

Престижни постижения и успешни класации в 

национални, регионални и общински конкурси, 

олимпиади и състезания. 

Среден годишен успех на училището: много 

добър. 

Реализация на  завършилите средно образование. 

Високи спортни постижения, както и 

постижения в извънкласни изяви. 

Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа 

на учениците в нужда. 

Относително висок процент неизвинени 

отсъствия. 

Устойчива тенденция за натрупване до 5 

неизвинени отсъствия от учениците. 

Необходимост от разширяване 

използването на съвременни техники и 

технологии при УВП за повишаване на 

резултатността от труда на учениците и 

учителите. 

 

 

       

 

 

     4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
Наличие на информационни програмни 

продукти. 

 Достъп до интернет. 

Наличие на съвременна прожекционна и 

мултимедийна апаратура. 

Просторна сграда, разположена сред обширен 

озеленен двор в екологично чист район. 

Равен достъп до учебните ресурси за членовете 

на училищната общност. 

Непрекъснато подобряване на учебно-

техническата и материалната база. 

Осигуреност със задължителна документация. 

Реновирани и поддържани физкултурни салони. 

Недостатъчен брой оборудвани помещения 

за провеждане на извънкласни дейности. 

Необходимост от  реновиране на 

училищната библиотека в начален етап. 

Липса на специализирани кабинети по 

чуждоезиково обучение. 

Недостатъчна база за провеждане на 

часовете по физическо възпитание и спорт. 

Липса на кабинети и хранилища по учебни 

предмети. 

Липса на компютърен кабинет в начален 

етап. 

Необходимост от естетическо оформяне на 

училищния двор в начален етап и 
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укрепване на подпорни стени. 

 

5.ФИНАНСИРАНЕ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 

Работа по проекти и национални програми. 

Осигуряване на средства за капиталови разходи 

от първостепенния разпоредител на бюджетните 

средства. 

Коректно и редовно обезпечаване на средствата 

за заплати, възнаграждения, осигурителни 

вноски, работно облекло, ученически стипендии, 

издръжка на училището. 

Други средства, придобити от сътрудничество с 

институции и организации. 

 

 

Необходимост от разширяване на работата 

по проекти с включване на по-широк 

спектър от участници. 

Липса на допълнителни източници за 

финансиране- спонсорство, дарения и др. 

Форми за допълнителни приходи. 

 

 

 

6.ВЪНШНИ ФАКТОРИ 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 

Благоприятна семейна среда за по-голямата част 

от учениците. 

Добро взаимодействие с институции, имащи 

отношение към УВП. 

Благоприятно териториално разположение на 

училището: 

-възможност за прием на ученици от общината; 

-предлаганите от училището дейности отговарят 

на очакванията и потребностите на учениците и 

родителите; 

-добра транспортна осигуреност на учениците до 

училището. 

Позитивно отношение на обществеността към 

 

Недостатъчна ефективност на 

взаимодействието между родители и 

учители. 

Недостъчна инициативност на училищната 

общност за разширяване на 

сътрудничеството с факторите от социално-

икономическата среда в община 

Крумовград. 
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дейността на училището. 

Функциониращ Обществен съвет. 

 

7. ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗАПЛАХИ 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Разширяване на участието на училището в 

Националните програми: „Оптимизация на 

училищната мрежа“-  модул „Оптимизиране 

на вътрешната структура на училищата, 

детските градини и самостоятелните 

общежития“, „Система за национално 

стандартизирано външно оценяване“, 

„Ученически олимпиади и състезания“ – 

модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученически 

олимпиади“, „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ – модул „Подобряване 

на условията за лабораторна и 

експериментална работа по природни науки“, 

„Без свободен час в училище“, 

„Информационни и комуникативни 

технологии в системата на предучилищното и 

училищното образование“ 

Участие на училището в оперативни програми 

на ЕС. 

Разширяване на използването на ИКТ в 

учебния процес и в администрирането на 

училищните дейности. 

Прилагане на иновативен подход при: 

1) организация и управление на качеството на 

образователния процес; 

2) изготвяне и прилагане на учебни планове 

с цел кандидатстване за иновативно училище; 

3) изготвяне и прилагане на учебните 

Определените финансовите средства,  за 

обезпечаване на целодневната 

организация на обучение не покриват 

реалните разходи. 

Нисък социален статус и недостатъчен 

авторитет на българския учител, 

феминизация на професията. 
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програми. 

 

Раздел II. 

                  Мисия, визия и цел на училището. Стратегии и приоритети в 

дейността на училището 

                   1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

Осигуряване на образование, насочено към изграждане на свободни, морални и 

инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи 

законите, правата на другите, различията по отношение на език, религия, култура и 

социален статус. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и 

стандартите на Европейския съюз  в духа на демократичните ценности. Усвояване и 

формиране на общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и 

стимулиране на творческите заложби. 

 

            2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:     

Утвърждаване СУ „Васил Левски” като модерно, съвременно, конкурентоспособно училище 

чрез осигуряване на качествена общообразователна и профилирана  подготовка на деца и 

ученици I до XII клас, гарантираща успешна реализация във  ВУЗ. Усъвършенстване на 

професионалните умения на педагогическата  колегия; обособяването му като екип от високо 

отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на общочовешкото 

достойнство.Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на 

широка обща култура  и личностно развитие на учениците чрез осъществяване на специфични 

и приоритетни за училището дейности. 

               3. ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

Осигуряване на оптимални условия за изпълнение на мисията на училището 

чрез утвърждаване на неговата визия и осъществяване на целите му в краткосрочен 

и дългосрочен план. 

 
               4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

- за повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес; 

- осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците; 

- за диверсификация на предлаганите от училището форми за извънкласна и 

извънучилищна дейност; 
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- за демократизация и хуманизация на дейността на училището; 

- за утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 

всеки възпитаник чрез ритуализацията и формите на ученическо самоуправление; 

- за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; 

- за развивитие и подобряване  на материалната база; 

- за въвеждане на иновативни методи и технологии за преподаване, оценяване и  

управление. 

 
5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

- Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри;  

- Акцентиране върху подготовката по български език, чуждоезиково обучение и 

информационните технологии;                                                           

-  Приоритетно обучение по профилиращите предмети; 

-  Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол; 

-  Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;  

- Генериране на идеи за нови или за подобрени работни практики  в сферата на 

ученическото творчество и свободното време на учениците; 

-Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, 

съпричастни с проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

- Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми,  утвърждаване на Училищното настоятелство (УН) и 

Обществения съвет като органи, подпомагащи и контролиращи  цялостната дейност на 

училището. 

Раздел III. 

               Дейности за постигане на целите и реализиране на стратегиите и 

приоритетите   

             1.Дейности за постигане на по-добри резултати от учебно-възпитателния 

процес. 

1.1.Дейности за постигане на оптимални резултати от учебно-възпитателния 

процес: 

 

 Реализиране на ДОС за учебния план, общообразователната подготовка и 

организацията на дейностите в училищното образование; 

 Установяване входното равнище на знанията и компетентностите на учениците и 

предприемане на необходимите мерки за преодоляване на констатираните пропуски; 

 Отчитане и анализ на УВР в края на всеки срок; 

  Стриктно спазване на годишните тематични разпределения по всички учебни предмети 

и изпълнение на новите учебни програми за I, II и V, VI и VIII клас. 

 Запознаване на ученици и родители с планираните дейности и сроковете за изпълнение; 

 Използване на разнообразни форми на проверка на знанията; 
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 Използване на интерактивни методи на обучение и на новите ИКТ във всички учебни 

дисциплини; 

  Формиране на групите, с които ще се работи допълнително – изоставащи и напреднали 

по Национални програми на МОН.  

 Организиране и провеждане на целодневна организация на учебния ден на учениците; 

  Активно използване на възможностите, които се предоставят от МОН и други 

ведомства за работа по проекти, касаещи подобряване качеството на образователния 

процес; 

 Ефективно провеждане на часовете за спортни дейности и дейности по интереси в 

ЦОУД. 

 

1.2. Дейности, свързани със социализацията, гражданското образование и 

възпитанието на учениците в учебната и извънкласната дейност: 

 

 Оптимизиране на работата за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на учениците чрез изготвяне на индивидуални планове и 

програми, съобразени с потребностите на учениците и ДОС за приобщаващото 

образование; 

 Дейности, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование с цел формиране на нагласи у учениците за активно гражданско поведение за 

социална реализация; 

  Система от дейности за редуциране на рисковото поведение чрез прилагане на единни 

педагогически изисквания за подкрепяне на подходящото поведение; 

  Система от дейности за  изпълнение на програмите за превенция на ранното напускане 

на училище и за осигуряване на равен достъп до качествено образование на ученици от 

уязвимите групи; 

  Съвместна работа с институции, организации и родители. 

 Поддържане на web сайт на училището с цел осигуряване на информираност и обратна 

връзка с родителите и с обществеността. 

 

2.Квалификационна дейност 

 

2.1.  Целенасочена работа за професионалното усъвършенстване на педагогическите кадри, 

издигане на професионалните умения в съответствие с развитието на педагогическата наука;  

2.2. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 

динамиката на общественото развитие чрез решаване на актуални проблеми на училището, 

като се ползва и опитът на другите училища; 

2.3. Осигуряване на възможност за квалификация съобразно ДОС за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогическите 

специалисти; 

2.4.  Вътрешноучилищна методическа работа по методически обединения; 

2.5. Утвърждаване на наставничеството като форма за квалификация на новопостъпилите 

учители; 

2.6. Провеждане на тематичен семинар за повишаване на компетентностите при 

интердисциплинарното и проектно-базираното обучение. 

           Квалификационната дейност се провежда по  план – ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

 

           3. Вътрешноучилищен контрол 

 

               Контролната дейност в училището да бъде насочена към: 
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- дейностите, свързани с обучението, възпитанието и социализацията в училището; 

- спазването и  прилагането на държавните образователни станадарти в училището; 

- дейностите, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение ученици 

от училището и с организирането и изпълнението на приема; 

- правилното попълване и съхраняване на документите; 

- изпълнението на препоръките и предписанията от компетентните контролни органи; 

- осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и 

труд. 

               За осигуряване на по – голяма обхватност в контрола се изготвя годишен план. 

 

          4. Взаимодействие с факторите от социалната среда 

       
  4.1.  Изграждане на ефективна училищна среда с цел подобряване на комуникацията с 

родителите и на  екипната работа в училище;  

  4.2. Осъществяване на училищни политики за реинтеграция на отпаднали ученици и др.; 

  4.3. С цел осъществяване на по-добър контакт между родителите и преподавателите 

родителските срещи се провеждат по паралелки, по класове или на ученически групи и чрез 

иновативни форми; 

   4.4. Съвместна работа на ръководството с Училищното настоятелство и Обществения съвет  

за подпомагане на дейността и развитието на МТБ; 

   4.5.  Привличане и приобщаване на обществеността за активно участие в решаване на 

училищните проблеми и взаимодействие с различни институции; 

4.6. Участие в междуинституционални екипи по обхващане на ученици в предучилищна и 

училищна възраст. 

 

 

Раздел IV 

 

                               КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

СРОК НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ОТГОВОРНИК 

1 2 3 

СЕПТЕМВРИ   

12 Изготвяне на седмичното разписание на 

учебните часове. 

Комисиите 

13 Изготвяне на график за дежурство на 

учители и ученици. 

 

 Директорът   

Педагогическият 

съветник 

14 Определяне на координационен съвет за 

превенция на училищния тормоз със 

заповед на директора на училището. 

Директорът   

 

14 Изготвяне и съгласуване и одобряване 

на тематичните разпределения и 

програми по всички учебни предмети. 

 

Преподавателите 

Директорът 

15 Въвеждане на Дневник за случаите на 

тормоз 

Педагогическият 

съветник 
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18 Изготвяне на график за провеждане на 

консултации с ученици. 

Зам.- директорите 

по УД 

Преподавателите 

21 Отбелязване на Деня на Независимостта 

на България – официален празник. 

Зам. – директорите 

по УД 

25 Актуализиране на данните на всяко дете 

в книгата за подлежащи на 

задължително обучение и вписване на 

децата в І клас. 

Диана Георгиева 

Кл. Ръководители 

25 Изготвяне на график за контролните и 

класните работи за първия учебен срок. 

Главният учител 

26 Европейски ден на езиците. Шенай Хасан 

Анка Иванова 

Николина Иванова 

Митко Карамфилов 

Валентин Грозданов 

26 Работа на комисията за оценяване на 

труда на педагогическите специалисти за 

учебната 2016/2017 година. 

Директорът  

Комисията 

29 Участие в Европейския ден на спорта. Учителите по ФВС 

Учителите в групи 

29 Попълване и заверка на задължителната 

документация. 

Класните р-ли 

Директорът 

29 Избор на ученически съвети по 

паралелки.  

Класните 

ръководители  

 

29 Изготвяне, съгласуване и утвърждаване 

на плановете за възпитателна работа на 

класните  ръководители и на учителите 

в групи за целодневна организация на 

учебния ден. 

Класните 

ръководители и 

учителте на групи 

Зам.- директорите 

по УД 

Директорът 

29 Изготвяне и утвърждаване на плана за 

дейността на главния учител. 

Главният учител 

Директорът 

До 29 Запознаване на педагогическия и 

непедагогическия персонал с формите 

на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище. 

Директорът 

Педагогическият 

съветник 

Класните 

ръководители 

ОКТОМВРИ   

02 Приемане на плановете на 

методическите обединения. 

Отговорниците на 

МО 

02 Изготвяне на училищния спортен 

календар. 

Иван Коларов 

02-05 Запознаване на учениците и родителите 

с формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище 

по ред, определен от директора на 

Директорът 

Педагогическият 

съветник 
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училището. 

           09 Избор на училищен ученически съвет. Директорът 

Педагогическият 

съветник 

Класните 

ръководители 

09 – 23 Дейности за определяне на 

стипендиите на ученици  за I учебен 

срок. 

Комисията 

09-16 Извършване на оценка на тормоза 

между децата и учениците в училището 

в началото на учебната година от 

класните ръководители посредством 

Приложение 3 към Механизма. 

Директорът 

Педагогическият 

съветник 

Класните 

ръководители 

 16 Подготовка за приемане на критерии за 

оценка на труда на педагогическите 

специалисти. 

Директорът 

20 Обобщение и анализ на установеното и   

оцененото входно равнище на 

компетентностите на учениците и 

предложения за съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати –за 

заседание на Педагогическия съвет. 

Директорът 

Главният учител 

До 20 Изготвяне на индивидуалните учебни 

планове и индивидуалните учебни 

програми за учениците със СОП, които 

не покриват ДОС. 

Екипите 

Ресурсните учители 

           26 Провеждане на родителски срещи. Класните 

ръководители 

учителите на групи 

Зам.- директорите 

по УД 

           27 Подготовка за семинар за повишаване на 

компетентностите при прилагане на 

интердисциплинарното и проектно-

базираното обучение. 

 

Директорът 

Главният учител 

 

27 Отбелязване на Деня на народните 

будители.  

Зам. – директорите 

по УД 

 

До 27 Анализ и обобщаване от 

координационния съвет за превенция 

на училищния тормоз на резултатите от 

оценката в резултат на изследването. 

Педагогическият 

съветник 

 

До 27 Създаване на единни правила за 

задълженията на всички служители, 

свързани със случаите на тормоз, 

изготвени от координационния съвет и 

заложени в Правилника за дейността на 

Директорът 

Педагогическият 

съветник 
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училището. 

НОЕМВРИ   

01 – 25 Провеждане на съвместни 

възпитателни дейности с РУ 

«Полиция». 

 

Педагогическият 

съветник 

 

До 03 Изготвяне на материалите за заседание 

на Педагогическия съвет на тема 

„Превенция на ранното напускане на 

училище“ 

Директорът 

   

20- 24 Провеждане на общоучилищно занятие 

по училищния план за действия при 

БАК и извънредни ситуации. 

 

Директорът  

 

До 30 Провеждане на изнесено обучение  на 

тема: „Интердисциплинарно и 

проектно-базирано обучение”. 

Директорът 

Главният учител 

До 30 Запознаване на заинтересованите 

страни с обобщените резултати от 

проявите на училищен тормоз и 

обсъждане на необходимостта от 

предприемане на конкретни мерки и 

действия. 

Педагогическият 

съветник 

 

До 30 Разработване от координационния 

съвет на план за противодействие на 

училищния тормоз във връзка с 

установените и анализирани резултати 

от анкетирането (изследването), който 

се утвърждава от директора на 

училището. 

Директорът  

Педагогическият 

съветник 

 

ДЕКЕМВРИ   

До 15 Изготвяне на план за честване на 

патронния празник на училището и 

разпределяне на задачите и 

отговорностите. 

Заместник – 

директорите 

18-22 Провеждане на Коледни и 

Новогодишни тържества. 

Класните 

ръководители 

Педагогическият 

съветник 

18-22 Благотворителна Коледна изложба 

базар. 

Класните 

ръководители 

Педагогическият 

съветник 

ЯНУАРИ   

08.01-08.02. Сесия с ученици в самостоятелна 

форма на обучение. 

Зам.- директорът по 

УД 

По график Провеждане на общинския кръг на 

олимпиадите. 

Зам.- директорите 

по УД 

Главният учители 

До 12 Родителска среща – консултация с Зам.- директорите 
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преподавателите. по УД 

Преподавателите и 

учителите на групи 

До 31 Дейности по подготовката  за 

честването на патронния празник на 

училището. 

Зам. – директорите 

февруари   

12 «Спортувам с мама и тате» - спортно 

състезание  с участието на родители на 

ученици на ЦОУД. 

Учителите на групи 

12-16 Седмица, посветена на Васил Левски. Директорът 

Работната група 

13 Викторина за живота и делото на Васил 

Левски. 

Учителите в 

начален етап 

14 Вечер на таланта. Работната група 

16 Спортни състезания. Учителите по ФВС 

До 12 Изготвяне на доклади на класните 

ръководители и информации за 

резултатите от УВР  през първия 

учебен срок  

Класните р-ли 

Преподавателите 

Учителите на групи 

До 12 Изготвяне на график за   контролните и 

класните работи за ІІ-рия учебен срок. 

Главният учител 

09 – 12 Дейности за определяне на 

стипендиите на ученици  за II учебен 

срок. 

Комисията 

До 17 Обобщаване и анализ на резултатите и 

анализ по класове и по МО. 

Преподавателите 

Отговорниците на 

МО   

    

19 Патронен празник. Директорът 

Работната група 

До 28 Обобщаване и анализ на нивото  на 

усвоеност на компетентностите на 

учениците през първия срок и 

предложения за съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на 

учебните резултати. Подготовка за 

заседанието на  Педагогическия съвет. 

Зам.- директорите 

по УД 

 

До 28 Подготовка за прием 2018/ 2019 чрез 

провеждане на анкети с учениците и 

техните родители. 

Зам.- директорът по 

УД 

Отговорникът за 

поддържане на 

училищния сайт 

До 28 Подготовка за честване на националния 

празник – 3-ти март: 

- рецитал в начален етап; 

- „Историята разказва”- кът-изложба. 

Директорът 

Учителите на III 

клас 

Учителите на Ivклас 

МАРТ   

01 “Да посрещнем Баба Марта”- изложба. Учителите в 
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начален етап  

03 Участие на общоучилищния колектив в 

честванията на Национален празник 

Директорът 

До 31 Провеждане на областния кръг на 

ученическите олимпиади по график. 

Зам.-директорите 

УД 

Главният учител 

21 – 22 Отбелязване на Световния ден на 

водата. 

МО Природниии 

науки 

Представителите на 

Водния парламент 

30 Празник на буквите. Учителите на I клас  

До 31 Провеждане на общоучилищно занятие  

за действия при БАК и извънредни 

ситуации. 

Директорът 

  

До 31 Великденска благотворителна 

кампания. 

Директорът 

БМЧК 

АПРИЛ   

02 – 05   Пробни матури с ХІІ клас. Преподавателите 

Зам.- директорът по 

УД 

20 Празник на детската книга. Учителите по БЕЛ 

21 Отбелязване на Световния ден на 

Земята. 

Ана Трендафилова 

До 29 Участие в националната конференция 

на учителите по английски език, 

организирана от Асоциацията на 

Кеймбридж училищата. 

Отговорникът на  

МО по чужди езици 

МАЙ   

07 Предложение за награждаване на 

ученици.  

Класните р –ли 

Директорът 

Педагогическият 

съветник 

09 Провеждане на Ден на ученическото 

самоуправление и Ден на откритите 

врати. 

Директорът  

Педагогическият 

съветник 

15 Изпращане на абитуриентите Д. Георгиева 

10-17 Външно оценяване ІV клас. Зам.- директорът по 

УД 

Главният учител 

15.05 – 15.06 Поправителна сесия – самостоятелна 

форма на обучение. 

Зам.- директорът по 

УД 

 

21 ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ. Зам.- директорът по 

УД 

Зрелостната 

комисия 

23 ДЗИ по втори учебен предмет и НВО 

Математика. 

 

Зам.- директорът по 

УД 

Зрелостната 
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комисия 

24 Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост. 

Зам. – директорите 

До 31  Учебни екскурзии. Директорът 

31 Излет с учениците от ЦОУД. Учителите в 

начален етап 

16-31 Подаване на заявления за ИП, ФП, 

ЗИП, СИП и ЦОУД. 

Зам.- директорите 

по УД 

 

31 Годишно утро. Учителите 

учителите в групи  в 

І-ви клас 

До 31 Анализ и обобщаване от 

координационния съвет за превенция на 

училищния тормоз на резултатите от 

оценката в резултат на изследването. 

Педагогическият 

съветник 

 

27 май-2 юни Участие в националния туристически 

поход „По стъпките на Ботев”. 

Директорът 

 

ЮНИ   

01 Международен ден на детето. Зам.- директорите 

02 Ден на Ботев и на загиналите за 

освобождението на България. 

Зам.-директорите 

05 Отбелязване на Световния ден на 

околната среда. 

МО Природни 

науки 

05 Извършване на оценка на тормоза 

между децата и учениците в училището 

в края на учебната година от класните 

ръководители посредством 

Приложение 3 към Механизма. 

Директорът 

Педагогическият 

съветник 

Класните 

ръководители 

04  Доклади на класните ръководители  и 

информации за резултатите  през  

учебната година за начален етап. 

Класните 

ръководители и 

учителите на групи 

08  Обобщаване и анализ на резултатите и 

анализ по класове и по МО 

Отговорниците на  

МО 

    

14 Обобщаване и анализ на резултатите за 

начален етап. 

Зам.-директорът УД 

11 – 15 НВО – Онлайн оценяване на 

дигиталните компетентности за 

учениците от X клас. 

Директорът 

Д. Георгиева 

Г. Иванова 

До 30 Поправителна сесия за V – VІІІ клас. Зам.- директорът по 

УД 

 

До 30 Изготвяне на годишен отчетен доклад 

на координационния съвет за 

превенция на училищния тормоз до 

директора на училището. 

Педагогическият 

съветник 

 

ЮЛИ   

До 02 Доклади на класните ръководители и Класните 
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информации за УВР в  края на учебната 

година. 

ръководители 

До 06 Обобщаване и анализ на резултатите и 

анализ по класове и по МО. 

Отговорниците на 

МО 

До 13 Обобщаване и анализ на нивото на 

усвоеност на компетентностите на 

учениците през учебната 2017 – 2018 

година и предложение за съвместни 

мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните 

резултати. Подготовка за заседание на 

Педагогическия съвет. 

Зам.-директорите 

До 15 Поправителна сесия за учениците от 

гимназиалния етап. 

Зам.- директорът по 

УД 

 

До 30 Прием на ученици за 2018/ 2019учебна 

година. 

Директорът  

Зам.-директорът по 

УД 

 

АВГУСТ   

14.08 – 14.09 Изпитни сесии август – септември.  Директорът 

Пом.- директорът по 

УД 

 

28.08.- 29.08. Държавни зрелостни изпити.  Директорът 

Зам.- директорът по 

УД 

 

СЕПТЕМВРИ   

до 04 Подготовка за новата 2018/2019 учебна 

година. 

Директорът 

Зам.-директорите 

 

До 14 Поправителна сесия. Зам.- директорът по 

УД 

 

До 14 Родителски срещи. Директорът 

  

Неразделна част от годишния план са: 

 

1. План за работата на Педагогическия съвет – Приложение № 1 

2. План за квалификационната дейност – Приложение № 2 

3. План за дейностите по безопасност на движението – Приложение № 3 

 

 

 

 

 

                                                     ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ 

                                                            ДИРЕКТОР 
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Средно училище «Васил Левски» - град Крумовград обл. Кърджали 

 

 

 

 

                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

КЪМ ГОДИШНИЯ ПЛАН 

                                                                                                                     ЗА УЧ. 2017 – 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 
 

ЗА РАБОТА 

 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

 

 

УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА 
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Месец 

 

Дневен ред 

октомври 1. Информация за установеното и оценено входно равнище на 

компетентностите на учениците и предложения за съвместни 

мерки между учителите с цел подобряване на образователните 

резултати. 

 

2. Приемане на критерии към показателите за определяне на 

допълнителното трудово възнаграждение  за постигнатите 

резултати от труда на педагогическите специалисти.  

 

3. Предложение за членове на комисията за стипендите. 

 

 

ноември 1. Информация за изпълнение на Програмата за превенция за 

ранното напускане на училище. 

 

2. Приемане на програма за провеждане на изнесен семинар за 

повишаване на компетентностите на педагогическите 

специалисти за интердисциплинарно и проектно-базирано 

обучение. 

 

декември 1. Предложение за държавен план-прием на ученици за 

учебната 2018/2019 г. 

 

2.Приемане на план за подготовка и провеждане на патронния  

празник на училището. 

 

февруари 1. Информация за нивото на усвоеност на компетентностите 

на учениците през I учебен срок и предложения за съвместни 

мерки между учителите с цел подобряване на образователните 

резултати. 

 

април 1. Избор на спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 

от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

май 1. Предложения  за награждаване на изявени ученици. 

 

2. Избиране на знаменосец и асистенти. 

 

юли 1. Информация за нивото на усвоеност на компетентностите 

на учениците  през учебната 2017/2018 година и предложение 

за съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати. 

 

септември 1. Предложение за актуализиране на програми и  правилници. 

 

2. Приемане на училищните учебни планове. 

 

3. Приемане на формите на обучение. 
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4.Приемане на годишния план за дейността на училището. 

 

5. Приемане на годишна училищна програма за целодневна 

организация на учебния ден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ЦВЕТАН  ТЕРЗИЕВ 

                                                                 ДИРЕКТОР 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. КРУМОВГРАД ОБЛ. КЪРДЖАЛИ 

  

 

 

 
                                                                                                                                                           
 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                                                                                                                                  

                                                                                                      КЪМ ГОДИШНИЯ ПЛАН  
                                                                                                                                                                  

                                                                                                               ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 Г. 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
ПЛАН 

 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

 
 

 

I. ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ: 

 

1. Самоусъвършенстване чрез разширяване на вътрешноучилищна система за 

квалификация.  

2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като 

действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за 

съхранение на документацията на методическите обединения.  

3. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките 

на училищната информация и създаване на връзки и контакти между училището и 

останалите структури на образователната система. 

 4. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на 

учениците и разчупване на стереотипните форми на преподаване. 

 

II. ЦЕЛИ 

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване 

на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

 2. Усъвършенстване професионалните умения и придобиване на нови знания и 

умения в съответствие с развитието на педагогическата наука и усъвършенстването 

на материално-техническата база в училище. 

 3. Промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с 

динамиката на общественото развитие – осъвременяване, задълбочаване и развитие 

на придобития опит на по-високо равнище.  
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4. Постигане на положителни промени в личността на учениците с цел овладяване 

на трайни знания, умения и навици. 

 5. Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване качеството 

на учебно-възпитателната работа. 6. Придобиване на умения за представяне по 

достъпен начин на добри практики и постижения на други учители.   

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Планът за квалификационна дейност като част от годишния план на училището 

да включи разгърната система от форми за разнообразяване и усъвършенстване 

на работата с учениците.  

2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към 

активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

3. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 

съдържание по предмети.  

4. Да се работи за създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 

разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите 

образователни изисквания.  

5. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране 

на професионалните изяви на учителите.  

6. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност 

при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 

            ІV. ФОРМИ НА РАБОТА: 

 

1. Квалификацията на учителите да се организира от екип определен със заповед на 

директора. 

2. Вътрешноучилищната квалификация да се провежда при следната 

организационна структура: 

               2.1. МО „Преподаватели в начален етап“ 

               2.2. МО „Учители в групи за ЦОУП“ 

               2.3. МО „Преподаватели по БЕЛ“  

               2.4. МО „Преподаватели по чужди езици“ 

               2.5. МО „Преподаватели по обществени науки и гражданско образование“  

               2.6. МО „Преподаватели по природни науки и екология“  

               2.7. МО „Преподаватели по математика и ИТ“  

               2.8. МО „Преподаватели по изкуства, технологии и ФВС“  

               3.  Екипът за квалификация на учителите и методическите обединения да разработят 

свои планове за целогодишната си дейност при максимално осигуряване възможност за 

творческа изява на всеки учител. Темите, по които ще работят МО и отделните учители да се 

фиксират в тези планове. 

       Срок: 30.09.2017 г. 

       Отг.:  Главният учител 

                                                                                Отговорниците на МО 

              V. ТЕМИ: 

1. Интердисциплинарно и проектно-базирано обучение. 

                             2. Извънкласната дейност като продължение на урочната – ефективна форма 

за разширяване знанията и     компетентностите на учениците. 

3. Интеграция на ученици със СОП и обучителни трудности. 

4. Подобряване на качеството на образованието училище чрез 

усъвършенстване на дейностите по целодневната организация на учебния ден. 
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5. Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. 

6. Отговорностите на педагогическите специалисти при водене на 

училищната документация. 

7. Превенция на отпадането и напускането на училище. 

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

 

1. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

 

№ 

Тема на 

квалификацият

а 

 

Целева 

група 

Форма 

на 

квали

фикац

ия 

Перио

д на 

прове

ждане 

Обучава

ща 

институц

ия 

Отговорник 

 

Очаквани 

резултати 

1. 

Вероятни 

проблеми при 

прилагането на 

Закона за 

предучилищното 

и  

училищното 

образование и  

държавните 

образователни 

стандарти 

педагоги

ческите 

специал

исти 

диску

сия 

м.септе

мври 

2017 г 

СУ”Васил 

Левски” 
Директорът Успешно 

усвоено учебно 

съдържание по 

предмети и 

покрити ДОИ 

от повече 

ученици 

2. 

Разработване на 

планове за 

дейността на 

методическите 

обединения 

(MO).  

 

 

Членове

те на 

МО 

 Септем

ври 

2017 г 

СУ”Васил 

Левски” 
Отговорниц

ите на МО 

Действащи 

методически 

обединения 

като форма за 

самоусъвършен

стване и 

професионално 

израстване на 

кадрите 

3. 

Вероятни 

проблеми при 

прилагането на 

Наредбата за 

статута и 

професионалното 

развитие на 

учителите, 

директорите и 

другите 

педагогически 

специалисти и 

Глава XI от 

ЗПУО –

„Учители,директ

ори и други 

педагоги

ческите 

специал

исти 

семин

ар 

Октом

ври - 

2017 г 

СУ”Васил 

Левски” 
Директорът  

 

 

 

Разработена 

система за 

квалификацион

на дейност в 

училище. 

Квалифициран

и 

педагогическит

е специалисти, 

отговарящи на 

изискванията 

на 
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педагогически 

специалисти“и 

повишаването на 

тяхната 

квалификация в 

Раздел три от 

същата глава 

съвременните 

условия 

4. 

Запознаване с 

условията за 

стартиране на 

проект на МОН 

”Твоят час”. 

педагоги

ческите 

специал

исти 

 м. 

септем

ври 

2017 г 

СУ”Васил 

Левски” 
Директорът Мотивиране на 

учениците за 

учене и 

постигане на 

резултати, чрез 

разнообразни 

форми за 

организиране 

на свободното 

време 

5. 

Планиране на 

урочното 

съдържание, 

съгласно ДОИ и 

ДОС 

 

педагоги

ческите 

специал

исти 

 Септем

ври 

2017 г 

СУ”Васил 

Левски” 
Преподавате

лите 

Успешно 

усвоено учебно 

съдържание по 

предмети и 

покрити ДОИ и 

ДОС от повече 

ученици. 

6. 

Организация за 

провеждане на 

входящо и 

изходящо ниво. 

 

педагоги

ческите 

специал

исти 

 Септем

ври 

2017 г 

СУ”Васил 

Левски” 
Зам.-

директорите 

по УД 

 

 

Високо 

мотивирани 

преподаватели 

за 

усъвършенства

не на знанията, 

уменията и 

компетентност

ите на 

учениците  

7. 

Сравнителен 

анализ на 

резултатите от 

входно ниво и 

изработване на 

план за работа 

през учебната 

2017/2018г.  

педагоги

ческите 

специал

исти 

диску

сия 

Октом

ври 

2017 г 

СУ”Васил 

Левски” 
Главният 

учител 

Отговорниц

ите на МО 

 Успешно 

усвоено учебно 

съдържание по 

предмети и 

покрити ДОИ 

от повече 

ученици. 

8. 

Открити 

интерактивни 

уроци , с които се 

представят 

ефективни 

учебни 

технологии. 

педагоги

ческите 

специал

исти 

Откр

ити 

уроци 

съглас

но 

график

а на 

МО 

СУ”Васил 

Левски” 
Директорът 

Отговорниц

ите на МО 

Делова и 

хуманна 

атмосфера на 

откритост и 

гласност при 

постигане на 

успехи и 

неуспехи, 
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 трудности и 

проблеми 

9. 

Оказване на 

методическа и 

педагогическа 

помощ на 

новопостъпилите 

колеги. 

новопос

тъпили 

те 

колеги 

Работ

ни 

срещ

и 

Септем

ври 

2017 г 

– 

Септем

ври 

2018 г 

СУ”Васил 

Левски” 
Главният 

учител 

Старшите 

учители 

Подобряване 

на 

професионална

та 

компетентност 

на младия 

учител на 

новото работно 

място; 

професионална 

адаптация на 

младия учител. 

 

10. 

Осъществяване 

на 

междупредметни 

връзки в рамките 

на една КОО за 

пряко прилагане 

на Училищната 

програма за 

усвояване на 

българския език 

и форми на 

наставничество. 

  

Работ

ни 

срещ

и 

Септем

ври 

2017 г 

– 

Септем

ври 

2018 г 

 

 

СУ”Васил 

Левски” 

 

Главният 

учител 

Старшите 

учители 

 

Подобряване 

работата в екип 

11. 

Утвърждаване на 

формиращото 

оценяване в 

работата на 

отделни 

паралелки. 

Д. 

Георгие

ва, 

Хр. 

Михайл

ов, 

К. 

Иванова

. 

 

Работ

ни 

срещ

и 

Септем

ври 

2017г.- 

Юни 

2018 г. 

 

СУ”Васил 

Левски” 
Главният 

учител 

 

 

Усвояване на 

система от 

професионални 

компетенции, 

които са 

необходими за 

успешното 

упражняване 

на професията 

12. 

Организация и 

провеждане на 

пробни матури 

по БЕЛ, 

Математика, 

История и 

цивилизация, 

География и 

икономика, на 

НВО в VІІ-те 

класове. 

Педагог

ическит

е 

специал

исти, 

които 

препода

ват в 7 и 

12 клас 

Подго

товка 

на 

матер

иали 

Прове

рка и 

оценк

а 

Април 

2018 г. 

СУ”Васил 

Левски” 
Зам.директо

рът УД 

Главният 

учител 

 

 

Повишаване 

мотивацията на 

учителите за 

качествена 

подготовка на 

учениците, 

явяващи се на 

НВО и на ДЗИ 

13. 
Изработване на 

печеливши 

педагоги

ческите 

диску

сия 

Октом

ври 

СУ”Васил 

Левски” 
Зам.директо

рите УД 

Постигане на 

призови 
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стратегии и 

методи при 

подготовката на 

ученици за 

участие в 

национални 

олимпиади и 

състезания 

специал

исти 

2017 г. Главният 

учител 

 

класирания на 

национални 

олимпиади и 

състезания 

14. 

Обсъждане по 

предметни 

комисии 

проблемите при 

организацията и 

участието на 

наши ученици  в 

олимпиади. 

педагоги

ческите 

специал

исти 

диску

сия 

Октом

ври 

2017 г. 

СУ”Васил 

Левски” 
Отговорниц

ите на МО 

Главният 

учител 

 

Постигане на 

призови 

класирания на 

национални 

олимпиади и 

състезания 

15. 

Попълване и 

представяне на 

лична 

квалификационна 

карта от всеки 

учител за 

отчитане на 

резултати от 

годишен 

квалификационен 

процес 

Всички 

педагоги

чески 

специал

исти 

регис

тър 

Юли 

2018г. 

СУ”Васил 

Левски” 
Главният 

учител 

 

Създаден 

регистър на 

проведените 

квалификацион

ни дейности и 

популяризиран

е на 

резултатите от 

тях. 

 

 

2. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ 

Планирани 

тематични 

направления за 

квалификация 

 

Целева 

група 

Форма 

на 

квалиф

и 

кация 

Перио

д на 

прове

ждане 

Обучаващ

а 

институци

я 

Отговорн

ик 

 

Очаквани 

резултати 

1. 

Теми по Плана 

за квалификация 

на РУО 

Кърджали 

педагогичес

ки 

специалисти 

семина

р, 

тренин

г, 

практи

кум, 

обучен

ие 

съглас

но 

инфор

мацият

а по 

предло

жени 

графиц

и 

РУО - 

Кърджали 

Главен 

учител 

Квалифицирани 

педагогическите 

специалисти, 

отговарящи на 

изискванията на 

съвременните 

условия 
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2. 

Посещение на 

учителските 

съвещания по 

предмети. 

педагогичес

ки 

специалисти 

съвеща

ние 

по 

предло

жени 

дати 

РУО - 

Кърджали 

Председат

ели на 

МО 

Успешно 

усвоено учебно 

съдържание по 

предмети и 

покрити ДОИ от 

повече ученици 

3. 

Обсъждане по 

предметни 

комисии оферти 

на всички 

центрове за 

квалификация и 

изготвяне на 

предложения за 

включване в 

най-

подходящите. 

педагогичес

ки 

специалисти 

дискус

ия 

по 

предло

жени 

дати 

МОН 

РУО 

ДИПКУ 

РААБЕ 

НИОКСО 

Главният 

учител 

Председат

ели на 

МО 

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. 

4. 

Провеждане на 

изнесено 

обучение  на 

тема: 

„Интердисципли

нарно и 

проектно-

базирано 

обучение”. 

педагогичес

ки 

специалисти 

семина

р 

ноемвр

и 

 Директор

ът 

Главният 

учител 

 

Квалифицирани 

педагогическите 

специалисти, 

отговарящи на 

изискванията на 

съвременните 

условия. 

5. 

Кандидатстване 

за иновативно 

училище 

педагогичес

ки 

специалисти 

иновац

ии 

януари МОН Главният 

учител 

Веселин 

Тосков 

Използване на 

иновативни 

методи и 

техники в УВП 

6. 

Подготовка за 

участие в 

Националното 

състезание по 

английски език 

на Асоциацията 

на Кеймбридж 

училищата. 

Преподавате

лите по 

английски 

език 

Подгот

овка на 

матери

али 

Февруа

ри 

2017 г. 

. 

 

Асоциаци

ята на 

Кеймбрид

ж 

училищат

а 

Директор

ът 

 

Христо 

Михайлов 

Мотивиране на 

учениците за 

учене и 

постигане на 

резултати по 

английски език 

чрез 

разнообразни 

форми за 

проверка и 

оценка на 

знанията  



                                                                                                                                                                  27 

 

 

 
VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

 

Съгласно Колективния трудов договор в училището, годишните средства за квалификация на 

педагогическите специалисти се определят в размер не по-малък от 1% от годишните средства 

за работна заплата на педагогическия персонал и се разходват за включването им в 

квалификационни форми.  Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се 

осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от 

проекти и програми за квалификационна дейност и др. При наличие на изявено желание от 

определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване 

с директора на училището, му се предоставя тази възможност. Разходите по процедурите за 

придобиване на всяка професионално - квалификационна степен се заплащат от учителите.  

КОНТРОЛЪТ на квалификационната дейност на училищно ниво се осъществява от директора. 

Съгласно Решение № 5 / 09.01.2015 г. на Педагогическия съвет включването на 

педагогическите специалисти в квалификационни курсове се извършва от директора, след 

вземане на мнението им, съобразно предложените оферти от обучаващите институции, 

необходимостта от повишаването на квалификацията им и възможностите на училището. 

 

 Настоящият План за квалификационна дейност на СУ „Васил Левски“ – Крумовград е 

неразделна част от Годишния план на училището. 

 

              Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет- Протокол № 10  от 

14.09.2017 г. 

 

                                                                                             Цветан Терзиев 

                                                                                                  Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Организация за 

участието в 

Националната 

конференция на 

учителите по 

английски език 

от Асоциацията 

на Кеймбридж 

училищата 

Преподавате

лите по 

английски 

език 

конфер

енция 

Април 

2918 г 

Асоциаци

ята на 

Кеймбрид

ж 

училищат

а 

Директор

ът 

 

Христо 

Михайлов 

Високо 

мотивирани 

преподаватели 

по английски 

език за 

усъвършенстван

е на знанията, 

уменията и 

компетентностит

е им. 
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       СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. КРУМОВГРАД  ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 

 

 

 

 

            ПЛАН 

 

                                    ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

                                                         ДВИЖЕНИЕТО 

                                         ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2017 / 2018 година 

 

 

                                                                                                                     Приложение  № 3 

                                                                                                                     към Годишния план  

                                                                                                                     за учебната 2017/2018 г. 

 

                                                                  

          

 1. Цели: 

 

  -опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не- 

педагогическия персонал в училище и извън него; 

  -формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и 

оценка на опасните ситуации и оказване на първа помощ. 

 

 2. Задачи:  

 

  -формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация в живота; 

  -придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за 

адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората; 

  -разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности и способите за тяхното предотвратяване;  

  -повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации; 

  -осигуряване на знания за БД и за особеностите на движението по пътищата; 

  -създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване на правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители;  

  -формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 

бедствия, отговорно отношение към личната безопасност и придобиване на практически 

умения за оказване на първа помощ. 

 

    

 3. Дейности и мероприятия 

   

  3.1. Организиране и провеждане на обучението на учениците по БД в 

съответствие с нормативната база. 



                                                                                                                                                                  29 

                                                Срок:15.06.2018 г. 

                                                                                Отг. зам. - директорите и учителите 

                    

  3.2. Преподаване на учебния материал съгласно утвърдените учебни програми и 

глобални теми за всеки клас. 

              Срок:15.06.2018 г. 

                                                                               Отг. учителите 

 

  3.3. Отразяване на преподадения учебен материал в дневниците на паралелките.  

 

                                                          Контролен срок: 15.12.2017 г.  

                                     Отг. учителите   

 

                       3.4. Осъществяване на контрол върху учебния процес по БД и провеждането на 

планираните мероприятия 

                                    Срок:15.06.2017 г. 

                                                                                Отг. Зам. - директорите 

 

  3.5. Интегриране на обучението по БД с другите учебни предмети. 

                                                            Контролен срок: 15.11.2017 г. 

                                                          и     15.03.2018 г. 

                                                                                 Отг. учителите 

 

             3.6. Запознаване на учениците в началото на учебната година  от класните 

ръководители в ЧК с пътнотранспортната обстановка в района на училището. 

                                      Срок:30.09.2017 г 

                                                                                  Отг. класните ръководители 

 

  3.7. Провеждане на беседа-разговор с учениците в ЧК за поведението им като 

участници в пътното движение. 

                                                 Контролен срок: 20.12.2017 г.  

                                                                и 20.04.2018 г. 

                                                                                  Отг. класните ръководители 

  

  3.8. Ежедневно провеждане на “Минутка по БД” с учениците от I-VIIІ клас в 

края на последния учебен час. 

                                                             Отг. учителите    

   

  3.9. Извеждане от сградата на училището и изпращане на учениците от начален 

етап след приключване на учебните занятия. 

                                                             Отг.учителите    

   

  3.10. Определяне / съвместно с родителите / на безопасен маршрут от дома до 

училище и обратно за учениците от  I и II клас. 

                             Срок:25.09.2017 г. 

.                                                                                  Отг. класните ръководители 

 

  3.11. Подаване на информация от родителите, относно начина на придвижване 

от и до училище / със и без придружител /на учениците от I и II клас. 

                             Срок:25.09.2017 г.  
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                                                                                   Отг. класните ръководители 

 

  3.12. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от III и 

IV клас.  

                                                              Срок:20.09.2017 г. 

 

  3.13. Залагане на отделен ред в Списък-Образец №1 на часовете 

 по БД. 

                                          Срок:20.09.2017 г. 

  3.14. Осигуряване на необходимите учебни програми, методически средства и 

насоки за учителите по БД. 

                                         Срок:17.09.2017 г. 

 Отг. Директорът 

 

  3.15. Осигуряване на необходимите учебни помагала по БД за учениците от 

родителите. 

                               Срок:17.09.2017 г. 

                                                                                     Отг. преподавателите 

 

  3.16. Осигуряване на нагледни материали за обучението по БД. 

                                                               Отг.Директорът, учителите 

  

  3.17. Обособяване или оборудване на кабинет по БД. 

                                                                                      Срок: 30.05.2018 г. 

                                                                                      Отг.Директорът 

  3.18. Обезопасяване района на училището. 

                                                      Срок:25.09.2017 г. 

                                                                                       Отг. Директорът 

 

  3.19. Изготвяне на предложение до специализираните органи за обезопасяване 

на улиците, ограждащи училищния двор. 

                                                         Срок:30.09.2017 г. 

                                                                                       Отг. Директорът 

  

                        3.20. Ангажиране на родителите и  за оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БД. 

                                                                  Отг.Директорът, учителите 

 

                        3.21. Провеждане на инструктаж с учениците преди всяко организирано 

напускане на училищната сграда. 

                                                                   Отг.Учителите    

  

  3.22. Изготвяне на планове за провеждането на извънучилищните организирани 

мероприятия и на списъци на включените в тях ученици. 

                                   Срок: 3 дни преди мероприятието 

                                                                                         Отг. учителите 

 

  3.23. Утвърждаване от директора на плановете за провеждане на 

извънучилищните мероприятия и на списъците на включените в тях ученици. 
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                                                                    Отг.Директорът, учителите  

     

   3.24. Изготвяне и изпращане в РУО - Кърджали на График за провеждане  на 

обучението по БД през уч. 2017/2018 г. 

                                    Срок:30.09.2017 г. 

                                                                                          Отг. Зам. - директорите по УД 

 

  3.25. Информиране на МОН и РУО - Кърджали при възникване на ПТП с деца и 

ученици и настъпила смърт. 

                                                                                            Срок:до 24 ч .след ПТП 

                                                                                            Отг. Директорът 

 

  3.26. Информиране на МОН и РУО - Кърджали при възникване на ПТП с деца и 

ученици при наранявания. 

                                                                                  Срок: до 3 дни след ПТП 

                                                                                             Отг. Директорът  

 

  3.27. Организиране и провеждане на заседание на  Педагогическия съвет и 

провеждане на общоучилищна родителска среща при настъпило ПТП с дете или ученик, 

завършило с нараняване или смърт. 

                                                                                    Срок: до1седмица 

                                                                                               след ПТП 

 

  3.28. Изпращане на информация в РУО - Кърджали за ученици, пострадали при 

ПТП през лятото. 

                                                                         Отг.Директорът 

    

  3.29. Организиране на мероприятия по БД в училище и масово включване на   

учениците в тях. 

                                                              Срок:30.06.2018 г. 

                                                                                               Отг. учителите 

                     

                                                

  3.30. Включване на учителите в курсове по методика на преподаването на БД. 

                                                                       Срок:30.06.2018 г. 

                                                                                             Отг. Директорът 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                          ЦВЕТАН ТЕРЗИЕВ 

                                                              ДИРЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 


