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Г О Д И Ш Е Н П Л А Н ЗА ДЕЙНОСТТА
на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ с. ЦЕНОВО
учебна 2021/2022 г.

Приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 14 / 07 септември 2021 г. и е
утвърден със Заповед №250 / 08.09.2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН
НА УЧИЛИЩЕТО
Настоящият план за учебната 2021/2022 година е изготвен на базата от анализа на
констатираното ниво на управление и организация на образователно-възпитателния процес в
ОУ “Христо Ботев“, с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе през изтеклата учебна година.
Определянето но приоритетите на работа през учебната 2021-2022 година са съобразени
с мисията, визията и стратегическите цели на училището.
Планираната дейност произтича от общите тенденции в социалната среда и на
приоритетите в образователната система.
Планът е изготвен по дейности и е отворен за допълнение и актуализиране при
възникване на непредвидени обстоятелства и задачи, както и при възникнала промяна на
нормативната база.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Училищната общност подкрепя и подпомага усилията на всяко дете и ученик да израсне като
личност с богата култура, с изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и
толерантност към другия, с изградени качества за справяне с предизвикателствата на 21 век.
Училището работи в подкрепа на всеки учител да се развива, творчески да преподава и да се чувства
комфортно на работната си място.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за
учениците, създаващо среда за качествено предучилищно и училищно образование, вдъхновяващо
за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо
цялата общност за предизвикателства на 21 век.
ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА,
СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО СТРАТЕГИЧЕСКАТА
РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 – 2030) И НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН:
1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна
политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна
социализация на учениците.
2. Осъществяване на дейността на ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово в съответствие с разпоредбите
на Закона за предучилищното и училищното образование и прилагане на държавните образователни
стандарти.
3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на добри
практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат на участие в
квалификационни форми.
4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на
учениците в училището.
5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на
образованието и младежта. Изграждане и функциониране на обществения съвет към училището.

ОСНОВНА ЦЕЛ
Осигуряване на обучение и възпитание на учениците в съответствие с обществените
потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското
общество. Всички участници в образователно-възпитателния процес да се чувстват еднакво
отговорни, ангажирани и значими субекти.

Подцели:





















Издигане и утвърждаване престижа на училището;
Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес;
Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на
подрастващите;
Осигуряване на равен достъп за учениците до качествено образование чрез въвеждането им
в различни форми на ангажираност в училище, спортни и извънкласни изяви.
Интегриране на съвременни информационни технологии в учебно-възпитателната работа и
насърчаване на технологичното образование на учениците;
Обхващане и задържане на учениците, подлежащи на обучение в училище, създаване на
система от мерки за намаляване броя на неизвинените отсъствия и превенция на ранното
отпадане;
Работа за реализиране на комплексно здравно образование, включващо всички ученици и
ориентирано към превенция на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и наркотици и
насочено към развитие и подкрепа на здравословен начин на живот.
Усвояване на адекватно и отговорно поведение за реализация в гражданското общество.
Противопоставяне на насилието и тормоза в училище.
Участие в национални и международни програми и проекти.
Привличане и задържане в училището на всички деца от района, подлежащи на
задължително обучение.
Осигуряване на условия за създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на
педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на
компетентности по приоритетни направления;
Създаване на добър психоклимат в педагогическия колектив;
Привличане на родителите като равноправен партньор в образователно-възпитателния
процес и живота в училище;
Проблематизиране на съдържателния характер на заседанията на ПС и родителските срещи,
търсене на дискусията, актуалността на разглежданите въпроси и резултатността на
решенията.
Ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетни и извънбюджетни средства.
КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на ОУ „Христо Ботев“ през учебната 2020/2021 година протече съгласно
залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 60 ученици, разпределени в 6
паралелки: 5 самостоятелни и 1 слята, в дневна форма на обучение. В училището се обучават
ученици с различен етнически състав, като преобладаващ е процента на учениците от ромски
произход.
В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност
и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователновъзпитателният процес .

Съвременното училище трябва да бъде отворено за процеса на интегриране на традициите
на българското образование и новите наши, европейски и други изисквания и тенденции при
обучението. Тази насока на дейността на ОУ „Христо Ботев“ се запази и през изминалата учебна
година.
Дейността на училищното ръководство, педагогическия колектив и обслужващия персонал
през учебната 2020/2021 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план държавната образователна политика да се превърне в ефективна училищна политика и практика,
удовлетворяващи в голяма степен специфичните потребности на всички ученици.
Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от
дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти.
Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални дейности и
инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво.
Постиженията в дейността на ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово се обуславят от следните
фактори, които определят и силните страни в дейността на училището:
 Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и
традиции.
 Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимодействие и
партньорство с институции, културни институти, висши училища, чрез които са постигнати
образователните цели на обучението.
 Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага
съвременни методи на обучение.
 Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с
родителите.
 Успешно приобщаване на ученици със специални образователни потребности (СОП).
 Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията.
 Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и постоянно
намаляващ брой ученици.
 Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН.
 Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране целите
на образователния процес.
 Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред
обществеността чрез местните медии.
 Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал.
На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:
 Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив, което рефлектира
върху бюджета на училището и осигуряването на ЗНПР за всички учители, води до
съкращения на работни места.
 Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици проявяват
нехайно отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и допускат отсъствия по
неуважителни причини.
 Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база.
 Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите на родителските срещи.
 Недостатъчна активност на методически обединения и училищни комисии.

 Необходимост от подобряване на материалната база – осветление, вътрешен ремонт на
сградата.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022
ГОДИНА


акцентиране върху подготовката по български език и литература, математика и
английски език
 повишаване ефективността на ОВП чрез подобряване организацията на учебния
процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на
педагогическите кадри;
 подобряване на вътрешно-училищната квалификационна и методическа дейност;
 повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;
 реализиране идеите на гражданското образование с акценти: здравно образование,
превенция на зависимостите, екологично образование, безопасност на движението,
физкултура, спорт и български народни танци;
 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;
 привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в
решаване на училищните проблеми;
 засилване ролята на ученическия съвет и ученическите активи;
 привличане на партньори за участия в проекти;

I.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
ДЕЙНОСТ

СРОК

М. СЕПТЕМВРИ
Разработване на училищните учебни планове за До 07.09.2021 г
всяка паралелка – всяка година, съгласно
изискванията на Стандарта за учебния план,
приемането им с решение на педагогическия
съвет, съгласуване с обществения съвет към
училището при условията и по реда на чл.269, ал.2
и 3 от ЗПУО. Утвърждаване от директора на
училището.
Планиране на учебния материал, на учебните До 07.09.2021 г
програми за ИУЧ.
Изготвяне на годишни планове за работа с класа. До 07.09.2021 г
Изготвяне на графици за провеждане на До 07.09.2021 г
консултации с учениците, за ДЧ на класа, спортни
дейности, дежурство на учителите
Запознаване на родителите от класните От 01.09.2021 г
ръководители на първата родителска среща с до 10.10.2021 г
Правилата за работа по време на Ковид; Плана на

ОТГОВОРНИЦИ
Директор,
класни ръководители

учители
Класни ръководители
Класни ръководители,
учители
Класни ръководители,

класа; Правилника за дейността на училището;
графика за класни и контролни работи; графика за
консултации; графика за провеждане на втория час
на класа и да ги привлекат за участие в
съвместната работа. Да обсъдят мероприятия за
недопускането на безпричинни отсъствия.
Актуализиране и попълване на училищната До 14.09.2021 г
документация – електронен дневник, книга за
подлежащите на задължително обучение и
инструктаж за безопасни условия на обучение и
труд.
Изготвяне на длъжностно и поименно щатни До 15.09.2021 г
разписания на длъжностите и заплатите за тях
/нови трудови договори/
Изготвяне седмично разписание за I учебен срок До 07.09.2021 г
Планиране и проучване дефицитите и планиране До 14.09.2021 г
на квалификационната дейност.
Тържествено откриване на новата учебна година
15.09.2021 г
Издирване на деца, подлежащи на задължително
обучение и не постъпили в училище.
Изработване на Списък-Образец №1 за учебната
2021-2022 година.
Отбелязване на Дните на безопасността на
движението от 16 до 22 септември.
Ден на Независимостта на България – официален
празник. Беседа и кътове по класове
Европейски ден на спорта – спортен празник

До 14.09.2021 г
До 20.09.2021 г
От 16.09.2021 г
до 21.09.2021 г
21.09.2021 г
24.09.2021 г

М. ОКТОМВРИ
Провеждане ва входно равнище за учениците от I До 10.10.2021 г
– VII клас
Изграждане на училищни екипи за подкрепа на До 08.10.2021 г
личностно развитие на ученика
Изготвяне на ИУ програми /при необходимост/

Септември – юни
2021 - 2022
Менторство на ученици от прогимназиален етап От м. Октомври
като доброволци за работа с деца от начален етап 2021 г до м. Май
2022 г
Ден на народните будители – по класове
29.10.2021 г
Световен ден на усмивката – инициативи по 01.10.2021 г
класове
Световен ден на благотворителността – кампания 19.10.2021 г
за събиране на дрехи и храни за нуждаещите се
деца и ученици

Класни ръководители,
учители,
отговорни
лица
Директор,
счетоводител
Владимирова,
Кръстева
Владимирова,
Николова
Илиева,
Тодорова,
Радинова
Класните
ръководители
Директор
Радинова, Джиков
Класните
ръководители
Владимирова,
Тодорова, Джиков
Учители
Директор,
учител

ресурсен

Ресурсен
учител,
учители по предмети
Класни ръководители,
учители
Класни ръководители,
учители
Класни ръководители,
учители
Класни ръководители,
учители

Изготвяне на портфолио на ученик от V клас във От м. Октомври
връзка със Стратегията за насърчаване на 2021 г до м. Май
грамотността.
2022 г
Практическо обучение на ученици по въпросите за 14.10.2021 г
гражданска защита и медико-санитарна защита
при пожар по време на земетресение
Анкета за проучване нагласите и предразсъдъците От м. Октомври
на родителите, степента на удовлетвореност от 2021 г до м. Май
училищния живот и даване на конкретни идеи за 2022 г
развитието му в началото и края на учебната
година
М. НОЕМВРИ
Световен ден на здравословното хранене – 08.11.2021г
презентация и беседа по класове
Международен ден на толерантността – училищно 16.11.2021 г
мероприятие
–
етнопразник
на
всички
представени етногрупи в училище
Световен ден на децата – забавни и състезателни 20.11.2021 г
игри по класове
Борба с тютюнопушенето – беседа
м. 11. 2021 г
Световен ден за възпоменание на жертвите от м. 11. 2021 г
ПТП
М. ДЕКЕМВРИ
Вътрешноучилищно обучение на педагогическите Декември, 2021 г
специалисти по темата: „Лесни стъпки в
приобщаването – специфики на приобщаващите
процеси в електронна среда“
Коледни конкурси – картичка, украшение за елха, Декември, 2021 г
сурвакница, украса
Коледни игри на знанието с учениците от I – VII Декември, 2021 г
клас
Коледна изложба и коледен благотворителен базар Декември, 2021 г
Разработване на бюджета съобразно действащата Декември, 2021 г
нормативна уредба
М. ЯНУАРИ
Изготвяне седмично разписание за IIучебен срок
До 31.01.2022 г
„Грамотността краси човека“ – състезание по м. Януари 2022 г
краснопис и правопис
Лична хигиена, чистота и здраве – презентация, м. Януари 2022 г
беседа
6 януари – 174 години от рождението на Христо 06.01.2022 г
Ботев, патрон на училището
М. ФЕВРУАРИ
Изготвяне на график за класните и контролни До 04.02.2021 г
работи през II учебен срок
Да разкажем за Левски – начален и 19.002.2022 г
прогимназиален етап

Николова
Радинова,
Класни ръководители,
медиатор

Мед. лице, класни
ръководители
Илиева,
Тодорова,
Кръстева
Класни ръководители
Мед. лице
Председател
на
комисията по БДП, кл.
ръководители
Председател на ККД

Класни ръководители,
ръководители на ЗИ
учители
учители
Директор,
счетоводител
Владимирова,
Кръстева
начални учители,
Николова
Мед. лице
Тодорова,
Илиева,
Николова, Мангова
учители
Кл.
ръководители,
учител в ГЦОУД

Отбелязване Деня на розовата фланелка
Работилница за мартеници – „Как се прави?“

23.02.2022 г
25.02.2022 г

Изработване на мартеници по класове

До 28.02.2022 г

М. МАРТ
Попълване на формуляр – заявка за необходимите м. март, 2022 г
учебници за учебната 2022-2023 година
Изготвяне на заявка за ЗУД за приключване на до 29.03.2022 г
учебната година
3 март – национален празник на България – 03.03.2022 г
поднасяне на венци, рецитал
Участие в общинско състезание по БАКП и БДП
м. март, 2022 г
Урок „ Първокласник за един ден в ОУ „Христо м. март, 2022 г
Ботев” - интеграция с ПГ от ЦДГ ”Баба Тонка”.
Световен ден на поезията – конкурси
21.03.2022 г
Провеждане седмица на детската книга, срещи с От 15.03.2022 г
автори на детски книги, посещения на библиотека до 22.03.2022 г
при НЧ “Христо Ботев – 1898“
Световен ден на водата – презентации, конкурси
до 22.03.2022 г
М. АПРИЛ
Практическо обучение на ученици по въпросите за До 20.04.2022 г
гражданска защита и медико-санитарна защита
при земетресение и химическо замърсяване.
Еко инициативи, посветени на деня на Земята 22. До 22.04.2022 г
04.2022 г
Великденски празници и обичаи – училищно До 24.04.2022 г
мероприятие
Кариерно развитие – „Да изберем бъдещата си М. Април 2022 г
професия“
М. МАЙ
Провеждане на изпити за национално външно м. Май 2022 г
оценяване за IV клас:
 27.05.2022 г - НВО в IV клас по БЕЛ
 28.05.2022 г - НВО в IV клас по математика

Илиева,
Радинова,
Мангова
Класни ръководители,
Учител в ГЦОУД
Класни ръководители,
Учител в ГЦОУД
Директор
Николова, Кръстева,
Владимирова
Предс. на комисии по
БДП и БАКП
Директор, Илиева
нач. учители,
Николова
Класни ръководители
нач. учители,
Мангова, Радинова
ПУК
Класни ръководители
Ръководители
на
групи за ЗИ
Класни ръководители,
кариерен консултант
Директор, учители в
комисиите
по
организиране
и
провеждане
на
изпитите, квестори
Директор

Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото До 31.05.2022 г
на новата учебна година
Подаване на заявления за избор на часовете по До 23.6.05.2022 г
Класни ръководители
учебни предмети за ИУЧ в начален етап
Ден на българската просвета и култура – 24.05.2022 г
Директор, учителски
празничен концерт
колектив
Определяне на часовете по учебните предмети за 18.05-2022
г
– Директор,
класни
ИУЧ на основание подадените от учениците 31.05.2022 г
ръководители
заявления на заседание на ПС
М. ЮНИ

Провеждане на изпити за национално външно м. юни 2022 г
оценяване за VII клас:
 16.06.2022 г - НВО в VII клас по БЕЛ
 18.06.2022 г- НВО в VII клас по математика
Връчване удостоверения на първокласниците
Подаване на заявления за избор на часовете по
учебни предмети за ИУЧ в прогимназиален етап
Изготвяне проект на училищен учебен план и на
Списък – Образец №1
Връчване на удостоверения за завършване на
начален етап на учениците от IV клас
Връчване на свидетелства за завършване на
основно образование
Тиймбилдинг

01.06.2022 г
До 05.06.2022 г

Директор, учители в
комисиите
по
организиране
и
провеждане
на
изпитите, квестори
Илиева
Класни ръководители

До 30.06.2022 г

Директор

16.06.2022 г

Илиева

30.06.2022 г

Кръстева

До 30.06.2022 г

Директор

СПОРТНО – ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТИ
№

МЕРОПРИЯТИЕ
М. ОКТОМВРИ
Народна топка – начален етап
М. НОЕМВРИ
Дама – начален етап
Морски шах – прогимназиален етап
М. ДЕКЕМВРИ
Тенис на маса
М. ЯНУАРИ
Турнир по шах
Състезание по снежни топки и изработване на фигури от сняг
М. ФЕВРУАРИ
Продължително скачане с въже
„Лъвски скок“
М. Март
Продължително въртене на обръч
Състезание „Стрелба в цел“
М. АПРИЛ
Състезание с велосипеди и тротинетки
Поход
М. МАЙ
Турнир по футбол
Щафетни игри

СРОК
До 31.10.2021 г
До 20.11.2021 г
До 30.11.2021 г
До 20.12.2021 г
15-20.01.2022 г
При поява на сняг
До 15.02.2022 г
18.02.2022 г
До 15.03.2022 г
20-27.03.2022 г
До 20.04.2022 г
30.04.2022 г
м. Май, 2022 г
17.05.2022 г

II. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ
1. Срещи с представители на бизнеса, с дейци на културата, изкуството, науката.
Срок: през учебната година

Отг.: класни ръководители
2. Посещения на изложби, музеи, концерти, театрални постановки, филми.
Срок: през учебната година
Отг.: класни ръководители
3.Участия на ученици в училищни конкурси, благотворителни кампании, създаване на класни
библиотеки.
Срок: през учебната година
Отг.: класни ръководители
4. Съвместна работа за издигане имиджа на училището между родители, ученици, учители,
институции чрез срещи с колеги от детски градини, спортни клубове, представители на медии
Срок: през учебната година
Отг.: Директор, учители
5. Участия на учениците в олимпиади и състезания, съгласно Указание и график за провеждане,
утвърдени от МОН
Срок: график на МОН,
Отг.: преподаватели по предмети

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ
1. Привличане на родители при организирането и провеждането на общоучилищни тържества,
празници; съвместни участия, организиране от училището, посещение на изложби, музеи,
провеждане на походи, екскурзии и др.
Срок: м. септември - м. юни
Отг.: класните ръководители
2. Осъществяване на по-тясно взаимодействие с родителите при организиране на ОВП.
Срок: м. септември - м. юни
Отг.: директор, класните р-ли
3. Активизиране на дейността на Обществения съвет при решаване на проблема по прибиране
и задържане на децата, подлежащи на задължително обучение и по подобряване на МТБ на
училището.
Срок: м. септември - м. юни
Отг.: директор
4. Ефективна работа с Обществения съвет.
Срок: м. септември - м. юни
Отг.: директор
5. Изготвяне на информационни бюлетини за родителите.
Срок: м. септември - м. юни
Отг.: директор, учители
6. Провеждане на родителски срещи:
 Първа – Запознаване на родителите с мерките, свързани с противоепидемичната
обстановка, Правилникът за дейността на училището, Училищният учебен план, Дневният
режим и други вътрешноучилищни документи. Безопасност на движението по пътищата

Срок: 05.10.2021 г
Отг.: класните ръководители
 Втора – Обсъждане резултатите от I-ия учебен срок. Набелязване на мерки за подобряване
постиженията на учениците.
Срок: м. февруари 2022 г
Отг.: класните ръководители
 Трета – Готовност на учениците за завършване на учебната година. Запознаване с
наредбата за кандидатстване след основно образование и график на дейностите.
Срок: 19.05.2022 г
Отг.: класните ръководители
 Четвърта – Среща с родителите на бъдещите първокласници
Срок: м. юни, 2022 г
Отг.: Г. Илиева
IV. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение към годишния план)
V. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
№

Време на
провеждане
м. септември

м. октомври

м. декември

м. януари

Тематика
1. Приемане на:
 стратегията за развитие на училището периода
2021/2025 г.;
 правилник за дейността на училището;
 училищни учебни планове;
 форми на обучение;
 годишен план за дейността на училището през
2021/2022 учебна година;
 мерки
за
повишаване
качеството
на
образованието;
 програма за превенция на ранното напускане на
училище;
 програма за предоставяне на равни възможности
и за приобщаване на децата и учениците от
уязвими групи.
 Други дакументи, свързани с функционирането
на училището
1. Резултати от установяване на входно ниво и приемане
на мерки за подобряване на образователните резултати.
2. Приемане на план за работа при зимни условия.
3. Приемане на предложения за разкриване на
занимания по интереси
Обсъждане състоянието на училищната документация
Подготовка за коледните празници
Предложение за училищен и държавен план-прием.
Тематичен ПС „„Лесни стъпки в приобщаването –
специфики на приобщаващите процеси в електронна
среда“.

Организационни
бележки

м. февруари

м. март

м. април

м. май

м. юни

м. юли

Информация за здравословното състояние на
учениците.
Отчет за резултатите от образователния процес и КДД
през първия учебен срок и приемане на мерки между
учителите с цел подобряване на образователните
резултати.
Резултати от контролната дейност на директора
Определяне ред за приемане на ученици в 1 клас за
учебната 2021/2022 година. График на дейностите.
Критерии за подбор.
Мерки за подобряване на дисциплината в училище
Разглеждане на предложения за награждаване на
учители и ученици.
Организация на класните ръководители във връзка с
провежда не на НВО в 4 и 7 клас.
Организиране приключването на учебната година 1, 2 и
3 клас – оформяне на срочни и годишни оценки
Предложение за определяне на спортните дейности за
учебната 2021/2022 г.
Организиране приключването на учебната година 4 – 7
клас – оформяне на срочни и годишни оценки
Включване в проекти за учебната 2021/2022 година
Отчет за дейността на училището през учебната година,
изпълнението на приетите мерки, плановете и
програмите.

VI. Теми и график на Общо събрание
1 Първо заседание
- Вътрешни правила за работна заплата;
- Правилник за вътрешния трудов ред;
- Правила за безопасни условия на труд и учен;
- Етичен кодекс
- Други
Срок: м. септември 2021 г.
Отг.: Директор
2. Второ заседание
-Отчет за изпълнение на бюджета за тримесечието
-Други
Срок: м. октомври 2021 г.
Отг.: Директор
3 Трето заседание
-Отчет за изпълнение на бюджета за тримесечието
- Избор за разпределение на средствата за СБКО
-Други
Срок: м. януари 2022 г.
Отг.: Директор

4. Четвърто заседание
- Отчет за изпълнение на бюджета за тримесечието
- Други
Срок: м. април 2022 г.
Отг.: Директор
5. Пето заседание
- Отчет за изпълнение на бюджета за тримесечието
-Комисия, критерии и показатели за оценка на работно място.
- Други
Срок: м. юни 2022 г.
Отг.: Директор
VII. Цели, задачи, приоритети и форми за работа на комисията за превенция на
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
7.1. Цели:
1. Издирване, откриване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им.
2. Проучване причините и факторите за противообществените прояви на учениците от
училището и предлагане на мерки за ограничаването им.
3. Планиране на системна и целенасочена превантивна дейност за оказване на ефективно
влияние върху общуването и поведението на учениците.
4. Интегриране и реинтегриране на ученици с емоционални проблеми и отклоняващо се
поведение.
5. Свеждане до минимум на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
ученици /тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./.
6. Активно противодействие на проявите на агресивност и насилие у учениците.
7. Изграждане у учениците на коректни и толерантни междуличностни отношения.
7.2 Задачи:
1. Превантивна работа с ученици, поведението на които подсказва, че са евентуални
извършители на противообществени прояви.
2. Намаляване на факторите от училищната среда, които могат да бъдат предпоставка за
извършване на противообществени прояви на територията на училището и извън него.
3. Да се води навременна и превантивна индивидуално-възпитателна работа с ученици,
извършители на противообществени прояви с цел снижаване до минимум броя на
противообществените прояви и извършителите им, системен контрол на поведението им и връзка с
техните родители.
4. Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други с .цел
гражданско образование и възпитание на учениците.
5. Координиране дейността на комисията с държавни органи и организации, имащи пряко
отношение към противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
7.3. Приоритети:
1. Оптимизация на мерките и подходите с цел на недопускане на противообществени
прояви.
2. Превантивна дейност за противодействие на престъпленията сред малолетни и
непълнолетни.
7.4. Форми:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Индивидуални разговори
Проблемни групи
Работни срещи
Сбирки
Дискусии
Беседи
Психологически изследвания

VIII. Задачи и форми за работа на Комисията по безопасност на движението
8.1. Задачи:
 осигуряване знания по безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението
по пътищата;
 безопасно самостоятелно преминаване на пътя от дома до училището и обратно като
пешеходци, велосипедисти или пътници в обществен транспорт;
 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.
8.2. Форми на работа:
 провеждане на индивидуални разговори;
 практически занятия;
 беседа;
 тренинг.
8.3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията.
IX. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния
план и реализиране на цялостната училищна политика
1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и
младежките политики: МОН, РУО, областна и общинска администрация, МКБППМН, МВР,
РДСП, ОЗД към Дирекциите за социално подпомагане, ДАЗД и др.
2. Взаимодействия с родители.
3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, читалище,
спортни клубове и др), сдружения и НПО и др.

