


Раздел I. 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Цялостната дейност на училище ОУ „Димитър Петров” - Сливен през учебната 

2018/2019 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището 

се обучаваха  449  ученици, разпределени в 20 паралелки. През годината бяха ресурсно 

подпомогнати 11 ученици със СОП. В училището има назначени на щат педагогически 

съветник, ресурсен учител и логопед. 

Завишеният брой на паралелките и броя на учениците е показател за повишен 

интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена 

система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на 

резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебния процес. Стратегически 

силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната 

работа. Правилното планиране на учебния процес и съобразяване с потребностите на 

ученици и родители бяха решаващите условия за усъвършенстване качеството на 

организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много 

добри резултати от обучението са благодарение на: 

-->създадените добри условия за провеждане процеса на образование, 

възпитание, социализация и интеграция;  

-->много добрата мотивация за успех на педагогическите специалисти; 

-->успешното и градивно сътрудничесто с родителите; 

 

Постигнати бяха успехи по следните направления: 

--> обхванати  всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

--> няма ученици останали на поправителни изпити в края на учебната година; 

-->завоювани престижни места на олимпиади, състезания и конкурси: златен 

медал от „Коледно математическо състезание”, сребърен медал в есенен кръг и златен 

медал в зимен кръг от Международен математически турнир „Математика без граници”, 

първо място на „Европейско кенгуру”, второ място в областно първенство, 

организирано от БЧК. 

--> високи спортни отличия: трето място в общински ученически игри V-

VIIклас за отбора по шахмат, трето място в общински ученически игри V-VIIклас за 

отбора по тенис на маса ;  

-->обхванати всички желаещи ученици за участие в групите по занимания по 

интереси в начален и прогимназиален етап. 

От завършилите основно образование седмокласници 100 % са приети в 

профилирани и професионални гимназии Изградени са връзки за сътрудничество с 

родителите по паралелки, с Училищното настоятелство и с Обществения съвет.  

Учениците от I, II, III и IV клас клас  се обучаваха при целодневна организация на 

учебния ден - смесен блок. Това дава възможност за задълбочена подготовка по 

отделните предмети и качествено усвояване и затвърдяване на знанията. Отлична 

възможност е за целенасочена възпитателна работа, социализация и интеграция на 

всички ученици. 

По проектите, с които училището е вписано в списъка на иновативните 

училища - Джъмп Мат и ПБО през учебната година се работи мотивирано и 

целенасочено. Наред с традиционните методи на обучение, иновативните подходи 

спомагат за начално формиране на компетентности у учениците: логическо мислене, 

презентационни умения, работа в екип, самостоятелно проучване и анализиране, 

дигитални умения. 



 На национално ниво педагогическите специалисти представиха използваните в 

училище софтуерни продукти и онлайн платформи в образователния процес.  

 На областно ниво беше представена открита практика по „Компютърно 

меделиране”.  

 Продължи успешното сътрудничество с факултета по педагогика към Технически 

университет – София, филиал Сливен. Учителите от училището представиха три 

открити практики пред студентите по педагогика, в които показаха разнообразни 

образователни технологии за мотивиране на учениците в урока. 

През учебната 2018/2019 година учителите в училището бяха подпомогнати в 

своето професионално израстване чрез участие в различни квалификационни форми.  

 

  Учителите от училището отговорно отстояват професионалните си 

ангажименти. На всички е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно 

реализиране на целите на обучението.  

 

        

 

2019 / 2020 ГОДИНА 
Учебната 2019/ 2020 година училището стартира със 20 паралелки с общо 451 – 

ма ученици. 

 

Необходимо е: 

* да се прецизира работата по гражданското,здравното,екологичното и      

интеркултурното образование; 

*да се работи непрекъснато за повишаване грамотността на учениците; 

*да се разшири обхвата на иновативните методи и подходи в педагогическата    

работа;     

* да се набележи целенасочена програма за квалификационната дейност  

на педагогическите специалисти, с цел покриване на всички дефицити; 

* да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество  

и продължат действията по осъвременяване на учебната среда; 

*  да продължи привличането на родителите, институциите и НПО  

като партньори в обучението, възпитанието и социализацията на учениците;  

*  да продължи активната работа по проекти 

Раздел II. 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Формиране на личности с  качествена ценностна система и лидерски умения. 

Възпитаване на уверени в силите си ученици, спокойни и уравновесени, зачитащи 

личността на всеки член на общността. Възпитаване на граждани с личностна позиция,  

способни да я  отстояват. Изграждане на способност за работа в екип и умения  за 

качествено общуване в неформална среда. 

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 



Утвърждаване на  Основно училище „Димитър Петров” – Сливен  като  

желано и предпочитано училище, привлекателно място за деца и ученици от различни 

възрасти, за техните учители и родители. Търсен и надежден партньор по различни 

национални и международни проекти, които непрестанно разширяват и обогатяват 

културната среда на институцията. Учениците, учителите и родителите са ангажирани 

партньори в процеса на обучение, възпитание и социализация. Всички членове на 

училищната общност споделят, обсъждат и правят избор в условията на откритост, 

вслушване и позитивност. 

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

--> Издигане и утвърждаване престижа на училището в   конкурентната  

образователна среда 

--> Повишаване качеството на обучение, възпитание, социализация    и    

 интеграция. 

--> Обучение, базирано на активно участие на учениците в проектни дейности  

--> Осъвременяване на обучението с нови образователни технологии 

--> Повишаване  мотивацията на учителите за квалификация, формираща      

дигитални компетентности. 

--> Засилено институционално партньорство за включване в учебните часове 

--> Изграждане и възпитаване  на образовани личности с възможности за          

пълноценна реализация. 

 

4.  ПРИОРИТЕТИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

--> Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците  

--> Усъвършенстване работата с учениците от уязвимите групи 

-->  Практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание,  

чрез       включване на учениците в проектни дейности 

--> Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване  

на       знания и тяхното правилно използване 

--> Утвърждаване на училището като Общностно с реални партньорства       

 за съвременна образователна политика 

--> Изпреварващо въвеждане на съвременни образователни технологии  

и       ресурси в обучението 

--> Обогатяване на  училищната материална база 

--> Стимулиране креативността на ученици и учители 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ 

И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО 

 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

--> Изготвяне на годишни тематични планове на учебния материал и на  

плановете на класните ръководители.  

отг. Учителите                                                 срок:септември 

 

--> Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците. 

отг. ПС – координатор                                    срок:септември  

 

--> Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците. 

отг. Кл. Ръководители                                   срок:септември 

 

--> Изработване на училищна програма за равен щанс. 

отг.ПС                                                              срок: септември 

 

--> Изготвяне на Списък  Образец № 1 за учебната година. 

отг. Директор, ЗАТС                                      срок:септември 

  

--> Преглед и утвърждаване на задължителната документация за началото  

на учебната година. 

отг. Директор                                                   срок: септември 

 

 

--> Планиране на: 

 

* броя на учениците, постъпващи в първи и пети клас; 

отг.  Директор                                          срок:февруари 

 

* броя на пенсиониращите се педагогически кадри; 

отг. Директор                                        срок: февруари 

 

* нуждите от педагогически кадри; 

отг.  Директор                                      срок: май 

 

* необходимата учебна и училищна документация за новата година; 

отг.  ЗАТС и домакин                          срок:март 

 

  

 

                

 



   Приложение № 2 

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – ПРАЗНИЦИ, ОЛИМПИАДИ, 

СЪСТЕЗАНИЯ 

 

1. ТВОРЧЕСКИ И ПРАЗНИЧНИ ИЗЯВИ 

 отговорник срок 

Тържествено откриване на новата учебна година Мария Цакова септември 

Ден на независимостта на България  национален 
празник 

Десислава Дамянова Септември 

Церемония по връчване на споразумение за 
партньорство „Училище – семейство” 

Кл.ръководители I 
клас 

Октомври 

Участие в общоградски тържества за Празника на 
Сливен 

Кл.ръководители Октомври 

Ден на народните будители Ива Атанасова Ноември 

Патронен празник на училището Екип ТПИ Ноември 

Коледен благотворителен базар Десислава Дамянова 
Румяна Димитрова 

Декември 

Коледни тържества Кл.ръководители Декември 

Участие  в честването на годишнината от 
Освобождението на Сливен 

Светослав Георгиев Януари 

Отбелязване годишнината от обесването на Васил 
Левски 

Мирена Сергеева 
Кристина Шейтанова 

Февруари 

Трети март  Ден на Освобождението на България Богдан Славов 
Ивелина Маслинкова 

Март 

Празник на буквите  I клас Кл.ръководители I 
клас 

Март 

Великден-благотворителен базар Виолета Илчева 
Кристина Шейтанова 

Април 

Семейна олимпиада Екип ТПИ Април 

Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост 

Екип ТПИ Май 

Приключване на учебната година за I, II и III клас Кл.ръководители I,II и 
III клас 

Май 

Тържествено завършване на учебната година за IV 
клас 

Нели Василева Юни 

Тържествено завършване на учебната година за VII 
клас 

Ваня Иванова 
Ивелина Маслинкова 

Юни 

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ 

Участие на учениците от IV до VII клас в олимпиади 
по   различните учебни предмети 
 

Педагогическите 
специалисти по 

предмети 
По график 

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ 

Деня на народните будители Радостина Лукарова Октомври 

Коледни и новогодишни картички и рисунки Кристина Шейтанова 
Павлина Георгиева 

Декември 



Оформяне на кът, посветен на В.Левски Милена Петрова Февруари 

„Баба Марта” Велина Тенева Март 

„Подвигът на Шипка“- кът, посветен на 
Националния празник 

Дора Балъкчиева Март 

4. ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В  СЪСТЕЗАНИЯ  И КОНКУРСИ 

„Народните будители и Аз”- V  VII клас - училищно Класни р-ли на ПЕ Февруари 

„Искам всичко да знам" - V  VII клас - училищно  Ивелина Маслинкова Юни 

„Лъвски скок” – I – IV клас Милена Петрова 
Недялка Крусева 

Класни р-ли 

Февруари 

Математически състезания на общинско и 
национално ниво 

Учители по 
математика 

Текущ 

Състезания по БЕЛ – начален етап – национално 
ниво 

Учители по БЕЛ Текущ 

Състезание по БДП-общинско ниво Богдан Славов Март 

Конкурси за рисунка и картичка Кристина Шейтанова Постоянен 
5. РАДИОПРЕДАВАНИЯ 

Ден на независимостта на България Антония Андонова Септември 
Ден на народните будители Катерина Алексиева Октомври 
Патронен празник- „Патронът – дарител и 

общественик” 
Мирена Сергеева Ноември 

Ден на Сливен – Димитровден Милена Вачкова Октомври 
„Обесването на Васил Левски” Ива Атанасова Февруари 
Трети март Виолета Кирилова Март 
”Денят на Земята” Ваня Иванова Април 
24 май   Светите братя Кирил и Методий Йорданка Добрева Май  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение № 3 

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИ- МЯСТО НА 

    ЗИРА ПРОВЕЖ- 

      ДАНЕ/ТРЪГВАНЕ 

1 2 3 4 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Скоростно изкачване на Хамам 

баир. 

мес. X.  

2019 г. 
Б. Славов  

Вътрешни първенства по футбол, 

волейбол, баскетбол в чест на 

празника на  ОУ „Д. Петров”. 

28.Х - 6.ХI 

2019 г. 

Б. Славов 

кл. ръководители 
 

Вътрешни първенства по футбол, 

народна топка и щафетни игри в 

чест на празника на ОУ „Д. 

Петров”. 

28.Х - 6.ХI 

2019 г. 

Р. Стоянова,  

М. Вачкова, 

кл. ръководители 

 

Участие в Ученически игри – 

Общинско първенство по футбол – 

I кръг.  

мес. XI.  

2019 г. 
Б. Славов  

Състезание „Лъвски скок”. 
19.II.  

2020 г. 

М. Петрова, 

Н. Крусева 

кл. ръководители 

 

Участие в Ученически игри – 

Общинско първенство по шах. 

мес. II.  

2020 г. 
Б. Славов  

Участие в Ученически игри – 

Общинско първенство по тенис на 

маса. 

мес. II.  

2020 г. 
Б. Славов  

Участие в Общинска щафета 

„Освободител” и масов 

лекоатлетически крос. 

3. III.  

2020 г. 
Б. Славов  

Участие в Ученически игри – 

Общинско първенство по лека 

атлетика. 

мес. III.  

2020 г. 
Б. Славов  

Участие в Общинско първенство по 

футбол –II кръг. 

мес. IV.  

2020 г. 
Б. Славов  

    

Вътрешни първенства по футбол, 

народна топка и щафетни игри в 

чест на 24 май. 

мес.V.  

2020. 
кл. ръководители  

    

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ 

Туристически походи в сливенския 

дял на Стара планина в 

партньорство с родителите на 

учениците 

текущ 
Кл. р- ли  

УН 
 

 



ЕКСКУРЗИИ 
м.Октомври 2019г. 

II a 
 
II б 

Бургас 

А.Стоева, 
П.Георгиева 
М.Петрова, 
С.Николова 

Двор ОУ”Д.Петров” 

III a 
 
III б 
 
III в 

Котел 

Н.Крусева,  
А.Андонова 
Р.Лукарова, 
В.Илчева 
Т.Димитрова, 
К.Алексиева 

 

IV а 
 
IV б 
 
IV в 
 
IV г 

София 

М.Вачкова, 
П.Скубарева 
Н.Василева, 
А.Петрова 
М.Цакова, 
Й.Добрева, 
Е.Георгиева 

 

м.Март 2020г. 

III a 
 
III б 
 
III в 

Велико Търново 

Н.Крусева,  
А.андонова 
Р.Лукарова, 
В.Илчева 
Т.Димитрова, 
К.алексиева 

 

м.Април 2020г. 

I a 
 
II a 
 
II б 
 

Шипково – зелено 
училище 

Ст.Йорданова 
К.Тодорова 
А.Стоева, 
П.Георгиева 
М.Петрова, 
С.Николова 

 

Vа, V б, V в, VI а, 
VIб, VIв, VIIа 

Силистра 
Д.Балъкчиева, 
Св.Георгиев 

 

м. Май 2020г. 

I б 
 
I в 

Стара Загора 

Н.Савова, 
Р.Стоянова 
В.Узунова 
Ст.Петрова 

 

II а 
Пловдив 

А.Стоева, 
П.Георгиева 

 

II б 
Ямбол 

М.Петрова, 
С.Николова 

 

II в 
еленски балкан 

В.Кирилова 
В.Тенева 

 

Iа „Синьо училище –  Ст. Йорданова,  



 
III a 
 
III б 
 
III в 

ММЦ х-л „Хелиос” 
 

„Синьо училище –  
ММЦ х-л „Хелиос” 

 

К.Тодорова 
Н.Крусева,  
А.Андонова 
Р.Лукарова, 
В.Илчева 
Т.Димитрова, 
К.Алексиева 

м.Юни 

IV а 
 
IV б 
 
IV в 
 
IV г 

Велико Търново 

М.Вачкова, 
П.Скубарева 
Н.Василева, 
А.Петрова 
М.Цакова, 
Й.Добрева, 
Е.Георгиева 

 

V б Пловдив Хр. Гинчев  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

1. Направления: 

    * " Мотивиране на учителите за ефективно използване на информационните и 

мрежови технологии, въвеждане на иновации в обучението чрез надграждаща 

квалификация." 

* "Обмяна на падагогически практики от нововъведението на проектно 

базирано обучение ." 

* " Новата роля на всеки учител  – „медиатор” - обучение по всяко време". 

 

2. Форми: 

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги;  лектории; 

научно-практически конференции; други. 

 

3. 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.   

 

3.1. Вътрешноучилищна квалификация: 

1.Обсъждане на ефективни мерки и форми на работа с ученици със СОП. 

Срок: до 18.10.2019 г.        Отг. Д.Дамянова 

                                                       Р.Димитрова 

 

2.Дискусия  на тема „Практическо приложение на играта като метод в обучението и в 

заниманията по интереси“ 

Срок: м.ноември 2019 г.        Отг. Св.Николова 

                                                                         А.Стоева,П.Георгиева 

 

3.Споделяне на добри практики по темата „Ефективност на заниманията  по интереси в 

целодневната форма на обучение“ 

Срок: м.декември 2019 г.        Отг. Й.Добрева 

                                                                  Евг.Георгиева 

4.Организиране на четения „Големите четат на малките“                         

 

Срок: текущ        Отг. М.Сергеева 

 

5.Дискусия на тема „Работа в екип“ 

Срок: м.декември 2019 г.        Отг. Д.Дамянова 

 

     6.Включване в инициативата „Вземи,прочети,върни на учениците от прогимназиален 

етап. 

Срок: постоянен        Отг. учителите по БЕЛ и Кл.р-ли 

 

7.Презентиране на начина и средствата за развитие на емоционалната интелигентност 

на учениците 

Срок: м.януари 2020 г.        Отг. К.Тодорова,В.Узунова, 

                                                   Н.Савова,Ст.Маринова 



 

8.Бинарен урок на тема „Изобразителното изкуство  и съвременните  технологии“ 

Срок: м.март 2020 г.        Отг. Инж. И.Маслинкова 

Кр.Шейтанова 

 

9.Представяне на иновативни приложения в технологиите на тема „Роботика за деца“ 

Срок: м.март2020 г.     Отг. П.Скубарева, 

                                           М.Вачкова, 

                                         М.Цакова  

 

10.Споделяне на опит и идеи по темата „Заедно за нашите деца“, свързана със съвместната 

работа с родителите 

Срок: м.февруари2020 г.       Отг. Р.Лукарова 

А.Андонова  

Н.Крусева 

11.Посещение на добри практики на учителите от прогимназиален етап 

            Срок: постоянен        Отг. учителите от ПЕ 

12.Дискусия  на тема – „Ефективност от съчетаването на методики в обучението по 

математика“ 

Срок: м.април 2020 г.           Отг. Р.Стоянова 

                                               Н.Савова 

13.Дискусия  на тема –Развиване на творческите способности  на учениците в начален етап 

Срок: м.май2020 г.          Отг. Ст.Йорданова 

                                                 Ант.Петрова 

 

3.2.Извънучилищна квалификация 

 

1.Обучение на тема „Справяне със стреса“ 

Срок -м. септември2020 г.            Отг.М.Иванова 

                                                            Б.Славов 

2.Участие в организираните от РУО-Сливен инициативи и обучения на педагогически 

специалисти. 

      Срок-текущ                             Отг.учителите 

2.Обучение от специализираните обслужващи звена,научни и обучителни 

организации,чиито програми за обучение са одобрени при условията на реда  на глава XI, 

раздел V и член 229, ал.1 от ЗПУО за придобиване на квалификационни кредити 

 

       Срок- постоянен                       Отг.учителите  

 

4.Начини на финансиране 

1.За обучение по предметни области, организирани от РУО – Сливен, Община Сливен, 

МОН и външни институции – обща стойност   6970 лева. 

2.Средствата се осигуряват от бюджета на училището, от собствени приходи, чрез 

Училищното настоятелство, спонсори и други. 

3.Средствата се използват съобразно приетите правила за участие на педагогическия 

персонал в квалификационната дейност и механизма за финансова подкрепа, приети на 

ПСс Протокол №6/27.03.2017 г. 

 



Приложение № 5 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 
 

I. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 
На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училище: 

 Образователно - възпитателна; 

 Обща и допълнителна подкрепа  

 Квалификационна; 

 Административно-управленска; 

 Социално - битова и стопанска; 

 Финансова. 

  

I. Цел на контролната дейност 

 Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната 

политика в областта на образованието.  

 Постигане на държавните образователни стандарти и реализация на 

учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни 

документи. 

  

II. Задачи на контролната дейност 

1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователно-възпитателния процес. 

2. Създаване на условия за повишаване активността на учениците в образователно-

възпитателната работа. 

     3. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

     4. Осигуряване на ред и сигурност в училище. 

     5. Навременна корекционна дейност и отстраняване на допуснати слабости в ОВП 

 

III. Обект и предмет на контролната дейност 

1. Дейността на учителите и другите специалисти с педагогически функции във 

връзка с организацията на образователно-възпитателния процес в училище, прилагането и 

спазването на ДОС (за системата на оценяване, за общообразователната подготовка, за 

усвояването на българския книжовен език, за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищното образование) и на други нормативни актове;  

2. Дейността на педагогическите специалисти за поддържане и повишаване на 

професионалната квалификация, за подобряване на професионалните умения, както и за 

прилагане на усъвършенстваната професионална компетентност в практиката и 

подобряване на качеството за преподаване и учене. 

3.. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 

4. Дейността на заместник-директора, на административния и помощен персонал. 

5. Дейността на педагогическия съветник, ресурсния учител и логопеда на училището 

6. Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училище. 

7. Спазването на изискванията на трудовата дисциплина и седмичното разписание. 

8. Правилното водене на училищната документация от определените длъжностни лица. 

9. Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

 

IV. Методи на контрол 

1. Методи на педагогически контрол 



 Наблюдение и анализ на педагогическата дейност; 

 Проверка на документация - годишно тематично разпределение, урочно планиране,  

    тетрадки на ученици, техните писмени или други разработки по време на 

обучението; 

 Самооценка; 

 Социологически методи- анкетиране, беседа, интервю и др. 

 Оценяване на дейността на учителя посредством измерване постиженията на 

учениците; 

2. Методи на административен контрол 

 Проучване на документация; 

 Обсъждане с проверените лица. 

 

V. Организация на контролната дейност, относно: 

1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, на 

нормативните и поднормативните актове в средното образование. 

2.Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов ред в 

училището и трудовата дисциплина. 

       3. Спазване на седмичното разписание. 

       4. Учебно - възпитателната работа по отделните учебни предмети съвместно с 

експерти от  РУО  

       5. Реализиранe на национални програми и проекти:   

 Национална програма „Иновации в действие” 

 Национална програма „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в училище“; 

6. Изпълнението на решенията на педагогическия съвет на училището. 

7. Дейността на заместник-директора, административния и помощен персонал. 

8. Административната и стопанската дейност. 

9. Обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение. 

10. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

11. Изпълнение на наложени наказания. 

12. Изпълнение на бюджета. 

13. Готовността за действие в екстремни ситуации. 

 
 VI. Форми на контрол и график на контролната дейност 

 

Контролна 

дейност 

Видове проверки Обект на 

контрола 

Метод на 

контрол 

Форма на 

контрол 

Срок 

Педагогическ

и 

контрол 

  

Проверка на 

организацият

а на ОВП по 

отделните 

учебни 

предмети в 

начален и 

прогимназиал

ен етап на 

Проверка на 

резултатите от 

входното, 

междинното и 

изходното равнище на 

учениците 

Всички 

учители 

Проверяване на 

тестове, анализи, 

числов резултат, 

изводи, мерки 

Преки 

наблюдени

я 

до 18.10. 

2019г.     

до 12.02. 

2020 г.        

до 19.06. 

2020 г. 

Проверка на 

годишния тематичен 

план на учебния 

материал, планове за 

ЧК, учебните 

програми по ИУЧ   

Всички 

учители 

Проверка  Преки 

наблюдени

я 

до 

20.09.201

8 г. 

Установяване обхвата Класните Проверяване на Пряко до 



обучение на учениците и 

посещаемост на 

учебните занятия  

ръководители училищната 

документация 

наблюдени

е 

04.10.201

9 г. 

 

март, 

2020 г. 

Организация на урока 

при новоназначени 

учители 

Новоназначен

и учители 

Урочно 

планиране 

Наблюдени

е на урок 

Ноември 

2019г. 

Март 

2020г. 

Текуща 

проверка 

Подкрепа на 

новоназначените 

учители/Наставничест

во 

начален 

учител, 

учител 

Проверяване на 

документацията 

Събеседван

е  

Посещение 

на урок 

декември 

2019 г. 

февруари 

2020 г. 

Текуща 

проверка 

Контрол върху 

изготвянето на 

графиците за 

консултации, на 

допълнителния час на 

класа, за контролни и 

класни работи 

 ЗДУД Проверяване на 

документацията 

Преки 

наблюдени

я 

До 

20.09.201

9 г 

 

До 

10.02.202

0г. 

 

 

Текуща 

проверка 

 Проверка 

възпитателната 

дейност  

 гражданско, здравно 

екологично и 

интеркултурно 

обучение 

 Класни 

ръководители 

  Проверка план за 

работа в ЧК 

 

Посещение 

на урок/ 

организира

но събитие 

 

Февруари 

2020 г. 

Текуща 

проверка 

Проверка 

ритмичността на 

изпитванията 

Всички 

класове и 

учители 

Проверяване 

спазването на 

Наредба №3 и 

Наредба №  11  за 

оценяването 

Преки 

наблюдени

я 

 

 

 

 

ноември, 

2019 г. 

април, 

2020 г.  

 

 

Текуща 

проверка 

Контрол на дейността 

на методическите 

обединения и 

постоянните комисии. 

Председатели

те 

Проверяване на 

заседания и  

планираните 

дейности 

Събеседван

е 

 

декември, 

2019 г. 

март, 

2020 г. 

Текуща 

проверка 

Контрол върху 

работата  с 

родителите; 

провеждане на 

родителски срещи   

Класните 

ръководители

, 

ЗДУД 

Проверяване на 

документация, 

семинари, срещи 

Преки 

наблюдени

я, 

разговори, 

анкети, 

допитвания 

Веднъж в 

срок: 

септемвр

и, 2019 г. 

април,  

2020 г. 

Текуща 

проверка 

 Проверка на 

дейностите по 

иновативните 

проекти- ПБО и 

 Екипите по 

дейностите 

 Проверка на 

организация, 

Участие на 

родители 

 Преки 

наблюдени

я 

 Март  

2020 г. 



Джъмп мат  

Тематична 

проверка 

Компютърно 

моделиране – нов 

учебен предмет, нови 

предизвикателства 

Учители по 

КМ 

Проверка на 

организация, 

техническа 

обезпеченост 

Наблюдени

е на урок 

Ноември 

2019 г. 

 

II срок 

Текуща 

проверка 

Модул „Без свободен 

час в училище“ 

ЗДУД, 

счетоводител 

Проверка на 

документация 

Преки 

наблюдени

я, 

разговори 

април, 

2020г. 

Текуща 

проверка 

Контрол при 

осъществяване на 

дейностите, залегнали 

в плана за 

квалификация 

Отговорницит

е на 

плануваните 

дейности 

Проверяване на 

сценарии, 

организация, 

методическа 

активност 

Преки 

наблюдени

я 

март, 

2020 г. 

Текуща 

проверка  

Проверка на 

дейностите по 

приемствеността 

Екип 1 клас 

Екип 5 клас 

Проверяване 

спазването на  

планираните 

дейности 

Посещение 

на урочни 

занятия, 

състезания 

и 

тържества 

 

 ІІ срок  

Тематична 

проверка 

Водене на ученическа 

книжка и  дневник на 

паралелка и група  

Класни 

ръководители 

ПС, логопед, 

ресурсен 

Проверяване на 

документация  

  

Преки 

наблюдени

я, 

събеседван

е  

Ноември 

2019 г. 

Тематична 

проверка 

Методически подходи 

за повишаване 

грамотността на 

учениците 

Учители по 

предмети и 

учители в 

ЦДО 

Проверка 

документация за 

консултации 

 

Наблюдени

я на уроци, 

събеседван

е 

Декември 

2019 г. 

Текуща 

проверка 

Контрол върху 

организацията и 

провеждането на НВО 

4 и 7 клас 

Членове на 

комисията, 

квестори 

Подготовка, 

организация и 

провеждане 

Преки 

наблюдени

я и 

протоколи 

от НВО 

май, 2020 

г. 

юни, 2020 

г. 

 
II. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

 

- Проверка на резултатите от проведените тестове за установяване на входното равнище 

на учениците по отделните учебни предмети. 

Срок: м. X.2019г. 

 

-Проверка на резултатите от проведените тестове за установяване на изходното равнище 

на учениците по отделните учебни предмети. 

Срок: м.VI.2020г. 

-Проверка върху контрол на домашните работи по предмети .                                                                                            

2 бр.            веднъж на срок 

 



- Проверка на ритмичността на изпитванията. 

2 бр.         м.XII 2019г.;     м.IV.2020г. 

 

- Организация на урочната дейност при новоназначени учители.   

             Срок: първи срок 

- Контрол на екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти за 

осигуряване на подкрепа на личностното развитие на учениците; 

2 бр.           веднъж на срок 

   

-Тематична проверка: „Прилагане на иновативни подходи за преподаване в обучението по 

технологии и предприемачество в начален и прогимназиален етап” 

 

4 бр.         Срок: м.X.2019 -  IV.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 

 

м. СЕПТЕМВРИ 
  1. Приемане на годишния план на училището. 

  2. Приемане на график за класни и контролни работи, дежурства през първия 

учебен срок. 

   

 

м. ОКТОМВРИ 

              1. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

              2. Запознаване с отчета за изпълнение на бюджета за ІІІ тримесечие  

              3. Обсъждане резултатите от входно равнище по предмети. 

              4. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското  

              лице, обслужващо училището. 

   5. Патронен празник на училището 

                 

               

м. ДЕКЕМВРИ 

1. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника  

за  вътрешния трудов ред в училището. 

    2.Обсъждане на предложения за налагане на санкции на ученици.  

          3.Доклад на педагогически съветник, ресурсен учител и логопед за резултатите     

          от работата им в екипите за обща и допълнителна подкрепа.  

 

м. ФЕВРУАРИ 

1. Обсъждане на резултатите от обучението, възпитанието, социализацията  

и интеграцията през първия учебен срок.  

2. Междинен анализ на дейностите по въведените иновации. 

3. Отчет на  дейността на постоянните комисии и методически обединения. 

4. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през  

първия учебен срок. 

5.Доклад на ЗДУД за резултатите от контролната му дейност през  

първия  учебен срок 

 

м. МАРТ 

 1. Обсъждане план - прием за 2020 / 2021 година – I и V клас 

 2. Избор на предмети Разширена подготовка / Раздел Б/ за учебните планове 

през новата учебна година. 

 

 

м. МАЙ 

1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени     

учители по случай 24 май. 

2. Определяне на училищна комисия за НВО  и провеждане на инструктаж на 

учителите по задълженията им за изпит НВО. 



3. Определяне на учениците за допълнителна работа I-III клас 

 

м. ЮНИ 

1. Отчет на резултатите от обучението през учебната година и  изпълнението на 

годишния план на училището. 

2. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. 

4. Обсъждане на задачите за подготовка на училището за новата учебна година. 

5. Определяне на учениците за допълнителна работа. 

 

  

 м. СЕПТЕМВРИ 

 
1. Отчет за изпълнение на решенията от предходен ПС. 

2. Актуализиране съставите на училищни комисии  - временни и постоянни 

3. Избор и приемане на формите на обучение. 

4. Приемане на училищните учебни  планове за I, II, III, IV, V, VI и VII клас. 

5. Актуализиране на  училищна стратегия за развитие/ 2016 – 2020 година/  и  

едногодишния план за действие за изпълнението й. 

6.  Актуализиране на  Правилника за дейността на училището 

7.Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения. 

8. Приемане на годишния план на училището. 

9. Приемане програма за предоставяне на равни възможности на учениците. 

10. Приемане на програма за целодневна организация 

11. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и ЗДУД 

12. Актуализиране на правилника за осигуряване на БУОВТ 

13.Приемане на училищния план за квалификация на педагогическите       

специалисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

Задачи и форми за работа на комисията по  безопасност на 

движението 

 
1. Задачи: 

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

успешната адаптация към условията на движение по пътя; 

* прецизиране конкретните особености на училището и инцидентите, които 

могат да възникнат в и около него; 

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите 

на движението по пътищата; 

 

2. Форми на работа: 

* теоретическо и практическо обучение на учениците; 

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;  

* превантивна работа. 

 

3. Дейности за постигане на целите: 

 Определяне на безопасен маршрут за всяко дете 

 Отбелязване на световния ден за възпоменание на загиналите в 

ПТП – беседа, изложба на рисунки 

 Провеждане на училищно състезание по БДП – V – VII клас и 

излъчване на участници за общински състезания по БДП 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 

 
I. Училищно настоятелство и Обществен съвет 

 

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез 

съвместна дейност с училищното настоятелство и Обществен съвет. 

Срок:текущ 

2. Ангажиране на училищното настоятелство при изпълнение на дейностите от 

училищната стратегия. 

Срок:текущ 

 

II. Направление „Училище – семейство”  

 

1. Церемония по връчване на споразумение „Училище – семейство” –

включване на новите родители към училищната общност. 

Срок: 10.2019г. 

 

2. Церемония по връчване приз „Активни родители”. 

Срок: 04.2020г. 

 

3. Връчване на на „Наръчник на родителя”  І,V клас. 

Срок:09.2019г. 

 

4. Провеждане на тематични родителски срещи за постигане на синхрон между 

семейното и училищното възпитание. 

Срок:веднъж на срок 

 

5. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

събития и ПБО. 

 Срок:текущ 

     6. „Лични наставници” на всеки ученик и семейство – практика за оказване на 

психологическа и емоционална подкрепа . 

Срок:текущ 

8. Поддържане на информационно табло за родителите. 

          Срок: текущ 

               9. Педагогически консултации с родителите относно напредъка на учениците.   

           Срок: текущ 

 

              10. Индивидуални срещи с училищен медиатор за разрешаване на спорни 

моменти /при необходимост/. 

 

III. Превантивна работа с родители/настойници на деца от уязвими групи 

 

1.Регулярни срещи на педагогически съветник с родители на деца от уязвими 

групи за оказване на психологическа подкрепа. 

2.Съвместна работа по конкретни случаи с ДА „Закрила на детето”.  



 

IV. Приемственост „детска градина – училище” 

1. Срещи на учители с деца от подготвителни групи в детските градини  

2. Организиране на съвместни инициативи 

 

V. Участие в НП „Иновации в действие” 

 

Дата Час Място 

Брой учители Брой ученици 

ОУ „Д. 

Петров” 

СУ „Отец 

Паисий” 

с. 

Медковец 

ОУ „Д. 

Петров” 

СУ „Отец 

Паисий” 

с. 

Медковец 

16.10.2019 

г. 

15.40 – 

16.15 

ОУ „Д. 

Петров” 

5 4 21 4 

16.10.2019 

г. 

16.25 – 

17.00 

Публична 

изява 

ОУ „Д. 

Петров” 

5 4 21 4 

17.10.2019 

г. 

10.40 – 

11.20 

ОУ „Д. 

Петров” 

5 4 17 4 

17.10.2019 

г. 

11.30 – 

12.10 

Публична 

изява 

ОУ „Д. 

Петров” 

5 4 17 4 

 

Дата Час Място 

Брой учители Брой ученици 

ОУ „Д. 

Петров” 

ОУ 

„Св.св.Ки

рил и 

Методий” 

Св.Влас 

ОУ „Д. 

Петров

” 

ОУ 

„Св.св.Ки

рил и 

Методий” 

Св.Влас 

24.10.2019 

г. 

11.00 – 

11.35 

ОУ „Д. 

Петров” 

5 4 22 4 

24.10.2019 

г. 

11.45 – 

12.200 

Публична 

изява 

ОУ „Д. 

Петров” 

5 4 22 4 

 

 

 

Годишният план за дейността на учелището е приет на заседание на ПС с 

протокол № РД-05-11 / 13.09.2019г. и е отворен за допълване по всяко време през 

учебната година. 

Като приложения към годишния план на училището са плановете за 

дейността  на всички временни и постоянни комисии, плана за 

квалификационната  дейност и плановете на методическите  обединения в 

училището. 
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