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СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел /.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
4- силни страни, постижения, резултати;
4- слаби страни, проблеми, трудности, опасности и рискове; 
4. необходимост за подобряване на училищната дейност;
4- възможности на училището да решава проблемите;
4- изводи и оценки.

Раздел II.

ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИИ, ПРИОРИТЕТИ
I. Мисия на училището
II. Визия на училището
III. Цели на училището
IV. Стратегии в дейността на училището
V. Приоритети в дейността на училището
VI. Ценности на учениците от училището
VII. Принципи в дейността на училището

Раздел III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

I. Дейности за постигане на специфични училищни цели и приоритети.
II. Дейности в изпълнение на национални и регионални стратегии и политики.

III. Квалификационна дейност в училище.
IV. Контролна дейност.
V. Теми и график на заседанията на педагогическия съвет.

VI. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда
VII. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните.
VIII. Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на 

труда и защита при природни и други бедствия.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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Раздел I

I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на ОУ ”Проф. Димитър Димов” през учебната 2016/2017 година 
протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 445 
ученици, разпределени в 22 паралелки, 8 полуинтернатни групи и една подготвителна 
група. Обучаваха се и ... ученици със СОП, подкрепени от ресурсен учител, логопед и 
психолог и ... ученици на индивидуално обучение. Запазеният брой на паралелките и 
увеличаване броя на учениците е показател за повишен интерес към училището и 
утвърждаване на неговия престиж.

Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 2016/2017 
година е създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности, 
спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и 
випуски. Координацията на училищните дейности и отчитането на резултатите осигури 
единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе 
решаващо условие за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на 
обучение в училището. Прозрачността на управлението и съчетаването на добрите 
традиции, усъвършенстването на работата в екип са водещите принципи при планиране на 
дейностите за учебната 2016/2017 г. Положителен принос за повишаване ефективността на 
УВП е и непрекъснатата модернизация и обновяване на материално-техническата база, 
както и прилагането на съвременни методи на обучение във връзка с настоящите интереси 
на подрастващото поколение, може да се смята, че това е една стабилна основа за 
изграждане на съвременни и подготвени за живота личности.

ОУ ”Проф. Димитър Димов” е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре 
подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с 
променящата се роля на учителя в УВП -  да бъде не просто източник на учебна 
информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да 
помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота.

Силни страни в дейността на училището са:

^  ръководство, адекватно на характеристиките на училището;
S  квалифициран педагогически персонал;
■S привличане на ентусиазирани специалисти;
S  наличие на училищен психолог и логопед;
S  наличие на зъболекар;
^  обхванати са всички ученици, подлежащи на задължително обучение;
■S няма повтарящи ученици;
^  доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с 

държавните образователни изисквания;
^ пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които 

са постигнати образователните и възпитателните цели на обучението.
^  отговорното отстояване на професионалните ангажименти от учителския колектив;
^  на всички учители се осигурява творческа свобода за възможно най-пълно 

реализиране на целите на УВП;
^ професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в 

текущата УВР;
^ включването на родителите в реализацията на училищни и извънучилищни прояви;
^  добре организирано целодневно обучение /1 - 4  клас/;

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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У добрите изяви и призови места на децата в областта на изобразителното изкуство, 
музиката и спорта, които получиха признание в множество прояви на районно, 
градско, национално и международно равнище;

У привлекателна учебна среда - непрекъснатото обогатяване на материалната база, 
свързано с навлизането на информационните технологии в обучението на децата и 
административното обслужване на училището;

у' развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство 
и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията училище;

У" единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията 
на училището като образователна институция, която дава добра подготовка на 
децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение;

у' участието и класирането на ученици в национални състезания, конкурси и 
олимпиади;

у" утвърждаването на мултимедията в УВП, както от страна на учителите , така и на 
учениците, повишаваща интереса на учениците и качеството на обучението.

у" въвеждане на клубове по извънкласна дейност за работа с ИТ;
У” като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги ,което е 

начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на 
учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове , за което 
допринася създадената организация за оперативното дежурство на учителите;

у' постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на 
МТБ, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и 
родители имат своя резултат, а именно изпълнен план-прием за I клас;

У" работа по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)", финансиран от 
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове -  13 групи /8 от които са занимания по интереси и 5 -  с 
обучителни затруднения/;

У интегрирани са ученици със специални образователни потребности;
у" добро представяне в щафетата „Пламъчета сини” за учениците от първи, втори и 

трети клас;
У призови места от спартакиадата на детски спортен празник „Пламъчета сини“ - 

първо място на футбол I-II клас;
У продължи традицията ученици от ОУ ”Проф. Димитър Димов” да участват и в други 

различни спортни прояви;
У участие в европейски и национални програми и проекти;
У Измина и втората година от работата по Секторна програма "ЕРАЗЪМ +"

НОМЕР НА ДОГОВОРА - 2015-1-ВЕ01-КА219-013185 5
К2 „Стратегически партньорства и обмен на добри практики“ -  „То be or not to be a 
hero“ /“Да бъдеш или да не бъдеш герой“/, в който участваха училища от Белгия, 
Португалия, Турция, Италия, Полша и България.

У училището работи по ПРОЕКТ BG051РО001- 4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“;
У успешна система за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти -  

част от педагогическия персонал повиши квалификацията си чрез участие в 
специализирани курсове;

У провеждане на екскурзии и бели училища;
У работа със софтуерна система „Енвижън“ /1 паралелка/ и електронната платформа 

„Уча се“;

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



У' наличие на Ученически съвет;
У Ученици, родители и учители взеха участие в различни благотворителни събития, 

сред които изпъкват традиционните благотворителни концерти и базари на 
училището;

У Учителският колектив се включи колективно в два квалификационни курса, 
свързани с кариерното развитие на учителите и носещи квалификационни кредити.

Слаби страни, опасности и рискове в дейността на училището са:

4- ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ:
У част от учениците все още проявяват нехайно отношение към учебния 

труд и самоподготовката си;
У слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици е причина за допуснатите 

голям брой неизвинени отсъствия и проблем за педагогическия колектив;
У големият брой извинени и неизвинени отсъствия води до липса на системни и 

трайни знания, в резултат на което се допускат слаби оценки при отделни 
ученици;

У общо застаряване на учителските кадри;
У не се увеличава броя на записаните в училище ученици;
У неподдържан и почти нефункциониращ училищен сайт, в които да се отразяват 

всички дейности, мероприятия и информация за организацията на УВП.;
У в училището не се използва „Електронен дневник”, който по принцип съдейства 

максимално за осъществяване на връзката училище -  семейство и дава информация 
на родителите за успеха и поведението на учениците;

У не всички учители имат създадено собствено електронно портфолио, което да 
отразява професионална и педагогическа им квалификация;

У ниска заинтересованост и посещаемост на родителите на обявените срещи;
У лошата дисциплина на учениците в някои часове при определени преподаватели и 

затрудненията им при овладяване на ситуацията;
У нежелание за иновации в областта на методиката на преподаване от страна на 

някои колеги.
4- ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕСУРСИ:

У малко призови места на олимпиади, конкурси;
У неефективно работещ ученически парламент.

4  МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ:
У част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на МТБ;
У недостатъчна спортна база и липса на спортна зала;
У липса на актова зала;
У недостатъчен брой помещения за пълноценно реализиране на целодневното 

обучение.
4- ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ:

У необходимост от допълнителна работа по привличане на заинтересовани страни и 
партньори;

У реална възможност от едновременно пенсиониране на голям брой педагогически 
специалисти и породената от това нужда от кадри в областта на образованието;

У ниски заплати на педагогическите специалисти, водещи до спад в мотивацията им;
У недостатъчен обществен авторитет на учителската професия;
У влошаване на здравето на педагогическите специалисти в резултат на стресовата 

среда, в която работят;
У липса на установена практика за прилагане на регламентираната в нормативните 

документи финансова или друга санкция на родители със слаб контрол над 
поведението, успеха и отсъствията на децата им.
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За подобряване работата на училището е необходимо:

S  да продължи работата за подготовка на учениците, съответстваща на възприетите 
образователни стандарти;

■S да продължи работата по гражданското образование на учениците;
■S включване в по-голяма степен на форми на работа в час, които налагат значително 

по-висока активност от страна на учениците като решаване на казуси, ролеви игри, 
разработване на проекти, дискусии и др.;

S  изграждане на позитивна нагласа към индивидуалния подход и неговото прилагане, 
за да се повиши вниманието към определени индивидуални особености на ученика и 
семейната среда, която е съществен фактор за мотивацията за учене;

S  по-добро използване на резервите, които крие разкриването на връзката между 
изучавания материал и неговото практическо приложение, което би стимулирало 
както мотивацията за учене, така и бъдещето образователно и професионално 
развитие на учениците;

S  разработването на критерии за оценка и система за работа със семейството;
^  повишаване на компетенцията върху значимостта на личностните особености и 

потенциалните възможности на ученика и по-широкото прилагане на индивидуалния 
подход;

S  по-ясна връзка между образователното и професионалното развитие на учениците 
чрез задълбочаване на връзките между изучавания предмет и неговото практическо 
приложение и др.;

^  да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при превенцията на 
противообществени прояви;

•S да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
•S да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
•S специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се 
търсят нови методи и подходи за приобщаването им към училищния живот;

S  да се търси мнението на родителите по конкретни ситуации и казуси -  провеждане 
на проучвания (включително анонимни) с анкетни карти и въпросници;

^ разширяване на извънкласната и извънучилищната дейност; обогатяване на 
материално-техническата база и библиотечния фонд;

S  разширяване на квалификационната дейност;
S  повишаване мотивацията на учениците за по-добро представяна на олимпиади и 

състезания и заемане на призови места;
S  популяризиране творческите изяви на учениците;
^ да се сформират временни екипи за работа по проекти, които да включват учители, 

ученици и родители;
^  да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските 

образователни стандарти;

Възможности на училището да решава проблемите:

^  Утвърдени са дългогодишни традиции за поддържане високото ниво на авторитета 
на училището.

^ Налични са всички необходими звена на педагогическия екип.
^ Педагогическият колектив е в състояние да посрещне предизвикателствата на 

времето и промените в обществото като използва пълноценно своя потенциал -

Контролът по всички точки на настоящия план ще сс осъществява от директора на училището.



висок процент на преподаватели с виеше образование и разнообразна допълнителна 
квалификация.

У Партньорство с родителите чрез широко разгърната работа с училищния обществен 
съвет и училищното настоятелство и привличането им като реални участници в 
цялостната дейност на училището, включително при вземане на стратегически 
управленски решения.

Изводи и оценки:
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У Като цяло училището кадрово е добре обезпечено.
К Учителският колектив има необходимия потенциал да се справя и да решава 

възникналите проблеми. Отговорно изпълнява професионалните си ангажименти. 
На всички учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно 
реализиране целите на УВП.

К Работата за личностното развитие на учениците се реализира по отделните учебни 
предмети и в разнообразната извънкласна и извънучилищна дейност. Цялостната 
извънкласна дейност на учениците е една от най-силните страни на училището, а 
многобройните спечелени награди и грамоти от състезания и олимпиади са 
признание за труда на децата и техните учители.

У Културата на организацията, въвеждането на нови технологии в работата на 
преподавателите и управлението на училището, работата по различни проекти, 
свързани с обучението на учениците, с осмисляне на свободното им време, със 
създаване на позитивна среда за общуване, с намаляване на насилието и агресията в 
училище, са все фактори, довели до издигане авторитета на училището.

У Има още какво да се желае относно квалификацията и работата на учителите с 
новите технологии и използването на различни иновации.

У Наложително е оптимизиране на взаимодействието с родителите и привличането 
им при решаване на всички учебни, организационни и материални проблеми на 
училището.

У Необходима е по-гъвкава и мащабна кампания за популяризиране постиженията на 
училището ни и възможностите, които то предлага.

Раздел II

ГОДИШЕН ПЛАН 
ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ ПРИОРИТЕТИ

I. Мисията на училището:
Мисията на ОУ „Проф. Димитър Димов“ е да изгражда щастливи ученици - 
настоящи и бъдещи лидери на собствения си зюивот в 21 дек.

4- Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко 
изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена 
реализация.

А Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите 
на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия 
учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; 
адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на 
високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



4- Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

II. Визия на училището:
ОУ „Професор Димитър Димов“ е социокултурна организация, ориентирана към решаване 
за значими проблеми на гражданското общество, свързани с качеството на образование и 
формиране у учениците на социално приемлив модел на поведение.

Щ- Училището ни се стреми към изграждане на визия за конкурентоспособно училище, 
което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 
подготовката им за социализация и реализация.

4 Усъвършенстването на професионалните умения на педагогическата колегия, 
обособяването й като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, 
загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагането на творческо и 
критично мислене в осъществяването на УВП за утвърждаване на младия човек като 
гражданин на България и света.

4е Училището се стреми и чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и 
личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, 
уважение към гражданските права и отговорности, толерантност и разбиране към 
учениците със СОП, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 
Чрез екипната работа на своя мотивиран и квалифициран педагогически персонал 
училището еднакво успешно подпомага талантливите деца, децата с обучителни 
затруднения и децата със СОП.

4  С доброта и обич, взискателност и отговорност ние се стремим да стимулираме у 
учениците желание за творческа самоизява и креативност, да откриваме 
индивидуалните им заложби и таланти, защото училището трябва да бъде 
възприемано от деца, родители и учители като среда, където всички се учим да 
изслушваме и да бъдем чути, където се гордеем с постиженията си и се учим върху 
грешките си, където празнуваме заедно и се отнасяме с уважение и толерантност 
един към друг.

III. Цели на училището:

Главна цел:
Да подготвим нашите ученици за учене през целия живот, като предоставим качествено
и отговарящо на съвременните световни тенденции образование и възпитание, за да
израстват като личности според своите желания, интереси и приоритети.

Главни цели за изпълнение на училищната стратегия:

> Работа в условия на толерантност и уважение и в дух на сътрудничество за издигане
престижа на институцията, нивото на образование и мястото на учителя в 
обществото. .

> Използване на различни форми за мотивация на персонала;
> Разработване на програми и внедряване на иновативни методи на преподаване, 

съобразени с най-новите тенденции на европейското образование;
> Издигане на качеството на обучение за достигане на ДОС:

- подобряване качеството на преподаване;
- подобряване качеството на учене.

> Повишаване ефективността на управлението на училището;
> Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност;

Годишен план -  учебна 2017/2018
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> Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 
формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 
умения за учене през целия живот;
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> Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване 
методите за обучение чрез различни дейности;

> Опазване и модернизиране на материалната и технологична обезпеченост;
> Допълнително финансиране.

Приоритетни оперативни /стратегически/ цели:

1. Постигане на Европейско качество на образованието
> Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез високо ниво на учебната 

подготовка, като се използват иновационни методи и технологии в процеса на 
обучение;

> Създаване на условия за включване в сравнителни анализи за качеството на 
образователния продукт в контекста на европейските изисквания;

> Създаване на интегрирано учебно съдържание;
> Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и 

ориентирането му към конкретни резултати, с цел повишаване качеството на учебно- 
възпитателната работа - грамотност и умения в областта на математиката и 
природните науки;

> Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване;
> Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие;
> Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти;
> Осигуряване на ред и дисциплина в УВП, като не се допуска безотговорно 

отношение към професионалните задължения и се повишава качеството на 
педагогическия и административния контрол;

> Координация и сътрудничество в работата на педагогическия съветник, класни 
ръководители, учители и родители, социални институции, общественици по 
проблемите на формиране на учениковата личност;

> Създаване на базисни умения, свързани с прилагането на информационните 
технологии още от начален етап;

> Издигане равнището на родноезиковата подготовка като инструмент за 
преодоляване на неграмотността и база за надграждане на бъдещи знания и умения;

> Защита правата на всяко дете, съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и 
Закона за закрила на детето в Република България;

> Здравно образование и профилактика;
> Засилено взаимодействие с родителите;
> Подновяване и обогатяване на материалната база;
> Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;
> Ефективно изучаване на чужд език;
У  Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

подрастващите;
> Формиране у децата на асертивен тип поведение за ефикасно общуване между 

всички участници в учебния процес и защита на личностното достойнство на 
учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото;

У  Създаване и развитие на комуникативни умения, умения за критично мислене и за 
решаване на конфликти, умения за работа в екип на учениците;

Контролът по всички точки па настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



> Изграждане на образовани личности с възможности за реализация;
> Повишаване квалификацията на учителите;
> Включване в дейности, свързани с изпълнението на националните планове и 

стратегии;

> Постигане на Националните цели съгласно Националната програма за развитие: 
България 2020 /намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 
система/;

> Съчетаване на учебната работа с разнообразни извънкласни дейности, даване 
възможности на всяко дете да изяви своите индивидуални способности /спорт, 
музика, театър, екология/, като максимално се използват клубовете по интереси;

> Максимално използване възможностите за работа по проекти в областта на 
задължителното образование и извънкласните форми;

> Разработване на предпоставки за развиване на ярка творческа индивидуалност на 
всеки ученик и стратегия за работа е деца е особено изявени дарби.

2. Осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната 
система

> Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и учениците, за които 
българският език не е майчин;

> Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици;
> Подкрепа на даровитите деца и ученици;
> Развитие на приобщаващото образование за децата и учениците със специални 

образователни потребности.

3. Развиване на условия и среда за реализиране на практика на образователната 
Концепция „Учене през целия живот“

> Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене;
> Осигуряване и поддържане на качество на формално и неформално учене през целия 

живот.

Основните цели на предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 5 от 
ЗПУО, които следва да се имат предвид, са следните:

> интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 
подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите и интересите му;

> съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
> придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
> придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
> ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им;
> формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
> придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 
отговорното гражданско участие;

> формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

> формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 
увреждания;

^  познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 
традиции;
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> придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 
техните взаимовръзки;

> придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, 
правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в ЕС.

IV. Стратегии в дейността на училището:

За изпълнение на поставените цели училището определя като стратегии:
> Създаване на оптимални условия за осъществяване на новите стратегии в 

образованието, съдействащи за формиране на личности с високи комуникативни, 
адаптивни и познавателни потребности -  в съответствие с изискванията на 
динамично променящите се условия.

> Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците;
> Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;
> Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 

тяхното правилно използване;
> Изпълнение на дейности по план за действие през 2017-2018 г. в изпълнение на 

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020);
> Изпълнение на дейности по план за действие по изпълнение на Националната 

стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства (2015-2020 г.);

> Изпълнение на дейности по план за реализация на Стратегията за ефективно 
внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.);

> Изпълнение на дейности по план за изпълнение на дейностите по Национална 
стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020);

> Дейности, свързани с изпълнение на Стратегия за учене през целия живот за периода 
2014—2020 година;

> Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 
всеки възпитаник;

> Утвърждаване на специфични училищни ценности, които дават собствен облик на 
ОУ „Проф. Димитър Димов“;

> Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 
демократизация в обществото;

> Обогатяване на материалната база;
> Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение;
> Разнообразяване на училищния живот чрез културни, спортни и други изяви, които 

ангажират вниманието на ученици и родители и утвърждават чувството за 
принадлежност към ОУ „Проф. Димитър Димов“ у всеки ученик;

> Стимулиране на проучвателна дейност на чужд опит и собствени идеи за оцеляване 
на училището и интензивно развитие;

> Гражданско и обществено образование;
> Изграждане на знания и формиране на умения за здравословен начин на живот в 

училище и в семейството;
> Грижа и внимание към всеки ученик, специално отношение към децата със 

специални образователни потребности;
> Усъвършенстване работата с изоставащите ученици;
> Демократизация и хуманизация на дейността на училището, като ученикът се 

поставя в центъра на цялата дейност и се полагат грижи и внимание за неговото 
развитие и обучение, като същевременно се контролира строго спазването на 
правилника за вътрешния ред и задълженията на ученика;

^  Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление;
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> Превръщане на училището в желана територия за учениците чрез осигуряване на 
широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и 
обогатяване на училищния живот, осигуряване на условия за личностна изява, 
инициатива и творчество.

V. Приоритети в дейността на училището:

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището.
2. Осигуряване на баланс между традиционните достойнства на българското образование и 

необходимостта от усъвършенстване.
3. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждо езиково обучение; 

приоритетно обучение по математика.
4. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес 

и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 
педагогическите кадри.

5. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
6. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
7. Гражданско образование.
8. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 
училищните дейности и подобряване на МТБ.

9. Демократизация на всички процеси в училище чрез :
У прозрачност и гласност на управлението;
У предвидимост на развитието и стабилност на решенията;
У съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи;
У етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите и спазване на 

етичния кодекс на учителя;
У компетентност и професионализъм като най-сигурен начин за отстояване авторитета 

на учителската професия;
У партньорство с родителите, кварталната общественост, образователни и други 

институции за подпомагане на училищната дейност (образователно-възпитателна, 
извънкласна и извънучилищна) и подобряване на МТБ.

У връзки и взаимодействия с извънучилищни институции;
10. Ориентиране към провокиране на мисленето и самостоятелността на учениците, към 

формиране на практически умения и към развитие на личността.
11. Кадрово обезпечаване на образователно-възпитателния процес.
12. Модернизиране на материално-техническата база.
13. Стабилност на организационната структура на училището.
14. Информационно осигуряване на училището като система.
15. Приоритет на финансиране, стимулиращо развитието на училището.

VI. Ценности на учениците от училището:

Учениците на ОУ „Проф. Димитър Димов“:
1. са толерантни и добронамерени;
2. приемат различията помежду си и правото на всеки да има свое мнение;
3. не са съгласни с тези, които използват сила за постигане на целите си;
4. предпочитат да общуват с думи и с усмивки;
5. стараят се да са учтиви и мили помежду си;
6. конфликтите решават с разбирателство и компромиси, а не с агресия;
7. не допускат тормоз помежду си;
8. отнасят се с другите, така както биха искали да се отнасят с тях;

Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



9. за тях са важни приятелството и сътрудничеството;
10. готови са да помагат на тези, които имат нужда;
11. в училище са заедно, за да учат и да споделят успехи, мнения, мечти.
VII. Принципи, които училището следва в дейността си:

И толерантност, уважение и сътрудничество;
V позитивност;
V иновативност и творчество;
V академичност;
V самооценка и оценка;
V висок професионализъм;
у' ефективна управленска дейност;
V здравословен начин на живот и физическа активност.

Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

Раздел III.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

I. Дейности за постигане на специфични училищни цели и приоритети:

№ Дейности Срок Отговорник
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕ1тост

1. Осигуряване на необходимите специалисти за 
осъществяване на нормален процес

01.09.2017г. Директор

2. Припомняне на новите моменти, свързани със ЗПУО и 
приетите вече ДОС по чл. 22, ал.2 от ЗПУО и акцентиране 
върху най-важните от тях.

02.09.2017 г. ЗДУД, гл. учител, 
преподаватели

3. Запознаване на колектива е Националния план за 
действие в изпълнение на Националната стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността през периода 
2014-2020 година.

02.09.2016 г. Д. Дочева, Веска 
Колева

4. Запознаване с Наредби, указания за дейността и УВР в 
общообразователното училище, касаещи I -VII клас.

м. 09.2017 г. преподаватели

5. Запознаване на колектива със всички Заповеди и Наредби 
за учебната 2017/2018 год.

ДО
14.09.2017 г.

ЗДУД; МО; главен 
учител

6. Организиране на дейността на училището през настоящата учебна година чрез разработване 
и изготвяне на училищните учебни планове и графици като:
Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната 2017/2018г. м. 09.2017 г. Директор и ЗДУД
Правилник за дейността на училището. 02.09.2017 г. Директор, Д. Дочева
Правилник за вътрешния трудов ред. 02.09.2017 г. Директор
Годишен план за дейността на училището. 02.09.2017 г. В. Колева -  гл. у-л
План за квалификационната дейност на училището. 02.09.2017 г. гл. у-л -  В. Колева
Планове за работата на главния учител и Методическите 
обединения.

02.09.2017 г. В. Петрова -  гл. у-л 
Председатели на МО

План за контролната дейност на директора и ЗДУД 02.09.2017 г. ЗДУД; главен учител
План за работата на педагогическия съвет 02.09.2017 г. ЗДУД; главен учител
Годишна училищна програма за целодневна организация 
на учебния ден.

02.09.2017 г. Н. Георгиева -  
учител в ПИГ

Изготвяне на седмичното разписание м.09.2017 / ЗДУД, гл. учител

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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м.02.2018 -  
за I и II ср.

Програмна система за организиране на дейностите в ПГ -  
6 год.

02.09.2017 г. учител ПГ

Мерки за повишаване качеството на образованието. 02.09.2017 г. В. Колева -  гл. у-л
Планове за индивидуална форма на обучение. 02.09.2017 г. ЗДУД -  3. Христова
Програма за превенция на ранното напускане на училище 02.09.2017 г. пед.съветник -  

Д. Дочева
Програма за предоставяне на равни възможности и за 
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

02.09.2017 г. В. Колева -  
гл. учител

График за провеждане на работа на класния ръководител 
с ученици,родители и документация.

14.09.2017 г. ЗДУД;
кл. ръководители

Утвърждаване и организиране на годишна училищна ДО Директор, Д. Михов,
програма за целодневна организация на учебния ден. 15.09.2017 г. у-ли ФВС
График за провеждане на писмени работи (класни, 28.09.2016г./ ЗДУД И

контролни работи и тестове) 11.02.2017 г. преподавателите
График за дежурство на учители в училищната сграда. 14.09.2016 г. ЗДУД; главен учител
График за провеждане на консултации с учениците. 28.09.2017 г. председатели на МО
График за консултиране на родители и ученици. 28.09.2017 г. председатели на МО
Разработване план за противодействие на училищния 
тормоз, основавайки се на данни от единния механизъм за 
противодействие на училищния тормоз между децата и 
учениците в училище, утвърден със Заповед № РД09- 
611/18.05.2012 г. на Министъра на образованието. 
Изследването на проблема за противодействие на 
училищния тормоз се обсъжда на заседание на ПС, с 
непедагогическия персонал, с родителите и децата.

04.10.2017 г. Д. Дочева и ЗДУД 
(т.к. Зоя Христова - 
председател на 
училищния 
координационен 
съвет за справяне с 
тормоза, според този 
механизъм)

Планове за работата на педагогическия съветник, за 
комисията за установяване на деца в риск, Училищната 
комисия за превенция на противообществените прояви на 
учениците (УКПППУ);

04.10.2017 г. Педагогически
съветник

Спортен календар. Определяне видовете спорт и график 
за провеждане на спортните дейности в I и VII клас и 
график за провеждане на модулно обучение в ДЧ по ФВС 
в останалите класове.

14.09.2016 г. ЗДУД, Д. Михов, 
кл. ръководители

План за възпитанието и обучението на учениците по БДП 
и график за обучението.

14.09.2016 г. з д у д ,
кл. ръководители

План за действие при БАК. 14.09.2016 г. Директор, ЗДУД
Изготвяне на програми по държавният образователен 
стандарт за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование.

14.09.2016 г. Комисии, МО, 
гл. учител, класни 
ръководители

7. Предприемане на дейности по изпълнение на. 
Националния план за действие в изпълнение на 
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 
грамотността през периода 2017-2018 година.

07.09.2017 г. Д. Дочева, 
Веска Колева

8. Получаване на учебниците по график за всеки клас. 12.09.2017 г. ЗДАД - Върбанова
9. Преглед на задължителната документация за началото на 

учебната година.
14.09.2017 г. ЗДУД и кл.р-ли

10. Изготвяне на годишни тематични планове за ЗП и ЗИП, 
план на класния ръководител, план за УВР, за работа с 
родителите и обществеността в съответствие с

14.09.2017 г. Директор, 
преподаватели, 
кл.ръководители

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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нормативните документи.
11. Вписване на учениците от I клас и ПГ в книгата за 

подлежащите на задължително обучение
15.09.2016 г. ЗДУД;

кл. ръководители
12. Оформяне и представяне на директора на ЗУД -  

дневници и ученически книжки
26.09.2017 г. кл. ръководители

13. Издирване на деца подлежащи на задължително 
обучение.

постоянен учители

14. Планиране на:
И Брой постъпващи първокласници.

И Необходимост при оптимизиране на човешките 
ресурси.

И Необходимост от учебна и училищна 
документация.

И Броя на пенсиониращите се педагогически кадри.
И Нуждите от педагогически кадри.
У Избор на нов ученически съвет и развиване на 

дейността му.
У Развиване дейността на училищното 

настоятелство.
У Проучване на потребностите, интересите,

желанията на ученици и родители за развитието на 
училището.

30.04.2018 г.

постоянен

постоянен

постоянен 
постоянен 
октомври 
2017 г. 
постоянен

постоянен

Директор и кл.р-ли 
1Укл.
Директор

ЗДУД, Върбанова

Директор 
Директор 
педагог.съветник

Директор

В. Колева и кл. р-ли

15. Изработване, оформяне и постоянно актуализиране на 
професионално учителско портфолио.

постоянен всички учители

16. Попълване на атестационна карта за самооценка на 
учителя.

14.09.2017 г. всички учители

17. Родителски срещи по график кл. ръководители
18. Заседания на Педагогическия съвет по график Директор
19. Във връзка е изпълнение на мисията и целите на 

училището е разработен индивидуален план по проекта 
„Твоят час“, които включва разнообразни дейности по 
интереси и дейности за деца със затруднения.

ЗДУД,
Главен учител

2. СОЦИАЛНО-БИТОВИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПТИМИЗИРАНЕ И 
ИНОВИРАНЕНА ТЕХНОЛОГИИТЕ, МЕТОДИТЕ, СРЕДСТВАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА

ОБУЧЕНИЕТО:
1. Технологизиране на основните процеси на въвеждане на 

информацията.
постоянен Св. Върбанова

2. Получаване на санитарно разрешително за началото на 
учебната година от РЗИ.

14.09.2017 г. Св. Върбанова

3. Превантивна работа е трудовия колектив и всички 
ученици за създаване на атмосфера за недопускане 
рушене и унищожаване на училищното имущество.

постоянен кл. ръководители

4. Определяне на приоритетите при придобиването на 
материално-техническата база.

постоянен ЗДАД, ЗДУД, 
Директор

5. Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно- 
технически средства.

постоянен ЗДАД, ЗДУД, 
Директор

6. Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната 
сграда и дворните площи.

14.09.2017 г. ЗДАД- 
Св. Върбанова

7. Планиране на строително-ремонтните работи. 14.09.2017 г. Директор, ЗДАД
8. Организиране на отдиха на ученици и учители. постоянен Вл. Шахънски; 

Д. Михов

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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9. Провеждане на медицински прегледи на учениците. постоянен медицинско лице
10. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на 

нормален учебен процес.
14.09.2017 г. ЗДАД- 

Св. Върбанова
3. ТРАДИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО 

КА ЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОЦИАЛИЗАЦИЯТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ-В УЧЕБНАТА И ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ, ПО 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ, ЕСТЕТИЧЕСКИ, СПОРТНИ, 
МУЗИКАЛНИ, ЕКОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ; КРЪЖОЦИ, КЛУБОВЕ, СЪСТАВИ И ДР.:

1. Изработване на план за гражданско образование и 
възпитание на учениците.

14.09.2017 г. гл. у-л; класни р - ли

2. Изготвяне на план за професионално ориентиране на 
учениците.

05.10.2017 г. М. Методиева

3. Поддържане на актуална информация в сайта на 
училището.

постоянен В. Колева,
Св. Върбанова

4. Публикуване на материали и информация за училището в 
сайта „ЛОВЕЧ ДНЕС” и други медии.

постоянен В. Колева и учители

5. Диагностика за готовността на учениците в първи клас. 12.10.2017 г. пед. съветник, 
логопед

6. В плановете на класните ръководители за ЧК да се 
предвидят минимум по 2 теми за обучение по кариерно 
ориентиране през Еви учебен срок.

18.09.2017 г. Класни
ръководители

7. Запознаване с резултатите от национални изследвания и 
съпоставка с резултатите от НВО в 4 и 7 клас на 
училищно ниво.

м. октомври, 
2017 г.

Председатели на 
МО, гл. учител

8. Разпространение на училищни практики за проследяване, 
оценка и анализ на постигнатите от учениците равнища 
на грамотност.

м. май, 
2018 г.

всички
преподаватели

9. Проверка на входното, междинното и изходното ниво на 
учениците по всички предмети и анализ на резултатите по 
методически обединения.

по график за
всяко
оценяване

всички
преподаватели

10. За отчитане на междинното и изходното ниво да служат 
резултатите от срочните класни работи и националното 
външно оценяване в 4, 7 и 8 клас. Писмените работи, 
проверени, рецензирани и подписани от родителите, да се 
съхраняват от преподавателя, подвързани в папка на 
подходящо място в училището и да се представят при 
поискване по време на родителски срещи или 
консултации с родителите.

през цялата 
година

всички
преподаватели

11. Учителите да стимулират учениците към изява на 
собственото мнение, да ги учат да избират и защитават 
избора си.

постоянен всички
преподаватели

12. Учителите да прилагат стандартизирани тестове за 
проверка на подготовката и знанията на учениците, като 
за целта се създаде банка от тестове по предмети и 
възрастови групи.

постоянен всички
преподаватели

13. Учителите да прилагат в работата си интерактивни 
методи, принципи на екипната работа и др., които 
създават навици за самостоятелно учене, при което 
учителят е консултант, а не само източник на 
информация. Да се стимулират учениците за изготвяне на 
собствени презентации по определени теми, което да 
допринася за повишаване на знанията в дадена област.

постоянен всички
преподаватели

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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14. Учениците с изявени способности и интереси да бъдат 
стимулирани за участие в олимпиадите по БЕЛ, 
математика, физика, химия, биология и география.

постоянен преподавателите по
съответните
предмети

15. Информационният център да се използва пълноценно с 
учебни цели и за ЧК -  по предварително дадена заявка 
при ЗДУД. За целта към инф. център да се изгради банка 
от презентации на теми и уроци по отделните предмети.

постоянен всички
преподаватели и 
Педагогически съвет

16. Да се провеждат консултации по всички учебни предмети 
по предварително изготвен график.

постоянен ЗДУД

17. Учителите да отделят време и специално внимание на 
изоставащите ученици в учебните часове и часовете за 
консултации.

постоянен всички
преподаватели

18. За учениците със специални образователни потребности 
съответните учители да изградят собствени критерии и 
изисквания за работа според възможностите на детето. Да 
поддържат непрекъсната връзка с техните родители и с 
ресурсния учител.

постоянен учителите, ЗДУД

19. Работа с учениците по темите на програмата за здравно 
образование, разработена в съответствие с възрастта на 
децата.

постоянен Педагог, съвет и 
класни ръководители

20. Поддържане на контакт с детските градини в региона във 
връзка с набирането на първокласници за следващата 
учебна година.

постоянен учителите на 4 клас

21. Всички учители, а не само преподавателите по бълг. език 
и литература, да полагат усилия за подобряване езиковата 
култура на учениците; да санкционират грешките както в 
писмените, така и в устните им изяви.

постоянен всички
преподаватели

22. Да се вземат мерки за прекратяване на безпричинните 
отсъствия от учебните часове -  стриктно да се отразяват 
отсъствията от всички учители, а класните ръководители 
да уточняват поводите за отсъствията /уважителни или 
не/ и системно да информират училищното ръководство и 
родителите.

постоянен класните
ръководители

23. Заседания на екипа за работа с деца на ресурсно 
подпомагане: 24.09.2017г., 10.12.2017г., 15.02.2018, 
20.04.18г.

фиксиран ресурсен учител,
ЗДУД

24. Изработване на рекламни материали, свързани с УВП и 
извънкласните дейности на училището.

постоянен преподаватели

25. Експониране на ученически работи във временни и 
постоянни изложби на училището.

постоянен преподаватели по 
ИИ и класни р-ли

26. Посещения на различни музеи с цел запознаване на 
учениците с културното и историческото наследство.

постоянен учители по БЕЛ и 
история

27. Естетизация на класните стаи и училищните коридори и 
фоайета.

постоянен класни ръководители

28. Участие с материали и мултимедийни продукти в 
сайтовете на училището.

постоянен Св. Върбанова, 
учители

29. Изграждане на критерии и изисквания за работа с 
ученици със СОП -  поддържане на връзка с родителите и 
ресурсния учител.

постоянен Педагог, съвет, 
учители
и ресурсен учител

30. Активно участие в проектът „Твоят час“, свързан с постоянен - Директор, ЗДУД,
извънкласни дейности по интереси и извънкласни 
дейности за компенсиране на образователни затруднения

29 месеца всички участващи

Контролът по всички точки на настоящия план ще сс осъществява от директора на училището.
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на учениците.
31. Включване на демократични училищни практики като:

• училищен ученически парламент и/или други форми 
на ученическо представителство и самоуправление;

• доброволчески дейности във и извън училище;
• поддържане на училищни медии с активното участие 

на учениците (вестници, радио, списания, уебсайтове);
• осигуряване на форми и места за изразяване на мнения 

и предложения по училищния живот от страна на 
учениците;

• училищни кампании, подкрепящи здравето, 
толерантността, социалната чувствителност, правата 
на човека, опазването на околната среда и пр.;

• празничен календар на етносите;
• екологичен календар с международните дати, свързани 

с опазването на околната среда;
• форми на посредничество, решаване на конфликти, 

превенция на агресията;
• разработване на училищни проекти.

постоянен Директор, ЗДУД, 
всички учители, 
педагог, съветник

4. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИТ ТЪРЖЕСТВА:
1. Тържествено откриване на новата учебна година. 15.09.2017 г. комисия с у-л по 

Музика
2. Ден на независимостта на България -  официален празник. 21.09.2017 г. Ив.Енев,

Вл.Шахънски
3. Провеждане на училищни инициативи за подаряване и 

размяна на детски и юношески книги.
м. септември 
2017 г.

класни р-ли и 
преподаватели по 
БЕЛ -  I -  VII клас

4. Организиране на публични четения - „Най-обичам....“, 
“Любими приказни герои гостуват на най-малките”.

ежегодно класни р-ли I -  IV 
клас

5. Организиране и провеждане на Национална седмица на 
книгата.

ежегодно класни р-ли и 
преподаватели 
по БЕЛ -  I -  VII клас

6. Организиране и провеждане на състезания по граматика 
„Кривописаници -  правописаници”.

ежегодно класни р-ли и 
преподаватели 
по БЕЛ -  I -  V клас

7. Организиране на занимания по четене и по български 
език в рамките целодневната организация на учебния ден 
за учениците от I до VII клас.

ежемесечно- 
II срок - 
2018 г.

класни р-ли, 
преподаватели 
по БЕЛ, възпитатели 
— I — VII кл

8. Отбелязване на европейския ден на езиците. 27.09.2017 г. учители - ЧЕ
9. Международен ден на туризма. 27.09.2017 г. Д. Михов, Шахънски
10. Международен ден на музиката и поезията. 01.10.2017 г. у-л по Музика и у-л 

по БЕЛ
10. Ден на народните будители -  1 ноември. 31Л0. 2017г. у-л по БЕЛ, Ив.Енев
11. Отбелязване на международния ден на толерантността 

16.11,- чрез беседи и разговори по темата в ЧК.
15.11. 2017г. класни ръководители

12. Ден на християнското семейство -  21Л 1. Участие в 
общоградските изяви и мероприятия, организирани от 
Ловчанска митрополия. Разговори в ЧК.

21.11.2017г. класни ръководители 
учители по БЕЛ, 
история, музика

13. Световен ден на борба срещу СПИН -01.12. Среща на 
лекар с ученици от VII клас.

01.12.2017 г. класни ръководители 
на VII клас, педагог.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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съветник
14. Коледни тържества 23.12.2017 г. Ст.Андреева и 

класни р-ли
15. Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски и 

поднасяне на венец на паметника на Апостола на 
свободата.

19.02.2018 г. Ив. Енев, у-л по БЕЛ

16. Провеждане и популяризиране на инициатива „Подарък 
за училищната библиотека”.

февруари 
2018 г.

Преподаватели по 
БЕЛ -  I -  VII клас

17. Изработване на мартенички за децата от подготвителен 
клас и децата от детските градини „Радост” и „Детелина”.

28.02.2018 г. К.Райкова и кл.р-ли 
IV кл

18. Трети март -  Ден на Освобождението на България -  
национален празник.
- поднасяне на цветя на паметник в Ловеч;
- участие в общоградски мероприятия и тържества;
- празнична украса в училище.

03.03.2018 г. Ив. Енев,
Вл. Шахънски 
класни ръководители

19. Посрещане на първа пролет - пролетен бал. 22.03.2018 г. класни ръководители
20. Празник на буквите - 1 клас. месец март, 

2018 г.
класни р-ли на I клас

21. Разпространение на приложение към вестник „Аз Буки” с 
постер-послание към учениците „Десет причини да 
чета/да бъда грамотен/да бъда образован”.

м. ноември
2017 г., март
2018 г.

уч-ли по БЕЛ -  4-7 
клас

22. Честване патронния празник на училището (последният 
ден преди пролетната ваканция) -  концерти, изложби, 
училищен вестник, конкурси, спортни състезания.

29.03.2018 г. у-л по Музика, Д. 
Дочева

23. Поддържане на постоянна изложба на ученически 
произведения.

постоянен К.Райкова

24. Организиране на Национален маратон на четенето във 
връзка с популяризиране на Международния ден на 
детската книга.

02.04.2018 г. уч-ли по БЕЛ I -  VII 
клас

25. Отбелязване на международния ден на Земята 22.04. 22.04.2018 г. кл. ръководители, 
М. Методиева,
Вл. Шахънски

26. Организиране на Национален маратон на четенето във 
връзка с популяризиране на Международния ден на 
книгата и авторското право.

23.04.2018 г. Преподаватели по
БЕЛ -
I -  VII клас

27. Организиране и провеждане на литературни конкурси - 
Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”; 
Национален конкурс за литературно творчество 
„Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” и др.

м.април и 
юни 2018 г.

Преподаватели по 
БЕЛ -
IV -V II клас

28. Великден - благотворително тържество. 20.04.2018 г. гл. учител, Д. Дочева
29. Празнуване на 9 май - Ден на Европа и ученическо 

самоуправление.
09.05.2018 г. кл. ръководители 

V-VII кл., педагог, 
съветник

30 Ден на гр. Ловеч и участие в общоградските тържества и 
„Пламъчета сини”

09-11.05. 
2018 г.

кл. ръководители I- 
Шкл, Д. Михов

31. Тържество за 24 май - Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост.

24.05.2018 г. кл.р-ли;
преподаватели

32. Тържествено завършване на IV клас -  31.05.2018 г. 31.05.2018 г. кл. ръководители IV 
клас

33. Първи юни - международен ден за защита на детето. 01.06.2018 г. класни р-ли
34. Празнуване на 9 май - Ден на Европа и ученическо пед. съветник, кл.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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самоуправление. рък-ли V-VII клас
35. Ден на Ботев и загиналите за свободата на България. 02.06.2018 г. Ив. Енев
36. Закриване на учебната година. 15.06.2018 г. класни р-ли;

5. ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ:
1 . Сформиране на групи и активно участие в проектът 

„Твоят час“, свързан с извънкласни дейности по интереси 
и извънкласни дейности за компенсиране на 
образователни затруднения на учениците.

постоянен -  
29 месеца

Директор, ЗДУД, 
всички р-ли на групи

2. Включване на учениците от I-VII клас в различни 
инициативи, свързани с извънкласни дейности.

учебна 
2017/2018 г.

ръководители на 
групи

3. Популяризиране на дейностите на съответните групи. постоянен рък-ли на групи
4. Финализиране на работата по Програма „Еразъм +“ за 

многостранно партньорство -  „То be or not to be a hero”.
2017/2018 г. В. Христова, Н. 

Георгиева
5. Кандидатстване по Програма „Еразъм +“ за многостранно 

партньорство.
2017/2018 г. Кр. Рускова

6. Предоставяне на всички учители на равна възможност за 
участие в европейската образователна програма „Еразъм 
+”, без значение от географско местоположение и 
социална позиция.

2017/2018 г. Директор, ЗДУД

7. Поддържане и разширяване на Фейсбук и Туитър 
кампанията „Пишете правилно! Написаното остава”.

постоянен, 
2018 г.

Преподаватели по 
БЕЛ, класни р-ли

8. Провеждане на екскурзии по класове. през
годината -  
по решение 
на учители и 
родители

кл. ръководители 
1 -7 клас

9. Да опазим гората - организиране събирането на вторични 
суровини.

януари и 
май 2018 г.

кл.ръководители 
I-VII клас

10. Съвместни дейности на колегите от начален и 
прогимназиален етап, свързани с план - приема на първи 
и пети клас -  е участието на ученици.

постоянен кл.ръководители 
I-VII клас и 
преподаватели

6. ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЧАЛНИ!ГЕ УЧИТЕЛИ
1 . Обсъждане на новите моменти, свързани със Закона за 

предучилищното и училищното образование и приетите 
вече ДОС по чл. 22, ал.2 от ЗПУО

01.09.2017г. Председател на МО

2. Запознаване с Наредби, указания за дейността и УВР в 
общообразователното училище, касаещи I -  IV клас.

м. 09.2017г. началните учители

3. Разработване и приемане на план за дейността на МО 02.09.2017г. Председател на МО
4. Изготвяне на годишни тематични планове за ЗП и ЗИП, 

план на класния ръководител, план за УВР, работа е 
родителите и обществеността в съответствие с 
нормативните документи. ,

02.09.2017г. началните учители

5. Набелязване на мерки за отстраняване на пропуски в 
методическата работа.

05.09.2017г. Председател на МО

6. Седма национална конференция на тема „Иновативни 
решения за интегриране на информационните технологии 
в българското образование“ „ЕНВИЖЪН“.

09.09.2017г. Веска Колева

7. Опресняване на знанията за учебните програми за II - IV 
клас, новите учебни програми за I клас и запознаване е 
наредбата за общообразователния минимум и 
разпределение на учебното съдържание

11.09.2017г. Председател на МО

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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8. Посещение на есенното съвещание с експерт на РУО -  
Ловеч

м. 09.2017г. началните учители

9. Обмен на идеи и методи на работа, както и на похвати за 
разнообразяване на учебната дейност.

постоянен началните учители

10. Какво ново в образователните сайтове -  споделяне на 
информация

постоянен Председател на МО

11. Изготвяне и провеждане на тестовете за училищна 
готовност /входяща диагностика/ на учениците от I клас

07.10.2017г. Д. Дочева -  ПС 
Н. Нисторова -  лог.

12. Изготвяне и провеждане на тестовете за входно ниво на 
учениците от II-IV клас. Анализ на резултатите от тях. 
Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.

м.10.2017г. учители II-IV клас

13. Посещаване на квалификационни курсове, семинари, 
работни срещи и други форми за повишаване квалифи
кацията и запознаване със съвременните тенденции в 
образованието. Споделяне на опит.

постоянен началните учители

14. Участие в подготовката и провеждането на празника на 
Народните Будители

31.10.2017 г. Начални учители

15. Осъществяване на приемственост между Подготвителна 
група - 1 клас и IV-Уклас с цел осигуряване на плавен 
преход чрез посещаване на уроци, занятия, съвместни 
прояви, тържества и други форми.

м.11.2017 г. 
м. Ill,IV,V. 
2018 г. 
постоянен

учители I-IV клас, 
учител на ПГ -  
Стефка Андреева

16. Споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите 
преподаващи в V - VIII клас с цел осигуряване на плавен 
преход от IV в Уклас.

м.11.2017 г. учители

17. Активно прилагане на груповата работа в УВП. постоянен начални учители
18. Използване на различни форми и методи на приобщаване 

на родителите към учебната дейност.
постоянен начални учители

19. Провеждане на консултации и индивидуална работа с 
напреднали и изоставащи ученици.

постоянен начални учители

20. Подобряване и обогатяване на наличната материална база 
и естетизация на училищната среда.

постоянен начални учители

21. Участие в квалификационни курсове -  ИКТ. постоянен начални учители
22. Работа по проект: „Аз обичам моята родина“. /Изготвяне 

от децата от 1, 2, 3 и 4 клас в часовете по / и с помощта на 
родителите/ на рисунки, албуми и табла с изгледи от 
природни забележителности или снимки от посетени 
места, писане на стихотворения и др.

постоянен начални учители

23. Посещение на урок в I А клас от децата от ПГ. ноември 
2017 г.

Анелия Шопова, 
Ст. Андреева

24. Посещение на урок в I ь клас от децата от ПГ. Вергиния Христова, 
Ст. Андреева

25. Посещение на урок в I в клас от децата от ПГ. Наталия Пеева, 
Ст. Андреева

26. Открит урок по ЧО на учител от IV клас м. XI. 2017 г. Виолета Бончева
27. Открит урок по ЧП на учител от IV клас м. XI. 2017 г. Поля Костова
28. Открит урок по Математика на учител от IV клас м. XI. 2017 г. Румяна Петрова
29. Покана към медицински лица за изнасяне на здравна 

беседа.
м. 12. 2017 г. 
по график

начални учители

30. Организиране и провеждане на благотворителен Коледен 
базар и Новогодишно тържество

23.12.2017 г. начални учители, 
учители в и ПГ

31. Открит урок по Английски език м. ХП.2017г. Кремена Рускова

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

32. Изготвяне и провеждане на тестовете за междинно ниво 
на учениците от I-IV клас. Анализ на резултатите от тях. 
Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.

м. 01 - 02. 
2018 г.

учители I-IV клас

33. Обобщаване на резултатите от учебно-възпитателната 
работа в края на първия учебен срок. Набелязване на 
мерки за отстраняване на пропуските.

м. 02.2018 г. Председател на МО

34. Изработване на професионалното портфолио. Постоянни 
допълнения и актуализации.

постоянен начални учители, 
учители в ПИЕ и ПГ, 
логопед

35. Открит урок по Околен свят във II клас м. II. 2018 г. Даринка Чакърова
36. Открит урок по Математика във II клас м. II. 2018 г. Тонка Панова
37. Открит урок по БЕЛ във II клас м. II. 2018 г. Иван Банев
38. Патриотично междучасие „Лъвски скок”, посветено на В. 

Левски
17.02.2018 г. Председател на МО

39. Подготовка на изложба от мартеници. Подготовка и 
провеждане на тържество по случай Баба Марта.

м. III. 2018 г. начални учители, 
учители в ПИЕ и ПГ

40. Изложба „Баба Марта е при нас” на мартеници, 
изработени от учениците от I, II и III клас и картички с 
квилинг техника на учениците от IV клас

27.02.2018 г. учители в ПИГ

41. „Трети март” -  изработване на табла. Тържество. 
Поднасяне на цветя на паметник.

28.02.2018 г. начални учители

42. Открит урок по ЧП в III клас м. III. 2018 г. Веска Колева
43. Открит урок по ЧО в III клас м. III. 2018 г. Анна Иванова
44. Открит урок по БЕЛ в III клас м. III. 2018 г. М. Димитрова
45. Открит урок по Математика г III клас м. III. 2018 г. Д. Христова
46. Празник на буквите в I клас -  наблюдения на тържества м. III. 2018 г. Анелия Шопова, 

В. Христова, 
Наталия Пеева

47. Активно участие на учениците от I до IV клас в 
състезанията, организирани от СБНУ по различните 
учебни предмети.

по график на 
СБНУ

начални учители, 
Председател на МО

48. Провеждане на родителска среща за учениците от 4 клас 
на тема „Преодоляване на стреса у децата при 
преминаване от начален в прогимназиален етап“ и 
запознаване с учителите от прогимназиален етап

м. III. 2017 г. Директор,
кл. ръководители на 
IV клас

49. Участие в отбелязването на патронния празник на 
училището

31.III. 2018г. начални учители

50. Споделяне на опит и обмяна на мнения с учителите 
преподаващи в V -  VIII клас с цел осигуряване на плавен 
преход от четвърти в пети клас

м. IV. 2018г. кл. ръководители на 
IV клас

51. Посещение на учители от прогимназиален етап в часа на 
класа в IV клас

м. Ill - V. 
2018 г.

Директор

52. Подготовка на великденска украса и тържество. м. IV. 2018г. начални учители
53. Подготовка на учениците от IV клас за успешно 

представяне на НВО
през цялата 
уч.година

учителите на IV клас

54. Почистване района на училището по повод Деня на 
земята

м. IV. 2018г. начални учители

55. Участие в Маратон на четенето и парад на приказните 
герои

22.IV. 2018г. начални учители

56. Създаване на портфолио на учениците в 1 клас и 
постоянно актуализиране на останалите класове

постоянен кл. ръководители на 
I - IV клас

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

57. Подготовка и участие на учениците or I -  IV клас в 
математически, спортни и други състезания, олимпиади, 
зелени училища, екскурзии.

постоянен начални учители

58. Участие на учениците от I - IV клас в регионални и 
национални изложби, конкурси, олимпиади, национални 
състезания, чествания и др

постоянен начални учители

59. Активно участие в работата по проекти. постоянен начални учители
60. Стимулиране на творческата активност на учениците чрез 

провеждане на разнообразни мероприятия
постоянен начални учители

61. Участие в квалификационни курсове и семинари постоянен Председател на МО
62. Изготвяне и провеждане на тестовете за изходно ниво на 

учениците от I-IV клас. Анализ на резултатите от тях. 
Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.

м. 05.2018г. учители I-IV клас

63. Обобщаване и анализ на резултатите от проведеното НВО 
в IV клас. Набелязване на мерки за отстраняване на 
пропуските.

м. 05 - 06. 
2017 г.

Председател на МО 
учителите на IV клас

64. Обобщаване на резултатите от учебно-възпитателната 
работа в края на втория учебен срок и учебната година. 
Набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.

м. 05.2018 г. Председател на МО

65. Участие в тържеството по случай патронния празник на 
училището 24 май

24.03.2018 г. начални учители

66. Подготовка, организиране и провеждане на годишни утра 
с учениците от I-IV клас.

м. 05.2018 г. начални учители

67. Изготвяне на индивидуални характеристики на учениците 
от I до IV клас.

м. 05.2018 г. класни ръководители

68. Провеждане на ученически екскурзии с учебна цел през уч. 
година

класни ръководители

> КАЛЕНДАРНИ ПЛАНОВЕ НА МО НА НА ЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ ПО КЛА СОВЕ:
ПЪРВИ КЛАС

1. Подреждане, украсяване и опазване на класните стаи. постоянен, 
по график

начални учители, 
кл. ръководители 
I клас

2. Използване на различни форми за приобщаване на 
родителите към училищните проблеми.

3. Участие на началните учители и учителите ЦДО в 
мероприятия, повишаващи тяхната квалификация.

4. Работа по проект: „Аз обичам моята родина“.
5. Участие в различни конкурси и състезания.
6. Участие на учениците от 1. клас в Състезанията на СБНУ.
7. Приемане на безплатните учебници и единни изисквания 

за опазването им.
септември 
2017 г.

начални учители 
I клас

8. Споделяне на опит за изготвяне на програмите по ИУЧ, 
тематични планове.

9. Обсъждане и уеднаквяване на критериите за оценка.
10. Рисунка на асфалт. октомври 

2017 г.
начални учители 
I клас

11. Диагностика на учениците от I клас. пед. съв-к, логопед
12. Посещение на урок в I А клас от децата от ПГ. ноември 

2017 г.
Анелия Шопова, 
Ст. Андреева

13. Посещение на урок в I ь клас от децата от ПГ. Вергиния Христова, 
Ст. Андреева

14. Посещение на урок в I “ клас от децата от ПГ. Наталия Пеева, 
Ст. Андреева

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

15. Зимна изложба. декември 
2017 г.

начални учители 
I клас и учители 
ЦДО

16. Изработване на коледна украса.
17. Участие в коледния концерт на училището или тържества.
18. Междинна диагностика -  провеждане и отчитане. м. 01 - 02 

2018 г.
начални учители 
I клас

19. Организиране и провеждане на празник на буквите. март, 2018 г. начални учители 
I клас20. Изложба с картички за 8-ми март.

21. Изработване на мартеници.
22. Празник на мартеницата.
23. Участие в концерт, посветен на празника на училището.
24. Подготовка за участие в щафета „Пламъчета сини“. постоянен, 

до април
начални учители 
I клас

25. Участие в щафета „ Пламъчета сини“. май, 2018 г. начални учители 
I клас26. Изходяща диагностика -  провеждане и отчитане.

27. Препоръка на книги за прочит през лятото.
28. Тържествено завършване на I клас.
29. Отчет за работата на методическото обединение.
30. Провеждане на екскурзии, зелени или бели училища по преценка 

на кл. р-л и 
родители

кл. ръководители на 
I клас

ВТОРИ КЛАС
1. Подреждане, украсяване и опазване на класните стаи. постоянен, 

по график
начални учители, 
кл. ръководители 
II клас

2. Използване на учебни програми,поставящи акцент върху 
повишаване на четивната грамотност на учениците.

3. Използване на различни форми и методи за приобщаване 
на родителите към учебната дейност и училищния живот.

4. Участие на началните учители и учителите ЦДО в 
мероприятия, курсове, програми..., повишаващи тяхната 
квалификация.

5. Провеждане на консултации и индивидуална работа с 
напреднали и изоставащи ученици.

6. Работа по проект: „Аз обичам моята родина“.
7. Участие в различни конкурси и състезания.
8. Участие на учениците от 2. клас в състезанията на СБНУ.
9. „Приказен свят“ -  четене от възпитателя избрана от него 

приказка всеки петък -  ПИГ -  2 клас.
10. „Библиотека назаем“- децата носят любими книги от 

дома,които четат те самите или заемат на другарче след 
подготовката на домашните работи -  ЦДО 2 а клас.

11. Посещение на театрални постановки.
12. Посещение на забележителностите на Ловеч, разходки.
13. Обмен на идеи, методи и похвати на работа за 

разнообразяване на учебната дейност.
септември, 
2017 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
II клас14. Обсъждане и уеднаквяване на критериите за оценка.

15. Разработване на учебни програми за ЗИП по БЕЛ и 
Математика за 2 -  ри клас.

16. Провеждане на тестове за входно ниво и отчитане на 
резултатите.

септември,
октомври

начални учители, 
кл. р-л и на II клас

17. Покана на мед. лице за беседа - „Лични хигиенни навици“ ноември 
2017 г.

начални учители, 
кл. р-ли на II клас18. Представление -  драматизация на приказка -  пред 

родителите на класовете.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

19. Участие в коледния концерт на училището или тържества. декември 
2017 г.

начални учители, 
кл. р-ли на II клас20. Коледни играчки и украси.

21. Участие в Коледния базар със собственоръчно изработени 
изделия.

22. Участие в Коледните концерти, тържества или посещение 
на коледна постановка.

23. Конкурс „Зимна приказка“ -  за най-сполучлив снежен 
човек.

януари 
2018 г.

начални учители, 
кл. р-ли на II клас

учители ПИГ

24. „Как да се държим с непознати“ -  беседа със служител от 
МВР.

25. „Весела пързалка“.
26. „Баба Зима е добра“ в картички и рисунки - всеки петък -  

ПИГ 2 клас.
27. Междинна диагностика -  провеждане и отчитане. януари, 

февруари 
2018 г.

начални учители 
II клас

28. Полагане на цветя пред паметника на Васил Левски. февруари 
2018 г.

начални учители, 
кл. р-ли на II клас29. Покана на медицинско лице за беседа „Здрави зъбки“.

30. Изработване на мартеници в ПИГ -  2 клас.
31. Открит урок по Околен свят във II а клас. Даринка Чакърова
32. Открит урок по Математика във II б клас. Тонка Панова
33. Открит урок по БЕЛ във II в клас Иван Банев
34. Изложба на мартеници и картички „Баба Марта е при 

нас“, изработени от учениците -  При откриването кратка 
програма от стихчета и песнички.

март 2018 г. начални учители, 
кл. р-ли на II клас

35. „Трети март” — изработване на табла. Тържество. 
Поднасяне на цветя на паметник.

36. Поздрав за мама. Изложба с картички за 8-ми март.
37. Пролетна изложба.
38. Драматизация на приказка.
39. „Фолклорна палитра“ - всеки петък -  ПИГ 2 клас.
40. Участие в концерт, посветен на празника на училището.
41. „Фолклорна палитра“ -  запознаване с пролетните 

празници: Лазаровден, Цветница, Великден.
април 
2018 г.

начални учители, 
кл. р-ли на II клас

42. Великденски празници -  изложба на боядисани яйца по 
паралелки.

43. Отбелязване на Денят на земята.
44. Конкурс за най-добра рисунка на асфалт -  по паралелки.
45. „България -  моята родина“ -  творческа изложба по 

темата.
46. Участие в голямото четене.
47. Подготовка за участие в щафета „ Пламъчета сини“ и 

Спортен празник „Бързи, смели, сръчни“.
постоянен, 
до април

начални учители, 
кл. р-ли на II клас

48. Провеждане на екскурзия /еднодневна, двудневна.../ или 
зелено училище.

по решение 
на учител и 
родители

начални учители, 
кл. р-ли на II клас

49. Участие в щафета „ Пламъчета сини“ и Спортен празник 
„Бързи, смели, сръчни“.

май 2018 г. начални учители, 
кл. р-ли на II клас

50. Изходяща диагностика -  провеждане и отчитане.
51. Подготовка за отбелязването на 24 май -  Ден на 

българската писменост и култура. Участие в шествието по

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

случай 24 май.
52. Препоръка на книги за прочит през лятото.
53. Тържествено завършване на II клас.
54. Отчет за работата на методическото обединение.

ТРЕТИ КЛАС
1. Подреждане, украсяване и опазване на класните стаи. постоянен, 

по график
начални учители, 
кл. ръководители 
III клас

2. Използване на учебни програми, поставящи акцент върху 
повишаване на четивната грамотност на учениците.

3. Използване на различни форми и методи за приобщаване 
на родителите към учебната дейност и училищния живот.

4. Участие на началните учители и учителите ЦДО в 
мероприятия, курсове, програми..., повишаващи тяхната 
квалификация.

5. Провеждане на консултации и индивидуална работа с 
напреднали и изоставащи ученици.

6. Работа по проект: „Аз обичам моята родина“.
7. Участие в различни конкурси и състезания.
8. „Библиотека назаем“ - децата носят любими книги от 

дома, които четат те самите или заемат на другарче след 
подготовката на домашните работи -  ЦДО 3 клас.

9. Активно прилагане на груповата работа в учебно- 
възпитателния процес.

10. Украса на класните стаи посветена на различни сезони и 
празници.

11. Участие на учениците от 3. клас във всички състезания на 
СБНУ.

12. Посещение на забележителностите на Ловеч, разходки.
13. Посещение на театрални постановки.
14. Обмен на идеи, методи и похвати на работа за 

разнообразяване на учебната дейност.
септември, 
2017 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
III клас15. Обсъждане и уеднаквяване на критериите за оценка.

16. Разработване на учебни програми за ЗИП по БЕЛ и 
Математика за 3 -  ри клас.

17. Изготвяне и провеждане на тестовете за входно ниво на 
учениците от 3. клас и анализиране на резултатите от тях.

септември, 
октомври 
2017 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
III клас18. Набелязване на мерки за отстраняване на допуснатите 

грешки.
19. Отбелязване на Деня на народните будители -  1 ноември 

по подходящ начин.
ноември 
2017 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
III клас20. Покана на медицинско лице за беседа - „Лични хигиенни 

навици“.
21. Представление -  драматизация на приказка -  пред 

родителите на класовете.
22. Коледни играчки и украси. декември 

2017 г.
начални учители, 
кл. ръководители 
III клас

23. Участие в Коледния базар със собственоръчно изработени 
изделия.

януари 
2018 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
III клас24. Участие в Коледните концерти, тържества или посещение 

на коледна постановка.
25. Участие в конкурс за коледна картичка.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

26. Конкурс „Зимна приказка“ -  за най-сполучлив снежен 
човек.

27. „Как да се държим с непознати“ -  беседа с служител от 
МВР.

28. „Весела пързалка“.
28. Междинна диагностика -  провеждане и отчитане. м. 01 -02 

2018 г.
начални учители 
III клас

30. Полагане на цветя пред паметника на Васил Левски. февруари 
2018 г.

начални учители 
III клас31. Изработване на мартеници и картички.

32. Изложба от изработените мартеници и картички. 1-ви март 
2018 г.

начални учители 
III клас33. Украсяване на училищно дърво с мартеници по случай 

1-ви март.
34. Открит урок по Човекът и природата във III а клас. март 2018 г. Веска Колева
35. Открит урок по Човекът и обществото във III б клас. Анна Иванова
36. Открит урок по БЕЛ във III в клас. Марияна Димитрова
37. Открит урок по Математика във III г клас. Детелина Христова
38. „Трети март” -  изработване на табла. Тържество. 

Поднасяне на цветя на паметник.
начални учители 
III клас

39. Поздрав за мама. Изложба с картички за 8-ми март.
40. Пролетна изложба.
41. Посещение на училищната библиотека по повод 

Международния ден на търпението. Драматизация на 
приказка.

42. Участие в отбелязването на патронния празник на 
училището.

43. „Фолклорна палитра“ -  запознаване с пролетните 
празници: Лазаровден, Цветница, Великден.

април 
2018 г.

начални учители, 
кл. р-ли на III клас

44. Великденски празници -  изложба на боядисани яйца по 
паралелки.

45. Конкурс за най-добра рисунка на асфалт -  по паралелки.
46. „България -  моята родина“ -  творческа изложба по 

темата.
47. Участие в голямото четене - „Аз чета“.
48. Отбелязване на Денят на земята -  22 април. Изготвяне на 

табло от третите класове.
21 април 
2018 г.

49. Подготовка за участие в щафета „ Пламъчета сини“. постоянен, 
до април

50. Участие в щафета „ Пламъчета сини“. май 2018 г. начални учители, 
кл. р-ли на III клас51. Подготовка за отбелязването на 24 май -  Ден на 

българската писменост и култура. Участие в шествието по 
случай 24 май.

52. Изготвяне на годишни контролни работи и тестове за 
изходно ниво.

53. Провеждане на тестовете и обсъждане на резултатите.
54. Препоръка на книги за прочит през лятото.
55. Отчет за работата на методическото обединение
56. Провеждане на екскурзия /еднодневна, двудневна.../ или 

Зелено училище.
по решение 
на учител и 
родители

кл. р-ли на III клас

ЧЕТВЪРТИ КЛАС
1. Подреждане, украсяване и опазване на класните стаи. постоянен, начални учители,

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

2. Използване на учебни програми, поставящи акцент върху 
повишаване на четивната грамотност на учениците.

по график кл. ръководители 
IV клас

3. Използване на различни форми и методи за приобщаване 
на родителите към учебната дейност и училищния живот.

4. Участие на началните учители и учителите ЦДО в 
мероприятия, курсове, програми..., повишаващи тяхната 
квалификация.

5. Провеждане на консултации и индивидуална работа с 
напреднали и изоставащи ученици.

6. Работа по проект: „Аз обичам моята родина“.
7. Участие в различни конкурси и състезания; олимпиадата 

по математика; „Знам и мога“.
8. „Библиотека назаем“- децата носят любими книги от 

дома,които четат те самите или заемат на другарче след 
подготовката на домашните работи -  ЦДО 4 клас.

9. Активно прилагане на груповата работа в учебно- 
възпитателния процес.

10. Украса на класните стаи посветена на различни сезони и 
празници.

11. Участие на учениците от 4. клас във всички състезания на 
СБНУ.

12. Посещение на театрални постановки.
13. Посещение на забележителностите на Ловеч, разходки.
14. Подготовка за НВО чрез непрекъснато решаване на 

тестове по учебните предмети, по които то се провежда. 
Коментар на допуснатите грешки.

15. Участие в мероприятия, свързани е почистване на 
училищния двор и класните стаи.

16. Обмен на идеи, методи и похвати на работа за 
разнообразяване на учебната дейност.

септември, 
2017 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас17. Обсъждане и уеднаквяване на критериите за оценка.

18. Разработване на учебни програми за ЗИП по БЕЛ и 
Математика за 4 -  ри клас.

19. Изготвяне и провеждане на тестовете за входно ниво на 
учениците от 4. клас и анализиране на резултатите от тях.

октомври, 
септември 
2017 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас20. Набелязване на мерки за отстраняване на допуснатите 

грешки.
21. Отбелязване на Деня на народните будители -  1 ноември 

по подходящ начин.
1 ноември 
2017 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас

22. Покана на медицинско лице за беседа - „Грижи за 
здравето“.

ноември 
2017 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас23. Представление -  драматизация на приказка -  пред 

родителите на класовете.
24. Открит урок по Човекът и обществото в IV а клас. Виолета Бончева
25. Открит урок по Човекът и природата в IV б клас. Поля Костова
26. Открит урок по Математика във IV в клас. Румяна Петрова
27. Коледни играчки и украси. декември 

2017 г.
начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас

28. Участие в Коледния базар със собственоръчно изработени 
изделия.

28. Участие в Коледните концерти, тържества или посещение

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора иа училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

на коледна постановка.
30. Участие в конкурс за коледна картичка.
31. Конкурс „Зимна приказка“ -  за снежен човек. януари 

2018 г.
начални учители, 
кл. р-ли IV клас32. „Весела пързалка“.

33. Изготвяне и провеждане на междинна диагностика. януари, 
февруари 
2018 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас

34. Отчитане на резултатите от междинната диагностика и 
набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.

35. Полагане на цветя пред паметника на Васил Левски. февруари 
2018 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас

36. Изработване на мартеници и картички.

37. Изложба от изработените мартеници и картички. 1-ви март 
2018 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас

38. Украсяване на училищно дърво с мартеници по случай 
1 -ви март.

39. „Трети март” -  изработване на табла. Тържество. 
Поднасяне на цветя на паметник.

март 2018 г. начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас40. Поздрав за мама. Изложба с картички за 8-ми март.

41. Пролетна изложба.
42. Посещение на училищната библиотека по повод 

Международния ден на търпението. Драматизация на 
приказка.

43. Участие в отбелязването на патронния празник на 
училището.

44. „Фолклорна палитра“ -  запознаване с пролетните 
празници: Лазаровден, Цветница, Великден.

април 
2018 г.

начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас45. Великденски празници -  изложба на боядисани яйца по 

паралелки.
46. Конкурс за най-добра рисунка на асфалт -  по паралелки.
47. „България -  моята родина“ -  творческа изложба по 

темата.
48. Участие в голямото четене - „Аз чета и разбирам 

прочетеното“.
49. Отбелязване на Денят на земята -  22 април. Изготвяне на 

табло от третите класове.
21 април 
2018 г.

начални учители, 
кл.ръководители 
IV клас

50. Подготовка за участие в щафета „ Пламъчета сини“. постоянен, 
до април

начални учители, 
кл. рък-ли IV клас

51. Участие в Спартакиадата на детски спортен празник 
„Пламъчета сини“.

9-10 май 
2018 г.

начални учители, 
кл. рък-ли IV клас

52. Участие в щафета „Пламъчета сини“. 
Участие в празника на гр. Ловеч.

11 май 
2018 г.

начални учители, 
кл. рък-ли IV клас

53. Провеждане седмица на отворените врати с бъдещите 
първокласници и родители.

май 2018 г. начални учители, 
кл. ръководители 
IV клас54. Подготовка за отбелязването на 24 май -  Ден на 

българската писменост и култура. Участие в шествието по 
случай 24 май.

55. Подготовка и участие в НВО - IV клас. Обобщение и 
анализ на резултатите.

56. Препоръка на книги за прочит през лятото.
57. Тържествено завършване на IV клас.
58. Отчет за работата на методическото обединение.
59. Провеждане на екскурзия /еднодневна, двудневна.../ или по решение кл. ръководители

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

Зелено /Бяло, Синьо/ училище. на учител и 
родители

IV клас

7. П Л А Н  ЗА Д Е Й Н О С Т Т А  Н А М Е Т О Д И Ч Е С К О Т О  О Б Е /
Н А У К И  -  Б Ъ Л Г А Р С К И  ЕЗИ К, АНГЛ

Щ Н Е Н И Е  П О  Х У М А Н И Т А Р Н И  
т й с к н Е З И к

1. Отчет за дейността. Избор на председател. септември 
2017 г.

преподавателите по
съответните
предмети

2. Обсъждане на учебните програми и учебниците по 
съответните учебни дисциплини; на учебни планове, 
учебни програми за ЗП, ЗИП, СИП.

3. Разработване на годишни разпределения за ЗП и ЗИП по 
БЕЛ и ЧЕ в прогимназиалния етап.

4. Провеждане на входяща диагностика. Отчитане и 
обсъждане на резултатите.

5. Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.
6. Европейски ден на чуждите езици. Р. Пеева, 

Кремена Рускова
7. Обсъждане и обобщаване на критериите за устно и 

писмено оценяване по БЕЛ и ЧЕ.
октомври 
2017 г.

преподавателите по 
предмети

8. Ден на народните будители 1 ноември 
2017 г.

преподавателите по 
БЕЛ

9. Подготовка и провеждане на Коледни тържества. декември 
2017 г.

преподавателите по 
предмети

10. Изготвяне и провеждане на междинна диагностика. януари, 
февруари 
2018 г.

преподавателите по 
предмети11. Отчитане на резултатите от междинната диагностика и 

набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.
12. Подготовка за участие на ученици в олимпиади и 

състезания по БЕЛ и АЕ на училищно, областно и 
национално ниво.

март 2018 г. преподавателите по 
предмети

13. Съвместна работа е комисията по приемственост. април 
2018 г.

преподавателите
14. Да се изготвят и проведат варианти на самостоятелни 

работи по БЕЛ на 4 клас за установяване на подготовката 
им в 5 клас.

преподавателите по 
БЕЛ

15. Обсъждане на изискванията за провеждане на ВО в 7 клас май 2018 г. преподавателите по 
БЕЛ

16. Обсъждане на резултатите от проведеното ВО в 7 клас. юни 2018 г. преподавателите по 
БЕЛ

17. Изготвяне и провеждане на изходяща диагностика. юни 2018 г. преподавателите по 
предмети18. Отчитане на резултатите от изходящата диагностика и 

набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.
19. Регулярно обогатяване на библиотечния фонд с 

литература и технически средства
постоянен, 
или по 
график

ЗДАД,
библиотекар

20. Представяне на лично творчество на учениците в сайта на 
ОУ ”Проф. Д. Димов”.

Св. Върбанова, 
В. Колева

21. Посещения на концерти, театрални постановки и 
спектакли.

преподавателите по 
БЕЛ

22. Интегриране на ИКТ и включване на дигитално четене в 
образователния процес.

преподавателите по 
БЕЛ

23. Провеждане и участие в различни конкурси и състезания. преподавателите по 
предмети

24. Участие в квалификационна дейност по график на МОН. 
Посещение на учителски форуми.

преподавателите по 
предмети

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

25. Изготвяне на анализи от проведените входни, междинни и 
изходни нива. Набелязване на мерки за преодоляване на 
пропуските и трудностите.

преподавателите по 
предмети

26. Провеждане на заседания на МО по БЕЛ и ЧЕ. всеки месец Председатели на МО
8. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБ1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНО
ЩИ НЕ НИ Е МА ТЕМА ТИКА И 
ЛОГИИ

1 . Избор на председател. Приемане на плана на МО и 
критериите за оценяване.

септември 
2017 г.

преподавателите

2. Обсъждане на учебните програми и учебниците по 
съответните учебни дисциплини; на учебни планове, 
учебни програми за ЗП, ЗИП, СИП.

3. Разработване на годишни разпределения за ЗП и ЗИП.
4. Провеждане на входяща диагностика. Отчитане и 

обсъждане на резултатите.
5. Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските.
6. Участие на учителите от МО в семинара по математика и 

информатика, организиран от РУО -  Ловеч.
октомври 
2017 г.

преподавателите

7. Отчет на учителите, участвали в семинара.
8. Учителите от МО да съдействат за по-масово участие на 

ученици в олимпиади и състезания по математика и ИТ - 
’’Европейско кенгуру”, Коледно, Великденско, 
Апостолови математически състезания и др.

XII, I, II, III, 
IV, V
2017/2018 г., 
график на 
НК за
олимпиади и 
състезания 
м.12.2017 г. 
м.01.2018 г. 
м.02.2018 г. 
м.03.2018 г. 
м.04.2018 г. 
м.05.2018 г.

преподавателите

9. Участие на учениците в съответните състезания.

Коледно състезание 
Зимни математически състезания 
Апостолови математически състезания 
’’Европейско кенгуру”
Великденско математическо състезание 
Прием на училищната математическа паралелка

10. Изготвяне и провеждане на междинна диагностика. януари, 
февруари 
2018 г.

преподавателите
11. Отчитане на резултатите от междинната диагностика и 

набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.
12. Провеждане на общински и областен кръг на олимпиадата 

по математика за 4 -  7 клас.
03 -04.2018 
година

преподавателите

13. Провеждане на пробен изпит за учениците от 7 клас. м. 04.2018 г. преподавателите
14. Изготвяне и провеждане на изходяща диагностика. юни 2018 г. преподавателите
15. Отчитане на резултатите от изходящата диагностика и 

набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.
16. Провеждане на интердисциплинарни състезания. по график преподавателите
17. Представяне на открити практики
18. Изготвяне на анализи от проведените входни, междинни и 

изходни нива. Набелязване на мерки за преодоляване на 
пропуските и трудностите.

19. Да се допълва банката със задачи за самостоятелни 
работи -  входни, изходни, контролни и класни работи.

постоянен преподавателите

9. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НА УКИ И ЕКОЛОГИЯ И 
ОБЩЕСТВЕНИ НА УКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЕКОЛОГИЯ

1 . Участие в избор на учебници по новите учебни програми. септември 
2017 г.

преподавателите
2. Запознаване на учителите от МО с новите изисквания към

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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УВР през учебната 2017/2018 година.
3. Организационно събрание. Избор на председател. 

Приемане на план за работа и критериите за оценяване.
4. Участие в съвещанията за началото на учебната година и 

запознаване на учителите от МО е указанията на 
експертите за работата през новата учебна година.

5. Провеждане на входяща диагностика. Отчитане и 
обсъждане на резултатите.

6. Изготвяне и провеждане на междинна диагностика. януари, 
февруари 
2018 г.

преподавателите
7. Отчитане на резултатите от междинната диагностика и 

набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.
8. Подготовка за участие в олимпиади и състезания. м. 01 -  04 

2018 г.
преподавателите

9. Отбелязване на Денят на Земята чрез:
- рисунка на асфалт е ученици 5 - 7  клас;
- изработване на презентации и информационни 

табла за опазване на околната среда.

април 
2018 г.

Вл. Шахънски, 
М. Методиева

10. Системно запознаване с новостите в УВИ, отразени в 
методическите издания и изданията на МОН.

постоянен преподавателите

11. Споделяне на положителен опит и открити практики, е 
оглед подпомагане работата на колегите.

12. Обезпечаване на учебния процес е УТС.
13. Изграждане на ефективна учебна среда за прилагане на 

иновативни методи и подходи. Използване и ефективно 
прилагане на електронните ресурси /онлайн учебници, 
„Уча се“ и др./ в учебния процес.

14. Провеждане на срещи е учители и родители за по- 
успешна интеграция на ученици със СОП в училищната 
общност.

15. Заседания на МО за осъждане на входни, междинни и 
изходни нива. Набелязване на мерки за преодоляване на 
трудностите и пропуските.

по график преподавателите

16. Системна работа за мотивация за учене, за повишаване 
качеството и обема на знания на учениците.

през
годината

преподавателите

17. Пълноценно използване на учебното съдържание за 
реализиране на ефективно екологично възпитание на 
учениците чрез различни видове уроци, лаборатории и 
семинарни знания.

М. Методиева

18. Изготвяне и провеждане на изходяща диагностика. юни 2018 г. преподавателите
19. Отчитане на резултатите от изходящата диагностика и 

набелязване на мерки за отстраняване на пропуските.
10. ПЛАН НА МО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА, 
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМА ЧЕСТВО

1. Организационно събрание. Избор на председател. 
Приемане на план за работа и критериите за оценяване.

септември 
2017 г.

преподавателите

2. Участие в избор на учебници по новите учебни програми.
3. Участие в съвещанията за началото на учебната година.
4. Обсъждане на възможностите за използване на 

съвременни методически подходи при провеждане на 
уроците.

постоянен преподавателите

5. Подготовка и участие в различни мероприятия, спортни

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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състезания, конкурси за рисунка и събития, свързани с 
учебния план на училището и с общински и областни 
дейности.

6. Подготовка и участие в различни състезания и конкурси.
7. Пълноценно използване на учебното съдържание за 

реализиране на ефективно обучение и възпитание на 
учениците чрез естетически, творчески и спортни 
дейности.

8. МО да бъде на разположение на ръководството във връзка 
с организирането на различни училищни мероприятия.

11. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МО НА УЧ,ИТЕЛИТЕ В ПИГ
1. Сформиране на МО на учителите ПИГ и избор на 

председател. Разработване на план за дейността на МО.
септември 
2017 г.

Председател МО и 
учители в ПИГ

2. Запознаване с новостите свързани със Закона за 
предучилищното и училищното образование.

3. Споделяне на опит и обмяна на мнения за методите и 
похватите за разнообразяване на учебната дейност.

4. Подготвяне на годишен тематичен план на дейностите по 
интереси и самоподготовката в ПИГ.

5. Запознаване с новите указания от съвещанията на 
учителите I -  VII клас.

6. Изготвяне на график за обедно хранене.
7. Вътрешно-квалификационна дейност.
8. Работни срещи на МО за изготвяне на оценъчни карти, 

самостоятелни работи и за анализиране на резултатите от 
тях.

2017-2018 
Х - Х П  
I I - V

Председател МО и 
учители в ПИГ

9. Работни срещи на МО за обсъждане на дейностите по 
темите от плана на МО.

2017-2018 
Х - Х П  
I I - V

Председател МО и 
учители в ПИГ

10. Изработване на табло за Първи ноември в заниманията по 
интереси.

октомври 
2017 г.

Председател МО и 
учители в ПИГ

11. Открит урок по дейности по интереси в ПИГ. ноември 
2017 г.

учители в ПИГ

12. Семинар на тема „Самоподготовката в началното 
училище -  среда за усвояване на компетентности за 
ативно учене“.

януари 
2018 г.

Председател МО

13. Обобщаване на резултатите от учебно -  възпитателната работа 
в края на първия учебен срок и набелязване на мерки за 
отстраняване на допуснатите грешки.

февруари 
2018 г.

Председател МО

14. Драматизация на любима приказка. март 2018 г. учители в ПИГ - 1 кл.
15. Подготовка на великденска украса в училище. април 2018 г. учители в ПИГ
16. „Червен, червен Великден”- изложба
17. Анализиране и отчитане на резултатите на групата и 

набелязване на необходимите мерки за подпомагане и 
отстраняването им.

февруари, 
май 2018 г.

Председател МО, 
учители в ПИГ

18. Отчет за работата на МО през 2017/2018 г. май 2018 г. Председател МО
19. Системно проследяване развитието и образователните 

резултати на учениците.
постоянен Учителите в ПИГ

20. Организация и осъществяване на компонентите на 
рамковата програма за целодневна организация на 
учебния процес :
А) блок А -  Обяд , организиран отдих и спорт -  2 часа

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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Б) блок Б -  Самоподготовка -  2 часа 
В) блок В -  Дейности по интереси -  2 часа

21. Припокриване на изискванията на учителите в ПИГ с тези 
на преподавателите по всички учебни предмети за 
овладяване и надграждане на учебното съдържание в 
целодневната организация на учебния процес.

22. Диагностициране и анализиране на знанията на учениците 
в ПИГ.

23. Ангажиране на родителите в помощ на учениците и 
учителите в ПИГ в дейностите по интереси.

24. Прилагане на интерактивни методи и индивидуален 
подход в обучението за постигане на педагогическо 
взаимодействие, насочено към социализиране на 
учениците в ПИГ.

25. Участие на членовете на МО в извънучилищните 
квалификационни дейности и обучения от външни 
институции.

26. Включване в инициативи, организирани от училището и 
класните ръководители.

27. Участие в подготовката и провеждането на всички училищни 
тържества и празници.

12. СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО УЧЕБ НО СЪДЪРЖА НИЕ
1. Подготовка, провеждане и участие в интердисциплинарни 

състезания -  състезание „Знам и мога” за ученици от 
начален етап /IV клас/.

януари 2018 
г,- общ. 
кръг

преподаватели на IV 
клас

2. Провеждане на интердисциплинарни състезания -  
състезание по природни науки за ученици от V до VII 
клас.

октомври, 
ноември 
2017 г.

М. Методиева

3. Обмен на добри практики при въвеждането на 
интегрирани модули по предприемачество в учебните 
програми по общообразователните предмети.

постоянен преподавателите по 
предмети

13. СПОРТНО -  СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЩЙНОСТ:
Спортно-състезателната дейност се провежда според дейностите и графика, предвидени в 
УЧИЛИЩНИЯ СПОРТЕН КАЛЕНДАР. Той се изготвя на базата на Национален спортен 
ученически календар и Указанието за провеждане на ученически игри през учебната 2017/2018 г. 
При провеждането им се спазват установените единни правила, норми и изисквания. Целта е 
подпомагане на общото развитие на подрастващия организъм и развитие на физическите умения и 
качества.
□ Общински спортни състезания
□ Областни спортни състезания
1. Подбор на учениците от първите класове за участие в 

ДСП „Пламъчета сини“ и определяне на отбор за 
щафетата.

30.10.2017 г. класни ръководители 
на I клас

2. Селекция на учениците от втори, трети и четвърти 
класове за участие в спартакиадата по спортове и 
дисциплини -  лека атлетика, народна топка и футбол.

ноември 
2017 г.

класни ръководители 
на II, III и IV класове

3. Подбор на ученици от втори клас за състезанието „Бързи, 
смели, сръчни“ и сформиране на отбор.

класни ръководители 
на II клас

4. Вътрешноучилищни и общински състезания и участие в 
„Млад огнеборец”.

до
28.02.2018 г.

Ив. Недков

5. Участие в квалификациите по футбол за учениците от 
V -  VII клас. общински -

2018 г. 
март

Дочо Михов

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



Годишен план -  учебна 2017/2018
ОУ „Професор Димитър Димов” -  гр. Ловеч

областни - 
финални -

април 
май - юни

6. Футболен турнир за купа „Апостол Хърлев” март 2018 г. Дочо Михов
7. Участие в детски спортен празник „Бързи, смели, сръчни“ 

и спартакиада „Пламъчета сини“ / във всички спортове/ 
по случай деня на Ловеч -  11.05.2017 г.

09-11 май 
2018 г.

Учителите по ФВС

8. Ученически игри (футбол, волейбол, баскетбол, тенис на 
маса, шах, лека атлетика).

по график Учителите по ФВС

9. Участие в различни мероприятия, турнири и състезания, 
организирани от община Ловеч, от други училища и 
институции.

постоянен, 
по график

Учителите по ФВС 
Дочо Михов

14. ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ 014 , I V u  УКЛАС
1. Тържествено посрещане на учениците от първи клас от 

четвъртокласниците и петокласниците.
15.09.2017 г. кл. ръководители на 

съответните класове
2. Обсъждане и съгласуване на изискванията за работа в ПГ, 

I, IV и V клас.
.IX.2017 г. 
май 2018 г.

учителите на ПГ, I, 
IV и V клас

3. Изготвяне и провеждане на тестовете за училищна 
готовност /входяща диагностика/ на учениците от I клас

07.10.2017г. Д. Дочева -  ПС 
Н. Нисторова -  лог.

4. Посещение на урок в I А клас от децата от ПГ. ноември 
2017 г.

Анелия Шопова, 
Ст. Андреева

5. Посещение на урок в I ь клас от децата от ПГ. Вергиния Христова, 
Ст. Андреева

6. Посещение на урок в I в клас от децата от ПГ. Наталия Пеева, 
Ст. Андреева

7. Провеждане на състезание по БЕЛ в IV клас от учениците 
на V клас.

XI-XII  
2017 г.

учители по БЕЛ в V 
кл., кл. р-ли на IV кл.

8. Коледен поздрав за децата от ПГ за учениците от I клас. 23.12.2017 г. учители на I клас, 
Ст. Андреева

9. Отворени врати /посещение на уроци в I клас/ от децата 
на ЦДГ „Радост“ и ЦДГ „Детелина“.

февруари 
2018 г.

учители на I клас, 
главен учител

10. Посещение в ЦДГ „Радост“ и ЦДГ „Детелина“ от 
първокласниците с поздрав за Баба Марта.

01.03.2018 г. учители на I клас

11. Да се изготвят и проведат варианти на самостоятелни 
работи по БЕЛ на 4 клас за установяване на подготовката 
им в 5 клас.

април 
2018 г.

учители по БЕЛ, 
кл. р-ли на IV и V кл.

12. Посещение на годишно тържество в ПГ от учителите на 
IV клас.

май, 2018 г. кл. р-ли на IV клас, 
Ст. Андреева

13. Провеждане на родителски срещи с родителите на 
бъдещи първокласници и деца, подлежащи за ПГ, след 
приемане на заявления за първи клас и ПГ.

май - юни, 
2018 г.

кл. р-ли на IV клас, 
Ст. Андреева

15. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КВАЛИФИ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕ1

КАЦИЯ И KAi 
ЩАЛИСТИ

РИЕРНО РАЗВИТИЕ

1. Редовно провеждане на квалификационна и методическа 
дейност чрез различни форми.

през
учебната
година

ръководство, 
председатели на МО, 
учители, гл. учител

2. Дейностите за реализиране на основните задачи на 
квалификационната дейност са включени в отделен план, 
който е неразделна част от годишния план на училището. 
Към него са приложени плановете на МО.

председателите на 
МО, главен учител

3. Поддържане на база данни с лична квалификационна 
карта на всеки учител.

главен учител

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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4. В личните трудови досиета да се съхраняват копия на 
всички документи, удостоверяващи придобита 
квалификация.

учителите

16. ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА КОНТАКТИТЕ С ОБЩЕС 
ИНСТИТУЦИИ, ОТВОРЕНИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА УЧ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПОДОБРЯВАНЕ НА Ml

ТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И  
ИЛИЩЕТО И ПРИВЛИЧАНЕ НА 
1А УЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ И  
ГБ

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни 
заведения.

през
учебната
година

Директор,
Педагогически
съвет,
Обществен съвет 
/на по-късен етап/

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и 
научни институции с цел ефективно подпомагане на 
многообразното училищно въздействие върху 
подрастващите.

3. Развитие на връзките с други образователни институции и 
частни образователни и издателски фирми, които биха 
били полезни на училището.

4. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за 
съвместни дейности с цел подобряване на материалната 
база в училище.

17. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ и СЪСТЕЗАНИЯ
1. Математика IV клас по график, 

утвърден от 
МОН

преподаватели 
по математика2. Математика V-VII клас

3. Български език V-VII клас учители по БЕЛ
4. Физика VII клас учители по физика
5. Химия VII клас учители по химия
6. Биология VII клас учители по биология
7. Английски език V-VII клас учители по АЕ
8. „Знам и мога“ IV клас кл. рък-ли на IV клас
9. Гражданско образование Веска Колева
10. „Ключът на музиката“ учители по музика
11. Всички състезания, включени в плановете на МО и 

годишния план за дейността на училището.
по график, 
утвърден от 
МОН и МО

преподаватели по
съответните
предмети

18. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОХОДИ, ЕКСКУРЗИИ, 3EJТЕНИИ БЕЛИ УЧИЛИЩА
1. Провеждането на екскурзии се извършва по класове, 

съгласно график изготвен от класните ръководители.
по график на
класните
рък-ли

класни ръководители 
и родители на 
класове

19. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И 1ВЪЗПИТАНИЕ
1. Педагогическите специалисти да изграждат у учениците 

активна гражданска позиция, която изисква човек да 
отстоява правата си, но и да изпълнява задълженията си, 
да носи своята отговорност като член на обществото.

постоянен всички
педагогически
специалисти

2. Чрез разнообразни инициативи да бъдат отбелязвани 
бележити дати от българската история и празници, 
свързани с националните традиции и обичаи, като:
- Ден на Независимостта на България;
- Ден на Народните будители;
- Ден на Християнското семейство;
- Световен ден за борба със СПИН;
- Коледа;
- Годишнина от обесването на Васил Левски;

постоянен всички
педагогически
специалисти

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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- Баба Марта;
- Национален празник на Република България;
- Празник на гр. Ловеч;
- Великден;
- Патронен празник на училището;
- Ден на ученическото самоуправление;
- Ден на славянската писменост и българската култура;
- Ден на детето;
- Ден на Христо Ботев и загиналите за българската 
свобода...........

3. Да се осъществи контакт с читалищата в района за 
съвместни културни прояви.

постоянен всички
педагог.специалисти

4. Ученическият съвет да координира участието на 
учениците в училищния живот и в решаването на 
възникнали проблеми.

постоянен Педагогически
съветник

5. Да се изграждат у учениците екологична култура и 
навици за здравословен начин на живот.

постоянен всички педагог, 
специалисти

6. Да продължи дейността по превантивната работа върху 
проблемите, свързани с наркоманията, алкохола и 
тютюнопушенето.

постоянен Педагогически
съветник

7. Да се организират зелени и бели училища, походи, 
екскурзии.

постоянен класните
ръководители

8. Да се изгражда отношение на нетърпимост към 
замърсяването с битови отпадъци, като се потърсят 
възможности за осигуряване на контейнери за разделно 
събиране на отпадъците. Да се организират почиствания 
на класните стаи и училищния двор.

постоянен класните
ръководители

9. Училището да се включи активно в националната 
кампания „Да пазим децата на пътя!“.

постоянен всички педагог, 
специалисти

10. Включване в благотворителни кампании. постоянен Педагогически
съветник,
класните
ръководители

11. Участие в олимпиада по Гражданско образование. март 2018 г. Веска Колева

II. Д е й н о с т и  е и зп ъ л н ен и е  н а  н а ц и о н а л н и  и р е ги о н а л н и  с т р а т еги и  и 
п о л и т и к и :

№ Дейности Срок Отговорник
1. И зп ъ л н ен и е  н а  С т р а т еги я  за  н а м а л я в а н е  д ел а  н а  п р еж д евр ем ен н о  

н а п ус н а л и т е  о б р а зо в а т е л н а т а  си ст ем а  (2 0 1 3 -2 0 2 0 ) и О б л а ст н а  ст р а т еги я  
за  о гр а н и ч а в а н е  н а  о т п а д а н е т о  от  у ч и л и щ е  и н а м а л я в а н е  дела  на  
п р еж д евр ем ен н о  н а п ус н а л и т е  о б р а зо в а т е л н а т а  си ст ем а  в о б л а ст  Л о веч  
(20 1 6 -2 0 2 0 )

1. Повишаване на методическата и управленска подготовка, 
създаване на мотивация за развитие и 
самоусъвършенстване чрез надграждане на управленските 
компетентности на педагогическите специалисти с 
управленски функции.

през
учебната
година

Директор

2. Осигуряване на допълнителна подкрепа за учениците от 
основната образователна степен за преодоляване на 
обучителни трудности чрез проект „Твоят час“.

учители, 
ръководители на 
групи

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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3. Допълнително обучение за деца с образователни 
дефицити по предмети от задължителната подготовка. 
(„Твоят час“)

4. Организиране и провеждане на изяви на учениците, 
включени в дейностите за развиване на специфични 
знания, умения и компетентности и дейности по интереси. 
(„Твоят час“)

5. Интегрирано обучение на деца и ученици със специални 
образователни потребности (СОП)

Екип за обща и 
допълнителна 
подкрепа, психолог, 
ресурсен учител, 
логопед

6. Подпомагане процеса на ефективно реализиране на 
целодневната организация на учебния процес за ученици 
от I до VII клас („"Подкрепа на целодневното 
обучение на учениците“)

учители ПИГ

7. Осигуряване на безплатен транспорт на пътуващите деца Община Ловеч
8. Осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни 

комплекти за безвъзмездно ползване от подготвителна 
група до VII клас

МОН, бюджет на 
училището, 
педагог, съветник

9. Подобряване на достъпа до разнообразни извънкласни и 
извънучилищни дейности 
-Ученически игри

учители ФВС, МОН

10. Кариерно ориентиране на учениците от I до VII клас педагог, съветник
11. Повишаване на капацитета на педагогическите 

специалисти за работа в мултикултурна среда за 
прилагане на алтернативни методи и подходи, 
ориентирани към намаляване на функционалната 
неграмотност, към задържането в училище и намаляване 
броя на отпадащите ученици.

Директор, 
педагог, съветник

12. Осъществяване на информационно-образователни 
инициативи, насочени към екологично образование и 
повишаване на учениковата култура за опазване на 
околната среда.

МО „Природни 
науки“

2. И зп ъ л н ен и е  н а  Н а ц и о н а л н а т а  ст р а т еги я  за  н а с ъ р ч а в а н е  и п о в и ш а ва н е  на  
гр а м о т н о ст т а  (2 0 1 4  - 2 0 2 0 )

1. „Библиотека назаем“ - децата носят любими книги от 
дома, които четат те самите или заемат на другарче след 
подготовката на домашните работи -  ЦДО 1 - 4 клас.

постоянен начални учители, 
учители ПИГ

2. Организиране и провеждане на Национална седмица на 
книгата.

ежегодно класни р-ли и 
преподаватели 
по БЕЛ -  I -  VII клас

3. Организиране и провеждане на състезания по граматика 
„Кривописаници -  правописаници”.

класни р-ли и 
преподаватели 
по БЕЛ -  I -  V клас

4. Провежадане на инициативи за четене на книги „Бъди 
грамотен”, „Малкото голямо четене”

учители начален 
етап

5. Организиране на публични четения - „Най-обичам....“, 
“Любими приказни герои гостуват на най-малките”.

класни р-ли I -  IV 
клас

6. Училищни инициативи в подкрепа на заниманията за 
четене с родителите - „Клуб на родителите“/ „Отворени

трикратно в 
рамките на

всички учители

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява or директора на училището.
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врати“. уч. година
7. Изготвяне на портфолио на учениците във връзка с 

равнището на грамотност.
през
уч. година

класни р-ли, 
учители по БЕЛ

8. Разпространение на приложение към вестник „Аз Буки” с 
постер-послание към учениците „Десет причини да 
чета/да бъда грамотен/да бъда образован”.

м. ноември
2017 г„ март
2018 г.

уч-ли по БЕЛ -  4-7 
клас

9. Създаване на кът за четене и за повишаване на 
грамотността -  Дом на книгата.

м. ноември 
2017 г.

учители начален 
етап и МО 
хуманитарни науки

10. Провеждане на инициатива „Подарък за училищната 
библиотека“.

всички учители

11. Организиране на занимания по четене и по български 
език в рамките целодневната организация на учебния ден 
за учениците от I до VII клас.

ежемесечно- 
II срок - 
2018 г.

класни р-ли, 
преподаватели 
по БЕЛ, възпитатели 
-  I -  VII кл

12. Провеждане и популяризиране на инициатива „Подарък 
за училищната библиотека”.

февруари 
2018 г.

Преподаватели по 
БЕЛ - 1 -  VII клас

13. Организиране на Национален маратон на четенето във 
връзка с популяризиране на Международния ден на 
детската книга.

02.04.2018 г. уч-ли по БЕЛ I -  VII
клас

14. Организиране на Национален маратон на четенето във 
връзка с популяризиране на Международния ден на 
книгата и авторското право.

23.04.2018 г. Преподаватели по
БЕЛ-
I -  VII клас

15. Организиране и провеждане на литературни конкурси - 
Национален литературен конкурс „Петя Дубарова”; 
Национален конкурс за литературно творчество 
„Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” и др.

м. април и 
юни 2018 г.

Преподаватели по 
БЕЛ-
IV-VII  клас

16. Участие в Маратон на четенето и Парад на приказните 
герои в Ловчанско читалище „Наука“.

22.IV. 2018г. начални учители

17. Разпространение на училищни практики за проследяване, 
оценка и анализ на постигнатите от учениците равнища 
на грамотност.

м. май, 
2018 г.

всички
преподаватели

3. И зп ъ л н ен и е  н а  п л а н а  за  2 0 1 5 -2 0 1 7  г. по  С т р а т еги я т а  за  еф ек т и вн о  
п р и л а га н е  н а  и н ф о р м а ц и о н н и т е  и к о м у н и к а ц и о н н и т е  т ех н о л о ги и  в 
о б р а зо в а н и ет о  и н а ук а т а

1. Подготовка и сертифициране на учители за иновативно 
използване на ИКТ в класната стая.

през
учебната 
2017/2018 г.

учители по предмети

2. Обучение на учители и ученици (обучение по и със 
средствата на ИКТ).

3. Разработване на уроци с електронно съдържание.
4. Шеста национална конференция на тема „Иновативни 

решения за интегриране на информационните технологии 
в българското образование“ „ЕНВИЖЪН“ - участие.

09.09.2017г. Веска Колева

4. И зп ъ л н ен и е  н а  п л а н а  за  2 0 1 4 -2 0 2 0  г. п о  Н а ц и о н а л н а т а  ст р а т еги я  за  
р а зв и т и е  н а  п е д а го ги ч ес к и т е  к а д р и

Разработване и утвърждаване на програма за работа с 
новопостъпили педагогически специалисти и учител- 
ментор.

през
учебната 
2017/2018 г.

Директор, 
Главен учител

Продължаващо професионално развитие на 
педагогическите специалисти.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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5. И зп ъ л н ен и е  н а  п л а н а  п о  Н а ц и о н а л н а т а  с т р а т еги я  за  у ч е н е  п рез целия  
ж и во т

1. Развитие на подкрепящата среда в системата на 
училищното образование за осъществяване на включващо 
обучение чрез: подкрепа и мотивация на педагогическите 
специалисти за повишаване на квалификацията, 
стимулиране на екипната работа; осигуряване на гъвкави 
форми на обучение; осигуряване на специализирани 
пособия и помагала; индивидуална подкрепа за личностно 
развитие.

през
учебната 
2017/2018 г.

Екип специалисти по 
проект „Подкрепа за 
равен достъп“

2. Разработване на проектно предложение по Ключова 
дейност 1: Образователна мобилност за гражданите, 
програма „Еразъм +“.

Директор, Кремена 
Рускова, комисия по 
проекти

3. Осигуряване на условия и ресурси за разширяване 
обхвата на децата и учениците, включени в целодневна 
организация на учебния ден.

Директор, гл. у-л, 
Председатели на МО 
на нач. етап и ПИЕ

4. 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.

Директор, ЗДУД, 
главен учител, 
педагогически 
съветник

6. И зп ъ л н ен и е  н а  п л а н а  в и зп ъ л н ен и е  н а  ст р а т еги я т а  за  р а зв и т и е  на  
п р о ф еси о н а л н о т о  о б р а зо в а н и е  и о б уч ен и е  в р е п у б л и к а  Б ъ л га р и я  за  п ер и о д а  
2 0 1 5 -2 0 2 0  го д и н а  (за училищата, за които е приложимо - неприложимо)...

7. И зп ъ л н ен и е  н а  п л а н а  по С т р а т еги я т а  за  о б р а зо в а т е л н а  и н т егр а ц и я  на  
д ец а т а  и у ч е н и ц и т е  от  е т н и ч ес к и т е  м а л ц и н ст в а

1. Осъществявяне на извънкласни и извънучилищни 
дейности със съдържателни елементи на интеркултурното 
образование.

през
учебната 
2017/2018 г.

Директор,
учители по предмети

2. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по 
интереси на организиран отдих и спорт в мултикултурна 
образователна среда, съчетана с традициите на отделните 
етнически групи.

3. Допълнителна работа с ученици от етническите 
малцинства, застрашени от отпадане и/или 
преждевременно напускане на училище.

кл. ръководители,
Педагогически
съветник,

4. Разработване и прилагане на механизми за стимулиране 
на педагогическите специалисти за прилагане на успешни 
подходи за работа в мултикултурна образователна среда.

Директор,
педагогически
специалисти

8. У ч и л и щ н и  м е р к и  и д е й н о с т и  в и зп ъ л н ен и е  н а  Р еги о н а л н а  п р о гр а м а  за  
п о д о б р я ва н е  н а  р е зу л т а т и т е  н а  у ч ен и ц и т е , п о к а за н и  н а  н а ц и о н а л н и т е  
въ н ш н и  о ц ен я ва н и я  в к р а я  н а  2 0 1 6 /2 0 1 7 у ч е б н а  го д и н а

Изготвяне на анализ на резултатите от НВО и планиране 
на мерки за преодоляване на ниски резултати.

септември 
2017 г.

гл. учител, учители 
по учебни премети

Диагностика за установяване на нивото на базовата и 
функционалната четивна грамотност на учениците от 
1-7 клас.

октомври 
2016 г.

Директор, ЗДУД, 
Координатор екип за 
обща и
допълнителна 
подкрепа, ПС

Изготвяне на картотека по класове и по учебни предмети 
на учениците с конкретни пропуски в усвояване на

през
учебната

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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общообразователния минимум._______________________
Организиране и провеждане на допълнително обучение на 
учениците е пропуски.

2017/2018 г.

III. К в а л и ф и к а ц и о н н а  д ей н о ст  в у ч и л и щ е

Темите са заложени в приложение -  План за квалификационна дейност в ОУ „Проф. 
Димитър Димов”, гр.Ловеч за учебната 2017/2018 г.

Планът за квалификационната дейност за учебната 2017/2018 година се основава на 
ЗПУО: Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти (чл. 221).

I. ЦЕЛИ

Основна цел:
Повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите 
специалисти в училище по отношение на научната, педагогическата, методическата 
и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и 
самоусъвършенстване. Осигуряване на условия за устойчиво качество във всички 
аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на 
образователния процес в училище. Постигане на по-високо качество на педагогическия 
труд и по-високи резултати в учебната работа.

Конкретни цели:
1Л. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и 
създаване на мотивация за самоусъвършенстване на учителите за модернизиране на 
образованието в контекста на учене през целия живот и кариерно развитие.
1.2. Усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на учителите, 
промяна и развитие на професионалните им нагласи и ценности в съответствие с 
динамиката на общественото развитие и образователни изисквания и създаване на 
мотивация за поддържаща и развиваща квалификационна дейност.
1.3. Проектиране и реализиране на адекватни модели за вътрешна и извънучилищна 
квалификация на учителите, е помощта на които да постигнем по-добро качество на 
преподаване и развием позитивна нагласа към по-нататъшното учене, критично 
мислене и творчеството.
1.4. Повишаване мотивацията на учениците за учене и постигане на положителни и 
трайни промени при овладяване на знания, умения и навици.
1.5. Повишаване мотивацията на учениците за участия в състезания, олимпиади, 
изпити и стремеж за постигане на максимални резултати -  израз на качествени знания, 
умения и компетентности.

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

2.1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е 
неразделна част от годишния план на училището и в съответствие с политики и 
приоритети, определени в стратегията за развитие на институцията и с 
установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите 
кадри. Към него да се добавят и плановете на методическите обединения.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



2.2. Да се създадат условия за системна и непрекъсната квалификация /въвеждаща, 
поддържаща, надграждаща/ на педагогическите специалисти, както и за мотивирането 
им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на 
ученето през целия живот.

2.3. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно 
преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и 
мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически 
практики в образователния процес.

2.4. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на 
взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

2.5. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното 
съдържание по предмети с цел покриване на ДОИ и развиване уменията на учениците за 
решаване на проблеми.

2.6. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми 
на проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

2.7. Да се засили работата по утвърждаването на методическите обединения като 
действена форма за самоусъвършенстване и създаване на система за съхранение и 
споделяне опита на методическите обединения.

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

2.9. Да се подпомага работата на МО и конкретно на класните ръководители за 
изграждане на социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и 
умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност 
сред учащите се.

A. Форми:
Самообразование, лекционни курсове, семинари, практикуми, тренинги, лекториии, 
школи, дискусии, взаимно посещение на открити уроци, работни срещи, 
квалификационни курсове, научно-практически или методически конференции и други.

Б. Дейности:
Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 
включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния 
план на училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения и 
предметните комисии.

B. Теми:
Предложенията за квалификации, постъпили от МО за учебната 2017/2018 г са:

S  „Диагностика на езиковото развитие на учениците от Начален етап.Форми, методи, 
инструментариум за преодоляване на установените дефицити“ -  РААБЕ 

S „Проектно учене в началното училище“.
^ ’’Класната стая в място за ефективно учене“ или „Обърната класна стая“.
S  "Намаляване на стреса на учениците чрез въвеждане на нестандартни форми и 

методи в учебната дейност."
^ "Аспекти на оценяването в процеса на обучението“.
^ ”Как да превърнем класната стая в място за ефективно учене и да подобрим 

уменията на учениците да се справят самостоятелно в различни житейски 
ситуации”.

S  “Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в 
съвременния образователен процес”.

S  „Всяко справяне с реалния свят е математика“.

Годишен план -  учебна 2017/2018
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У „Образователно ограмотяване на деца и ученици в прехода от предучилищно към 
училищно обучение".

У ’’Интегриране на получените знания с придобиване на умения в часовете за 
дейности по интереси в I - IV клас при целодневна организация на уч. процес

V „Професионалното портфолио -  философия, технология, практически проекции“.
V „Мениджмънт на ученическия клас“.
V „Учителят като мениджър“.
V „Социални умения и емоционална интелигентност -  как да ги формираме и

развиваме“.
V „Модели за позитивно взаимодействие и превенция на агресивните прояви на

децата и учениците“.
V „Професионално ориентиране и личностно развитие. Умения за управление на

кариерата“.
V „Модерни учители и родители. Партньорство между училище и семейство“.
V „Управление на емоциите. Работа в екип. Коучинг и менторство“.
V „Усъвършенстване на уменията за самопрезентиране“.
У „Формиране на ключови компетентности у учениците чрез интердисциплинарно 

обучение“.
У „Съвременни аспекти в управлението на мултикултурната класна стая“.
У „Разработване и апробация на дидактически тестове за оценка постиженията на 

учениците“.
У „Работа с деца, изпитващи обучителни затруднения“.
У „Облачните технологии в помощ на учителя“.
У „Разработване и реализация на проекти“.

I V  К о н т р о л н а  д ей н о ст  н а  д и р ек т о р а  и за м е с т н и к  -  д и р ек т о р а  по  
у ч е б н а т а  д ей н о ст  (ЗД У Д )

1. Обект и предмет на контролната дейност:
1.1. Учебната работа на учениците и техните учебни резултати.
1.2. Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите.
1.3. Работата на помощник - директора, обслужващия и помощния персонал.

2. Форми на контролната дейност:
2.1. Педагогически проверки
2.1.1. Превантивни;
2.1.2. Тематични;
2.1.3. Текущи.

2.2. Административни проверки

2.2.1. На училищната документация, свързана с учебния процес;
2.2.2. На другата документация :
2.2.2.1. Техническа и технологична, документи за материалните и стоковите дейности;
2.2.2.2. По трудовоправните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност.

2.3. Проверки на соииално-битовата и стопанската дейност.
2.4. Проверка по спазването на:
2.4.1. Правилника за вътрешния трудов ред в училището;
2.4.2. Училищния правилник;
2.4.3. Изготвените графици;
2.4.4. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
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2.4.5. Седмично разписание; - проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експер
ти от РУО на МОН и МОН.

3. Срокове:
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за 
контролна дейност на директора и заместник-директора по учебната дейност.

2.1.1. Превантивни:
2.1.1.1. Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по отделните учебни 

предмети.
Отг.: ЗДУД; 
срок: 20.10.2017 г.

2.1.1.2. Проверка на резултатите от проведените тестове за изходно ниво на учениците.
Отг.: ЗДУД; 
срок: м. май 2018 г.

2.1.1.3. Разговор с новоназначени учители, относно адаптацията им към училищния 
колектив.

Отг.: Директор;
срок: 7 дни след назначението.

2.1.1.4. Разговори с учителите по отношение осъществяването на задължителното 
училищно обучение до 16 годишна възраст.

Отг.: ЗДУД; 
срок: постоянен

2.1.1.5. Установяване на обхвата на учениците и посещаемост на учебни занятия.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: веднъж месечно

2.1.2. Тематични:
2.1.2.1. Проверка на провеждането и ритмичността на взетите теми в часа на класа по БД.

Отг.: ЗДУД; 
срок: постоянен.

2.1.3. Текущи:
2.1.3.1. Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни 

занятия.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: по график.

2.1.3.2. Проверка върху ритмичността на изпитванията.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

2.1.3.3. Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената допълнителна 
работа от учителите.

Отг.: ЗДУД; 
срок: постоянен.

2.1.3.4. Посещение на учебни часове на новоназначените учители.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: един месец от 
назначаването.

2.1.3.5. Проверка на посещаемостта, организацията и провеждането на занятията по 
програмата за извънкласни дейности.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: по график.

2.1.3.6. Посещение на учебни часове по общозадължителна подготовка (ОЗП).
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: по график.

2.1.3.7. Проверка върху организацията на учебно-възпитателната работа по учебни 
предмети от задължителноизбираемата подготовка (ЗИП) чрез посещение на учебни 
часове.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: по график.

2.1.3.8. Проверка на образователно-възпитателния процес на възпитателите и 
организацията и провеждането на учебните часове на полуинтернатнатаните групи (ПИГ).

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: по график.

2.1.3.9. Контрол върху провеждането на различните видове изпити: поправителни, 
приравнителни, за приключване на учебен срок и/ или година и за промяна на оценка.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: след изпита.

2.1.3.10. Контрол върху провеждането и резултатите от вътрешно- училищните олимпиади.
Отг.: Директор и ЗДУД;
срок: в съответствие с графика за
провеждане на олимпиадите.

2.1.3.11. Контрол върху провеждането и резултатите от НВО за IV и VII клас.
Отг.: Директор и ЗДУД;
срок: в съответствие с графика за
провеждане на НВО.

2.1.3.12. Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на родителски 
срещи, връзката на училището със семейството, дейността на родителските 
активи и училищното настоятелство.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен.

2.1.3.13. Контрол на дейността на методическите обединения.
Отг.: Директор и ЗДУД;
срок: 2 пъти в годината по график.

2.2 Административни проверки:
2.2.1. На училищната документация, свързана е учебния процес:

2.2.1.1. Годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: 14.09.2017 г.

2.2.1.2. Годишните разпределения и съответствието им е нанесения материал в дневниците 
на класовете.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

2.2.1.3. Проверка на плановете на класните ръководители.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: 14.09.2017 г.

2.2.1.4. Проверка на плановете на класните ръководители и съответствието им при 
попълването на материала в дневниците.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: декември и април.
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2.2.1.5. Проверка на плановете на методическите обединения и водената от тях 
документация.

Отг.: Директор и ЗДУД 
срок: декември и април

2.2.1.6. Проверка на дневниците на паралелките за отразяване на отсъствията на учениците, 
начините за извиняване на отсъствията, комуникацията между класните 
ръководители и родители (настойници), на ученици допуснали голям брой извинени 
и не извинени отсъствия.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: един път месечно.

2.2.1.7. Проверка на дневниците на паралелките и съответствието им с книгата за 
подлежащи на задължително обучение ученици, главната книга и регистрационната 
книга за издадените документи за завършена степен на образование.

Отг.: Директор и ЗДУД;
срок: Октомври 2017, юни 2018 г.

2.2.1.8. Проверка на дневниците за правилното отразяване на взетите часове.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен.

2.2.1.9. Проверка на главната книга за учениците до VIII клас.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: IX. 2017, юни 2018 г.

2.2.1.10. Проверка на главната книга и съответствието й с дневниците на паралелките, 
ученическите книжки, книгата за подлежащи на задължително обучение и 
протоколите от проведените поправителни изпити.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: IX. 2017 г., юни 2018 г.

2.2.1.11. Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение ученици.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: IX. 2017 г., юни 2018 г.

2.2.1.12. Проверка на книгата за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна и 
индивидуална форма на обучение и съответствието й с другата училищна 
документация.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: IX. 2017 г., юни 2018 г.

2.2.1.13. Проверка на регистрационната книга за издадените документи за завършена степен 
на образование съответствието й с дневниците на паралелките, книгата за 
подлежащи на задължително обучение ученици, издадените документи за 
завършена степан на образование, главната книга за учениците до VIII клас.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: IX. 2017 г., юни 2018 г.

2.2.1.14. Проверка на издадените удостоверения за завършен клас и съответствието им с 
другата училищна документация.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: юни 2018 г.

2.2.1.15. Проверка на издадените удостоверения за завършен първи клас и съответствието 
им с останалата училищна документация.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: май 2018 г.

2.2.1.16. Проверка на издадените удостоверения за завършен начален етап на основно 
образование и съответствието им с водената задължителна училищна 
документация.

Отг.: Директор и ЗДУД;

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от дирек! ора на училището.
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срок: май 2018 г.
2.2.1.17. Проверка на издадените свидетелства за завършено основно образование и 

съответствието им с попълнената училищна документация.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: юни 2018 г.

2.2.2. На другата документация:
2.2.2.1.Проверка на воденето на техническата и технологичната документация и 

документите за материалните и стоковите дейности:

- Входящ-изходящ дневник. Отг.: Директор;
срок: декември, май.

- Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Отг.: Директор; 
срок: 14.09.2017 г.

- Книга за инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда, 
противопожарна охрана.

Отг. Директор; 
срок: 14.09.2017 г.

- Книга за периодичен инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда, 
противопожарна охрана.

Отг.: Директор; 
срок: 14.09.2017 г.

- Книга за извънреден инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда, 
противопожарна охрана.

- Актова книга за трудови злополуки.

Отг.: Директор 
срок: постоянен

- Инвентарна книга.

Отг.: Директор; 
срок: постоянен

- Отчетни счетоводни форми.

Отг.: Директор; 
срок: постоянен

Отг.: Директор; 
срок: постоянен

- Ревизионна книга.
Отг.: Директор; 
срок: постоянен

2.2.2.2. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по 
трудовоправните отношения с персонала:

- Състоянието на личните дела и професионалните профили.
Отг.: Директор; 
срок: постоянен

- Проверка на документацията, свързана с финансовата дейност:
- Книга за регистриране на даренията. Отг.: Директор;

срок: постоянен
- Ведомост заплати.

Отг.: Директор; 
срок: постоянен

- Изготвеното поименно разписание на длъжностите и работните заплати и съответствието

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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Отг.: Директор; 
срок: постоянен

2.3. Проверка на социално - битовата и стопанската дейност:
2.3.1. Дейността на обслужващия и помощния персонал.:

Отг.: Директор ; 
срок: постоянен

- Книгата за санитарното състояние.
Отг.: Директор; 
срок: постоянен

- Опазването на материално-техническата база (МТБ) и поддържане състоянието на 
училищната сграда.

Отг.: Директор; 
срок: постоянен

- Спазването на изискванията за техническата безопасност, охрана на труда и 
противопожарната охрана от учениците и училищния персонал.

Отг.: Директор ; 
срок: постоянен

- Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
Отг.: Директор ; 
срок: постоянен

- Дейността на помощник-директора по УД и административния персонал.
Отг.: Директор ; 
срок: постоянен

- Предлаганата храна в стола и столовото обслужване.
Отг.: Директор; 
срок: постоянен

2.4. Проверка по спазването на:
2.4.1.Правилника за вътрешния трудов ред в училището, длъжностните характеристики и 

изискванията за трудовата дисциплина.

2.4.2. Училищния правилник.

Отг.: Директор; ЗДУД; 
срок: постоянен

Отг.: Директор; ЗДУД; 
срок: постоянен

2.4.3. Изготвени графици за:
2.4.3.1. Графика за дежурството.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

2.4.3.2. Графика за времетраенето на учебните часове.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

2.4.3.3. Графика на учителите за приемни дни и часове за срещи е родителите.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

2.4.3.4. Графика за провеждане на консултации с учениците.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

2.4.3.5. Графика на учебния процес.
Отг.: Директор и ЗДУД;

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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срок: постоянен
2.4.3.6. Графика за провеждане на извънкласните дейности.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

2.4.3.7. график на заседанията на педагогическия съвет
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: м.IX

2.4.4. Правилника за осигуряване иа безопасни условия на възпитание, обучение и 
труд.

Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

2.4.5. Седмично разписание.
Отг.: Директор и ЗДУД; 
срок: постоянен

V. Т ем и и гр а ф и к  н а  за се д а н и я т а  н а  п ед а го ги ч еск и я  съ вет

№ ТЕМА -  ДНЕВЕН РЕД
м . С Е П Т Е М В Р И

1. Избор на секретар /протоколчик/ на заседанията на ПС за учебната 2017/2018 г.
2. Приемане на План за работата на ПС
3. Приемане на комисии за работа към ПС за учебната 2017/2018 г.
4. Приемане на стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за 

действие и финансиране
5. Приемане на училищните учебни планове
6. Избор и приемане на формите на обучение
7. Приемане на правилник за дейността на училището
8. Приемане на годишния план за дейността на училището
9. Приемане на учебни планове за индивидуална форма на обучение
10. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието
11. Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище
12. Приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи
13. Приемане на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
14. Приемане на правилник за вътрешния трудов ред
15. Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд
16. Избор на спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 

2017/2018 година /модули по ФВС -  модулно обучение/
17. Приемане на Училищна програма за превенция на агресивното поведение
18. Приемане на План за гражданско образование и възпитание
19. Приемане на План за противодействие на училищния тормоз
20. Приемане план за квалификационната дейност за учебната 2017/2018 г.
21. Запознаване с Плана за контролна дейност на директора за учебната 2017/2018 г.
22. Приемане на организацията на учебния ден на учениците през учебната 2017/2018 г.
23. Приемане разпределението на часовете за учебната 2017/2018 г.
24. Запознаване с разпределението за класното ръководство за учебната 2017/2018 г.
25. Приемане дневен режим на институцията и целодневна организация на учебния ден 

през учебната 2017/2018 г.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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26. Одобряване на списък на учениците за самостоятелна форма на обучение за учебната 
2017/2018 г.

27. Запознаване със седмично разписание за I срок на учебната 2017/2018 година
28. Запознаване е графици за занятия по ЗИП, компютърни зали, час за консултиране на 

родители и водене на училищна документация
29. Приемане на дата за празник на училището.
30. Избор на комисия за организация по откриването на учебната година.

м. О К Т О М В Р И
1. Избор на училищни комисии
2. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения
3. Обсъждане и анализ на резултатите от проверката на входното равнище на учениците
4. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището
м . Н О Е М В Р И  - Д Е К Е М В Р И

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.
2. Разглеждане на нарушения на училищния правилник, допуснати от учениците.
3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
4. Обсъждане резултатите от проведения анонимен въпросник за тормоза в училище, и 

засилване мерките за сигурност от страна на преподаватели, служители и работници в 
ОУ „Проф. Димитър Димов”.

м. Я Н У А Р И - Ф Е В Р У А Р И
1. Приключване на първия учебен срок. Отчет на резултатите от УВР.
2. Предложения за награждаване на ученици.
3. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.
4. Отчет на дейността на постоянните комисии към ПС.
5. Отчет на дейността на Методическите обединения.
6. Отчет за квалификационната дейност в училището.
7. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и предприемане 

на мерки за подобряване на образователните стандарти.
8. Приемане на седмично разписание и графици за втория учебен срок.
9. Определяне на комисия, която ще работи по сценария, организацията и 

реализирането на патронния празник на училището.
м. М А Р Т

1. Разглеждане на нарушенията, допуснати от учениците, съобразно Правилника за 
дейността на ОУ „Проф.Димитър Димов”.

2. Обсъждане на актуални въпроси, свързани с кандидатстването след VII клас.
3. Приемане на реда за прием на ученици в първи клас и пети за учебната 2018/2019 г. - 

изработване на критерии.
4. Приемане на график на дейностите за приемане на ученици в първи и пети клас за 

учебната 2018/2019 г.
5. Определяне на необходимите документи за прием на ученици в първи клас за 

учебната 2018/2019 г.
6. Обсъждане на сценарий за тържество по случай патронния празник на училището.

м . А П Р И Л
1. Резултати от контролната дейност на ръководството.
2. Ден на ученическото самоуправление -  организация.
3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици.
4. Текущи

м. М А Й

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.
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1. Приемане на доклади за резултатите от приключване на учебната година в начален 
етап.

2. Организиране честването на 11 май -  празник на гр. Ловеч.
3. Организиране честването на 24 май.
4. Организационни въпроси, свързани с провеждането на НВО в IV и VII клас.
5. Предложения за награждаване на ученици и учители.
6. Текущи

м . Ю Н И - Г о д и ш е н  съ вет
Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и 
изпълнението на годишния план на училището.
Анализ на резултатите от НВО в IV и VII клас.
Обсъждане и анализ на резултатите от проверката на изходното равнище на 
учениците.
Отчет на дейността на училищните комисии, за извънкласните форми на работа и 
работата на библиотеката.
Отчет за дейността на Методическите обединения.
Отчет за дейността на педагогическия съветник.
Приемане на график за поправителна сесия.
Определяне на учениците за допълнителна работа.
Планиране на групи ЗИП, СИП и ПИГ за 2018/2019 учебна година.
Организация на работата по диференцираното заплащане на педагогическите кадри: 
избор на комисия и приемане на оценъчна карта.
Определяне броя на членовете и състава на Комисия за оценка на постигнатите 
резултати от труда на педагогическите кадри съгласно член 22 б от ВПОРЗ.
Приемане на показателите към карта за оценяване на резултатите от труда на 
педагогическите кадри и специалисти за 2018/2019 г.
Обсъждане на задачите за подготовка на следващата учебна година и избор на 
комисии.
Текущи

Заседанията на Педагогическия съвет и дневния им ред се обявяват в седмичния план за 
работа една седмица преди провеждането му.

VI. О сн о вн и  п р и о р и т е т и  във в за и м о д ей ст ви я т а  с ф а к т о р и т е  от  
со ц и а л н а т а  ср ед а

> Интеграционни връзки:
1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 
ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.
3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и 
издателски фирми, които биха били полезни на училището.
4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 
практически опит и идеи между учители и специалисти.
5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 
подобряване на материалната база в училище.
6. Актуализиране на връзките със следните институции:

• Г ражданска защита;

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



• Противопожарна охрана;
• Детска педагогическа стая;
• Център за работа с деца;
• нестопански организации;
• музеи;
• медии;

7. Съвместна дейност с:
• полиция;
• здравеопазване;
• общинска администрация;
. РИО на МОН;
• училищно настоятелство;
• спортни клубове и дружества;
• частни педагогически издателства;
• национален съвет по наркотични вещества;
• охранителни фирми и агенции.

8. Дейности по кариерно ориентиране, в това число свързани с осъществяването на проект 
BG051P0001-4.3.02-0001 ’’Система за кариерно ориентиране в училищното 
образование”, съвместно с екипа на ЦКО -  Ловеч.

> Взаимодействие с родителите:
1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност 
с училищното настоятелство.
2. Засилване на взаимодействието е родителските настоятелства по класове за постигане на 
синхрон между семейното и училищното възпитание.
3. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и 
задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на 
въпроси, свързани с подобряване на материалната база.
4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.
5. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, 
както и такива за родителите на бъдещите първокласници.
6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
7. Поддържане на актуална информация в таблото за родителите.
8. Провеждане на родителски срещи /които са по график/.

м. СЕПТЕМВРИ
1. Организационни въпроси, свързани с началото на учебната година и дакументация;
2. Представяне на избраните учебници;
3. Представяне на възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата 

и задълженията на учениците и на родителите;
4. Възможности за целодневно обучение;
5. Избор на помагала;
6. Предстоящи входни нива;
7. Работа и документация по проект „Твоят час“.

м. ОКТОМВРИ
1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището;
2. Запознаване на родителите с училищния учебен план;
3. Запознаване на родителите с плана за вътрешния ред;
4. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;
5. Тема: "Партниране между учители и родители. Роля на родителите във възпитателния 

процес."
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6. Запознаване с график за класни и контролни работи през първия учебен срок;
7. Запознаване на родителите с План за часа на класа;
8. други.

м. ДЕКЕМВРИ
1. Готовност на учениците за приключване на I учебен срок;
2. Успех и дисциплина;
3. Предстоящи междинни нива;
4. Запознаване с училищната програма за борба с наркоманията, сектите и детската 

престъпност;
5. Да се информират родителите за външното оценяване в 4 и 7 клас;
6. други.

м. ФЕВРУАРИ
1. Запознаване на родителите с графика за класни и контролни работи през втория 

учебен срок.
2. Отчет и анализ за успеха от първи учебен срок и междинна диагностика;
3. Подготовката за НВО.
4. Предстояща екскурзия.
5. други.

м. МАРТ-АПРИЛ
1. Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 клас;
2. готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на 

учениците;
3. други.

м. МАЙ
1. Среща с родителите на бъдещите първокласници;
2. Запознаване на родителите с резултатите от НВО оценяване в IV и VII клас и 

резултатите от изходящите диагностики при останалите класове;
3. Други.

VII. З а д а ч и  и ф о р м и  за  р а б о т а  н а  К о м и си я т а  за  б о р б а  с
п р о т и в о о б щ ес т в ен и т е  п р о я ви  н а  м а л о л ет н и т е  и н е п ъ л н о л ет н и т е

1. Задачи:
> изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;
> издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;
> организиране на превантивна работа с ученици и родители.

2. Форми на работа:
> провеждане на индивидуални разговори;
> провеждане на психологически изследвания;
> проучване на социални контакти;
> работа чрез методите на психодрамата.

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа 
комисията.
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VIII. З а д а ч и  и ф о р м и  за  р а б о т а  н а  к о м и си я т а  п о  б езо п а сн о ст  на  
д ви ж ен и ет о , о х р а н а  н а  т р уд а  и за щ и т а  п р и  п р и р о д н и  и д р уги  
бедст ви я .

1. Задачи:

• формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 
успешната адаптация към живота;

• прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да 
възникнат в и около него;

• осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 
движението по пътищата;

• поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 
съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

• формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 
отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 
практически умения за оказване на първа помощ.

2. Форми на работа:
• теоретическо и практическо обучение на учениците;
• провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;
• превантивна работа.

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана 
на училищната комисия.

IX . З а д а ч и  и ф о р м и  за  р а б о т а  н а  к о м и си я т а  за  п р евен ц и я  н а  о т п а д а н ет о  
н а  у ч е н и ц и  от  у ч и л и щ е :

1. Задачи:
• картотекиране на учениците, застрашени от отпадане;
• анализ на причините за всеки отделен ученик;
• изработване на индивидуален план за работа;
• съвместно с ученика избиране и назначаване на приемен учител;
• отчет и анализ на проведената дейност.

2. Форми на работа:
• провеждане на индивидуални разговори с ученика и родителите;
• посредническа дейност между ученик - съученици - учители - родители;
• консултативна дейност - търсене на помощ от специалисти, от представители на 

родителския актив и училищния обществен съвет;
• предлагане на различни възможности за въздействие и приобщаване към живота на 

училището.

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана 
на училищната комисия.

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.



X . Г р а ф и к  н а  д е й н о с т т а  за  р а б о т а  с О б щ ест вен  съ вет , У чи ли щ н о  
н а с т о я т ел ст во ,р о д и т ел и , о б щ ест вен о ст , б и зн ес  среди , к ул т ур н и  
и н ст и т уц и и  и др. :
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№ Дейности Срок Отговорник
1. Конституиране на Обществен съвет и Училищно 

настоятелство.
30.09.2017 г. Директор

2. Родителски срещи: 
- 1 клас;
- I,V и VII клас;
- 1 -  VII клас;
- VII клас;

по график Класни
ръководители

3. Привличане на родителите за подпомагане на УВР чрез 
спонсорство, дарения, доброволен труд.

през
учебната
година

ЗДАД, Обществен 
съвет, Училищно 
настоятелство

4. Привличане на родители за превантивна дейност и борба 
с негативните явления сред учениците.

през
учебната
година

Директор, 
кл. ръководители, 
Обществен съвет, 
Педагог, съветник

5. Съвместна дейност с родителите при подготовката и 
провеждането на класови инициативи.

през
учебната
година

кл. ръководители,
Училищно
настоятелство

6. Организиране и провеждане на „Ден на открити врати”. март -  април 
2018 г.

кл. ръководители, 
Директор,У чилищно 
настоятелство

Контролът по всички точки на настоящия план ще се осъществява от директора на училището.


