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РАЗДЕЛ І 

1.1. Кратък анализ и оценка на състоянието и дейността на училището. 

НУ „Васил Левски” е единственото начално училище в гр. Варна. Ползва се с 

безспорен авторитет, резултат от последователния и целенасочен труд на  учители и 

ученици. НУ „Васил Левски” е училище с утвърдени традиции и натрупан опит, с много 

добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с 

променящата се роля на учителя в ОВП – да бъде не просто източник на учебна информация, 

а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения.  

През изминалата учебна 2019/2020 г. в училището се обучаваха 276 ученици, 

разпределени в 13 паралелки.  

Средната пълняемост на паралелките беше – 21 ученици, което е предпоставка за  

достатъчно добра ефективност на материалните разходи на училището. 

В училището бяха сформирани 9 полуинтернатни групи за 211 ученици.  

Средният годишен успех на училището за учебната 2019/2020 година е Много добър 

5,33, като броят на слабите годишни оценки е 0. През миналата учебна 2018/2019 година 

беше Много добър 4,95, а през 2017/2018 средният годишен успех на училището беше Много 

добър 5.45. 

Оценките от външното оценяване в 2018/2019 година ІV клас бяха много добри и 

съизмерими с резултатите от предходните години. Средният бал на училището беше 15.23. 

През учебната 2019/2020 не се проведе Национално външно оценяване за ІV клас, 

заради пандемията. Степента на постигане на компетентностите на учениците по решение на 

министъра на образованието и науката може да се установи след началото на учебната 2020-

2021 година. 

През настоящата 2020/2021 учебна година броят на учениците в дневна форма е 257, 

разпределени в 12 паралелки, както следва: 

 

 І клас – 61 ученици в 3 паралелки;  

 ІІ клас – 45 ученици в 2 паралелки; 

 ІІІ клас – 64 ученици в 3 паралелки; 

 ІV клас – 87 ученици в 4 паралелки. 

За всички класове са разкрити 11 полуинтернатни групи за 231 ученици. Средната 

пълняемост на групите е 21. 

Учебният процес е осигурен с училищни учебни планове за ИУЧ и ФУЧ, с учебници и 

учебни помагала за учениците от начален етап. 
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Формирани са 29 педагогически щата. Годината започва в ремонтираната сграда на 

НУ „Васил Левски“. Класните стаи са обзаведени и освежени. Осигурени са много добри 

условия за провеждане на ефективен и качествен ОВП.  

В ремонтираната училищна сграда на НУ „Васил Левски“ е създадена комфортна и 

привлекателна образователна среда, съобразена с възрастовите особености на децата, която 

позволява протичането на нормален учебен процес. 

В обекта са спазени противопожарните изисквания, което гарантира безопасността на 

пребиваващите в сградата. 

Като цяло се налага изводът, че педагогическият колектив има възможности да се 

справя и да решава възникналите проблеми. 

С оглед потребностите и дефицитите в изминалите години, през учебната 2020/2021 и 

приоритетите в сферата на средното образование са: 

 гарантиране на равен достъп до качествено образование на всички ученици; 

 намаляване дела на напусналите училище ученици и свеждане на безпричинните 

отсъствния до минимум; 

 недопускане на фиктивно записани ученици; 

 повишаване авторитета и доверието към българския учител. 

За целта е необходимо: 

 активно да се работи за внедряване на нови методи на обучение и извеждане на 

иновативни педагогически практики; 

 да се усъвършенства вътрешно-училищната система за квалификационна дейност на 

учителите и дейността на МО; 

 да се осъществява постоянен и ефективен контрол, относно спазването на 

Правилника за вътрешен трудов ред и Правилника за дейността на училището; 

 активно участие на всички педагози в разработването и реализирането на проекти; 

 участие на учителите в квалификационни форми, ориентирани към нови 

компетентности в преподаването; 

 да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

 да се създадат условия за плавен преход на малките деца от семейната среда към 

предучилищната подготовка и от детската градина към училище; 

 опазване на съществуващата материална база; 

 да се подобрят условията и да се осигурят ресурси за целодневна организация на 

учебния ден; 

 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход за превенция на противообществените 

прояви, както и при работата с проблемните ученици с цел намаляване броя на слабите 

оценки и неизвинените отсъствия; 
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 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 да се изследват за определяне децата в риск от възникване или наличие на 

обучителни трудности с цел ранна идентификация и тяхното преодоляване; 

 да се осигури допълнително обучение по български език за деца, за които 

българският език не е майчин; 

 да се отдели специално внимание на работата с родителите, да се привлекат възможно 

най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми; 

 да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния 

живот. 

 

1.2. Организационна структура на училището. 

Организационна структура  

№ Помощни органи на управление Членове Председател 

1. Училищно ръководство по класове 

1.2. Административен отговорник учители І кл. Ст. Иванова 

1.3. Административен отговорник учители ІІ кл. Д. Димитрова  

1.4. Административен отговорник учители ІІІ кл. Д. Кръстева  

1.5. Административен отговорник учители ІV кл. Бл. Първанова 

2. Методически обединения  

 

 

 

 

2.1. МО на класни ръководители, 

учители по ИКТ и АЕ, на учителите 

па ФВС І - ІV  клас, ресурсен 

учител, психолог 

 

• Св. Янева 

• Ст. Иванова 

• Ем. Маринова 

• Д. Атанасова 

• Д. Димитрова 

• М. Георгиева 

• Д. Кръстева 

• Ад. Стоянова 

• Б. Първанова 

• Т. Стоева 

• Л. Борисова 

• Св. Димова 

• П. Петров 

• К. Калчев 

• М. Тодорова 

• Р. Саркисян 

 

Л. Борисова 

 

 

 

2.2. 

МО на учители на ГЦОУД І - ІV  

клас 

• Г. Станчева 

• Е. Бонева 

• Д. Минчева 

• Л. Стоянова 

• Св. Стоева 

• В. Пенчева 

Д. Минчева 
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• Ст. Стефанов 

• Д. Стефанова 

• Ивета Цинцарска  

• Ирина Цветкова 

• Боряна Димитрова 

3. Постоянни комисии 

3.1 
Комисия по безопасност на 

движението по пътищата 

• П. Петров 

• К. Калчев 

• Ст. Стефанов 

П. Петров 

3.2 

Комисия за защита при бедствия, 

аварии и катастрофи 

 

• П. Петров 

• К. Калчев 

• Т. Стоева 

• Ст. Стефанов 

• Ю. Йовчев 

• Ил. Колев 

Ст. Стефанов 

3.3 Група по ЗБУВОТ • К. Калчев 

• Ст. Петрова 
Ст. Петрова 

3.4 Училищна комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

• Ст. Стефанов 

• Л. Борисова 

• Ад. Стоянова 

• Е. Бонева 

• Р. Кателиева 

Р. Кателиева 

3.5 Художествен съвет • М. Георгиева 

• Д. Кръстева 

• Ст. Иванова 

• Св. Янева 

• Л. Стоянова 

• Д. Минчева 

• Св. Стоева 

• Г. Станчева 

• В. Пенчева 

 

 

В. Пенчева 

3.6 Комисия по етика • Ад. Стоянова 

• Р. Кателиева 

• Д. Борисова 

Р. Кателиева 

3.7 Комисия за изработване на 

проекти 

• М. Тодорова 

• Р. Кателиева 

• Д. Атанасова 

• М. Георгиева 

• А. Стоянова 

• П. Петров 

• К. Калчев 

• Св. Янева 

Ст. Петрова 

3.8. Комисия за поддръжка на 

училищния сайт 

• Д. Атанасова 

• Ст. Иванова 

• Хр. Владимиров 

• Св. Янева 

• Д. Димитрова 

Хр. 

Владимиров 

3.9. Комисия за квалификационна 

дейност 

• Ад. Стоянова 

• Р. Саркисян 

• М. Тодорова 

• Р. Кателиева 

• Св. Янева 

А. Стоянова 
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3.10 Комисия по гражданско 

образование 

• Д. Димитрова 

• Д. Стефанова 

• Д. Минчева 

• Ст. Иванова 

• Бл. Първанова 

• Св. Димова 

Д. Стефанова 

3.11 Координационен съвет • А. Стоянова 

• Ст. Иванова 

• Р. Саркисян 

• Р. Кателиева 

• М. Тодорова 

Р. Кателиева 

3.12 Комисия за работа по стратегията 

на училището за периода 

2020/2024г. 

• Р. Кателиева 

• Д. Стефанова 

• Е. Маринова 

• М. Тодорова 

• Ст. Иванова 

• Св. Димова 

• Г. Станчева 

Р. Кателиева 

4. Временни комисии 

4.1 Комисия за изработване на 

седмичното разписание 

• Д. Атанасова 

• Р. Кателиева 
Р. Кателиева 

4.2 Комисия по диференцирано 

заплащане 

• Д. Атанасова 

• М. Георгиева 

• Св. Димова 

• В. Пенчева 

• П. Петров 

Д. Атанасова 

4.3 Комисия за изработване на 

програма по заниамания по 

интереси 

• В. Пенчева 

• Л.Стоянова 

• Св. Стоева 

Св. Стоева 

4.4 Комисия за изработване на 

програма за целодневна 

организация на учебния ден 

• Г. Станчева 

• Е. Бонева 

• Д. Стефанова 

Е. Бонева 

4.5 Комисия за изработване на план, 

график и правилник за работа в 

условията на COVID-19 

• Св. Янева 

• Д. Минчева 

• Д. Кръстева 

Св. Янева 

5 Органи за съуправление и помощни консултативни органи 

5.1 Обществен съвет • К. Иванова 

• К. Христова 

• З. Златева 

• Ел. Казакова 

• Д. Костадинов 

• Т. Кондева 

• Т. Христова 

К. Иванова 

5.2 Училищно настоятелство   

 

РАЗДЕЛ ІІ 

2.1. Мисия на училището. 
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Начално училище „Васил Левски” е екип от ученици, родители, учители и служители, 

който залага на новаторството и пълноценното сътрудничество. Екип от педагози, който 

поставя детето н центъра на всяка мисъл, дело и слово. Екип, който насърчава искреността и 

свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и 

зачитана страна в процеса на обучение. Екип, ориентиран към динамично променящия се 

свят и е в услуга на ученик и работи за неговото физическо и духовно развитие, за 

успешното му ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото. 

 

2.2. Визия на училището. 

Утвърждаване на Начално училище “Васил Левски” като конкурентноспособно 

училище в град Варна: 

 с качествено и достъпно образование; 

 с нова, модерно оборудвана материална база; 

 с висококвалифицирани педагози, които постоянно усъвършенстват професионалните 

си умения;  

 с мотивирани, ангажирани, подпомагани и стимулирани ученици, вкл. деца със 

специални образователни потребности и от етническите малцинства, които имат 

самочувствието на значими партньори в учебния и извънучебния процес; 

 с обособена общност от единодейственици - учители, ученици и родители, 

проявявящи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 

 

2.3. Цели на училището. 

 повишаване качеството, достъпността и ефективността на образователно-

възпитателния процес; 

 развитие и издигане нивото на преподаване за утвърждаване престижа на училището; 

 завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността; 

 постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и реализация 

на подрастващите в демократичното общество; 

 пълноценно обучение за усвояване на съвременните информационни и 

комуникационни технологии от  ученици и учители; 

 качествено родноезиково и чуждоезиково обучение; 

 гражданско образование, многообразие и ритуализация на училищния живот; 

 утвърждаване чувството за принадлежност и дълг към училището и екипа от всеки 

ученик и учител. 

 

2.4. Стратегии в дейността на училището 

А. КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВАЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА 
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Подход: 

 създаване на действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия 

персонал – по отношение на знанията и уменията на учителите в конкретната област и 

общата им педагогическа компетентност; 

 формиране на нагласа у учителя като педагогически консултант на семейството; 

 качествено обучение за успешно полагане на изпитите от външното оценяване; 

 ефективно родноезиково и чуждоезиково обучение във всички класове; 

 интегриране на информационните технологии в учебния процес; 

 презентиране на уроци. 

Б. МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА  

Подход: 

 създаване на условия за нормална трудова дейност на учители и ученици; 

 модернизиране на материалната база, набавяне на помощни и нагледни средства, 

обновяване на учебно-техническото оборудване; 

 Оформяне на училищния двор и създаване на привлекателна околна среда;  

 Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището; 

 Поддържане и обогатявяне на интернет страницата на училището с възможности за 

поставяне на въпроси, даване на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-

училищни нормативни документи, бланки, съобщения; 

 Превръщане на училището в информационен център с публикуване за свободен 

достъп на тематични разпределения, разработени теми, вътрешни нормативни документи, 

бланки, рисунки, снимки и др. 

В. ДЕЦАТА СА РАЗЛИЧНИ 

Подход: 

 максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение; 

 осигуряване на полуинтернатни групи за всички желаещи ученици; 

 изграждане на система от символи и ритуали за засилване усещането за 

принадлежност към училището; 

 интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности или 

хронични заболявания и деца от етническите малцинства; 

 развитие на традициите за творчески дейности в училище чрез работа в извънкласни 

форми, ангажиращи целогодишно детето, дори и през ваканциите; 

 привличане на учениците за участие в конкурси, поощряващи творческата им 

дейност; 

 оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих. 
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Г. ГРИЖА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО 

Подход 

 осигурявана надеждна охрана и строг пропусквателен режим в училище; 

 спазване правилата за движение по пътищата при извеждане на групи ученици извън 

училище; 

 усъвършенстване превенцията на насилието и противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, недопускането на дрога в училище чрез: предприемане на мерки 

за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца, застрашени от 

отпадане ученици, деца, жертва на домашно насилие, деца с проблеми в общуването и 

справянето с училищните изисквания; подкрепа и консултиране на деца и родители; 

реализиране на училищни програми и други форми за привличане на обществеността в 

дейностите по превенция и противодействие противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и за защита правата на децата; 

 провеждане на здравно-хигиенно обучение на децата за предпазване от заразни 

заболявания и популяризиране принципите на здравословния начин на живот; 

 осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на децата на територията на 

училището. 

Д. ДЕЦАТА – ОБЩА ГРИЖА 

Подход: 

 постигане на единодействие между училище и семейство чрез активно включване на 

родителската общност при формиране на училищното настоятелство; подпомагане на децата 

в учебния процес; поддържане на взаимоизгодни връзки и сътрудничество с външни 

институции способни да подкрепят материално и финансово образователния процес; 

 осигуряване подкрепа на организации, осъществяващи програми, свързани с деца в 

неравностойно социално положение. 

2.5. Приоритети в дейността на училището 

 повишаване качеството на училищно образование чрез подобряване организацията на 

учебния процес, и повишаване професионалната компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри; 

 ефективно и толерантно педагогическо общуване; 

 свеждане до мининум на отсъствията по неуважителни причини и недопускане 

наличието на напуснали училище ученици; 

 засилване на вътрешноучилищната квалификационна методическа дейност; 

 издигане авторитета и доверието към учителя; 

 формиране на гражданско поведение и позиция; 

 пълноценно използване на материално-техническата база; 



 10 

 превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване 

и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, 

толерантност и разбирателство; 

 привличане и приобщаване на родителите към решаването на училищни проблеми и 

утвърждаване на училищното настоятелство като орган, подпомагащ възпитателния и 

учебния процес;  

 формиране на интереси у учениците за активно участие в извънкласни дейности;  

 създаване на възможности за публично представяне на творческите постижения на 

учениците и учителите; 

 осигуряване на целодневна организация на обучението и столово хранене на всички 

желаещи ученици от 1 до 4 клас; 

 постигане на финансова стабилност на училището чрез усвояване на повече форми за 

финансиране и подобряване на финансовия мениджмънт. Мотивиране и стимулиране на 

учениците да развият знанията, уменията и компетентностите, които ще са им необходими за 

успешната им бъдеща реализация в различни сфери на живота; 

 Създаване на умения за работа в екип чрез проектно-базирано обучение и проблемно-

базирано обучение – развитие на познавателната активност на учениците чрез участие в 

решаването на екипни задачи и разработване на проекти; 

 Използване на различни методи за проследяване знанията на учениците и 

разнообразни форми на оценяване, аргументиране на поставяните оценки; 

 Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи и техники и технологии 

на преподаване; 

 Умело използване на електронните средства, учебно-техническите средства и 

материали с цел извличане и обработване на нужната информация и постигане на оптимални 

резултати в конкретната учебна ситуация; 

 Съдействие за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки 

ученик с цел изграждане на умения за критично и конструктивно мислене; 

 Поддържане на позитивна дисциплина, формиране и развитие на социални и 

граждански компетентности в процеса на обучение; 

 Осъществяване на дейности за превенция на обучителни затруднения; 

 Усъвършенстване на професионалната квалификация на учителите в контекста на 

принципа „Учене през целия живот“; 

 Подобряване ефективността на ОВП чрез оптимизиране организацията на учебния 

процес, разработване и въвеждане на иновативни елементи, повишаване професионалната 

подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри; 

 Приемственост между етапите на обучение; 
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 Участие в национални и общински програми и проекти, свързани с ОВП и 

подобряване на МТБ; 

 Привличане и приобщаване на родителите като активни партньори в решаване на 

училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган подпомагащ 

цялостната образователно-възпитателна работа; 

  Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 

училищните дейности; 

 Ритуализация на училищния живот, уважение към училищната символика (знаме, 

лого, емблема);  

 Обогатяване на традициите за честване на национални, местни и училищни празници;  

 Активно участие на учениците в различни форми на ученическо самоуправление - 

ученически парламент, ученически съвети и др.;  

 Развитие на извънкласна и извънучилищна дейност, ученически спорт и туризъм; 

 Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

 1) Квалификационна дейност за актуализация на академичните, професионално-

педагогическите, организационните, комуникативните и административните компетентности 

в съответствие с професионалния профил на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 

№ 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; 

 2) Разработване и реализиране на проекти, НП и участие в конкурси, олимпиади и 

състезания;  

 3) Обмяна на добри практики в МО; 

 4) Обмен на информация в облачната система; 

 5) Насърчаване участието на външни институции в процеса на учене. 

 6) Кандидатстване за статут на иновативно училище.  

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА УЧИЛИЩЕТО  

Дейности за постигане на реални резултати от ОВП: 

 

1. Повишаване на резултатите от ОВП в т.ч.  чрез дигитална и електронна образователна 

среда: 

 Подобряване на организацията на учебния процес и повишаване на професионалната 

подготовка, компетентност и квалификация на учителите. 

 Повишаване познавателната активност и насърчаване на функционалната грамотност 

на учениците. 
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 Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на 

всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най- добре своя 

потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с 

децата. 

 Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни 

модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението; 

 Използване на иновативни педагогични методи и форми на преподаване и формиране 

на знания; 

 Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания 

и практическата им приложимост; 

 Стриктно спазване на изискванията: за безопасност на труда и правилника за 

вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на 

живота и здравето на децата; за превенция на различни форми на дискриминация сред 

деца, педагогически и непедагогически персонал; за здравословни и безопасни 

условия на обучение, възпитание и труд; 

 Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на физическото, 

социалното и личностното им развитие; 

 Разширяване и стимулиране на формите за възпитание и обучение в дух на 

демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 

физическа активност и спорт. 

 Ефикасно използване на учебните помагала  и наличната МТБ за целите на ОВП. 

 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и 

творчество.  

2. Развитие на способностите на децата и учениците: 

 Разработване и участие в проектни дейности. 

 Подготовка на учениците, организация и провеждане на олимпиади, училищни 

представителни изяви, дискусии, състезания, конкурси. 

 Стимулиране на изяви на учениците чрез организиране и провеждане на извънкласни форми и 

дейности. 

 Участие в предложения от МОН Национален календар за изяви по интереси на децата и 

учениците за учебната 2020/ 2021 година. 

 

3. Ранно кариерно ориентиране на децата и учениците 

 Проучване информираността на учениците относно знанията им за системата на 

варненските училища чрез анкета. 

 Работа с ученици от 4 клас с цел групова диагностика на нагласите за кариерно 

развитие и изследване на собствени предпочитания и нагласи за реализация. 

 Тематична родителска среща за разясняване организацията на дейностите и условията 

по приема на ученици на основни и средни училища след завършен четвърти клас. 

 Методическо подпомагане на класните ръководители при подготовка на часовете на 

класа, касаещи организацията на дейностите и условията по приема на ученици в 

основни и средни училища след завършен четвърти клас. 

 Участие в седмицата на предприемачеството чрез училищни инициативи. 
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4. Иновативност в позитивна и сигурна образователна среда: 

 

 Поддържане на училищният сайт с оглед информиране на обществеността за историята, 

традициите, постиженията, качеството на образование и обучение в НУ „ Васил Левски”, 

популяризиране на иновативни педагогически практики, възможности за стимулиране на 

интересите на учениците и др. 

 Използване на технологиите за обмен на информация, споделяне и обратна връзка за 

повишаване на културата на организацията.  

 Използване на училищната облачна система относно възможностите на облачните технологии 

за прилагане на компетентностния подход в обучението и формиране на умения. 

 Обогатяване на интерактивната среда за обучение чрез интегриране на технологиите с 

учебното съдържание по природни науки и математика, улесняващи усвояването на 

материала. 

 Оптимизиране на пропускателния режим с цел създаване на сигурна  училищна среда, 

гарантираща здравето и безопасността на учениците, учителите и училищния персонал. 

 

  5. Квалификационна дейност на учителите. 

 Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната 

квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща 

квалификация на педагогическата колегия.  

 Стимулиране и подкрепа на учителите за повишаване на квалификацията им – 

професионална и личностна - чрез вътрешните правила за организация на работната 

заплата, възможностите за диференцирано заплащане, еднократното финансово 

стимулиране за 24. май, механизма за финансово стимулиране на квалификацията и 

възможностите за стимулиране на наставничеството. 

  Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, 

практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна практическа 

конференция, информация от библиотека, интернет.  

  Създаване на възможност за повишаване на професионално-квалификационната степен за 

всеки член на педагогическата колегия. 

 Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и 

начини за практическо прилагане на програмното съдържание. 

 

6. Взаимодействие на училището с родители, общественост и социални партньори. 

 Повишаване на уменията за работа с родители; 

 Актуализиране на информационната банка с данни и координати за връзка с 

родителите на децата;   

 Включване на родителската общност в училищния живот и управлението на 

училището, съобразно техните възможности и компетенции; 

 Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на 

родителите за: 

- среща с учителите в определеното приемно време; 

-  участие в родителските срещи;  

- присъствие и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, засягащи правата и интересите на детето им;  

-  консултиране по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист;  

-  запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на училището; 
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- предоставяне на информация за успеха и развитието на учениците в образователно- 

възпитателния процес;   

- консултиране за възможностите и формите за допълнителна работа с детето с оглед 

максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага. 

 

7. Вътрешно училищен контрол и последващ такъв. 

8. Работа на педагогическия съвет. 

9. Работа на Обществения съвет. 

10. Създаване на комисии и определяне на индивидуални отговорности: 

10.1. Работни комисии:  

1. Комисия за обновяване на Правилника за дейността на училището. 

 2. Комисия за обновяване на Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за 

осигуряване на за безопасни условия на възпитание, обучение и труд.  

 3. Комисия за изготвяне на Годишен план на училището. 

 4. Комисия за изготвяне на Мерки за повишаване качеството на образование. 

 5. Комисия за изготвяне на Програма за превенция на ранното напускане на 

учениците. 

 6. Комисия за изготвяне на Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

            7. Комисия за обновяване на Механизма за противодействие на тормоза и насилието. 

 8. Комисия за обновяване на Етичния кодекс. 

 9. Комисия за създаване на Стратегия за развитието на училището за 2021-2025 

година. 

             10. Комисия за организиране и провеждане на тържествено откриване на учебната 

2020/ 2021 година. 

             11. Комисия за изготвяне на План за квалификационната дейност и Правилата за 

организиране и провеждане на училищната квалификация. 

            12. Комисия за изготвяне на План за работа по проекти. 

            13. Комисия за изготвяне на Мерки и прави за работа в условията на COVID- 19 в 

изпълнение на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 

2020/ 2021 година в условията на COVID- 19, разработени от МОН. 

 

 

  10.2. Индивидуални отговорности: 

 Секретар на Педагогическия съвет; 

 Водене на Книга на подлежащи; 

 Водене на Главна книга; 

 Водене на Летописната книга; 

 Изработване на графиците за класни и контролни работи; 

 Председатели на методически обединения. 

 

    В НУ „Васил Левски“ е осигурена  възможност за обхващане на всички педагози в МО, 

където да се споделят добри практики и да се обсъждат иновативни методи на преподаване. 
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№ Дейности Срок Отговорник 

1 Планиране на дейността   

1.1 Изготвяне на Списък Образец 1 15.09.2020 г. Директорът 

1.2 
Изготвяне на Седмично разписание за І и 

ІІ учебен срок 

15.09.2020 г. 

29.01.2021 г. 

Комисия 

1.3 
Годишен план за дейността на училището 04.09.2020 г. Училищното 

ръководство 

1.4 
Годишни планове на методическите 

обединения и постоянни комисии 

25.09.2020 г. Председателите на 

МО и ПК 

1.5 

Актуализиране на училищните 

правилници и планове на комисии  

01.09.2020 г. Директорът  

ЗДУД 

Главен учител 

Председател 

комисия 

1.6 

Разработване на: 

- Учебни програми за ИУЧ; 

- Учебни програми за ФУЧ; 

- Програма за гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование и възпитание. 

 

11.09.2020 г. 

11.09.2020 г. 

 

11.09.2020 г. 

 

Учители  

 

 

Д. Димитрова 

1.7 

Изготвяне на графици: 

- за контролни работи входящо и 

изходно ниво; 

- за консултации на ученици; 

- за допълнителния час по 

физическо възпитание ; 

- за консултиране на родители и 

ученици; 

- за дневно дежурството в училище; 

- за провеждане на конкурси, 

състезания и олимпиади, съгласно 

графика на МОН 

- тест училищна готовност 1 клас. 

 

18.09.2020 г. 

Директор  

ЗДУД 

Главен учител 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

Сключване на договори за: 

- за осигуряване на безплатни 

закуски за учениците от І – ІV 

клас; 

- за гориво; 

- за учебници и учебни помагала за 

І – ІV клас и децата от ПГ; 

- за осигуряване на обслужване от 

Служба „Трудова медицина” 

- за предоставяне на услуги /достъп 

до интернет/ 

- за физическа охрана; 

- за охрана със СОТ 

През годината Директор 

Главен 

счетоводител 

 

ЗДУД 

Главен 

счетоводител 

ЗАС 

Домакин 

Главен 

счетоводител 

 

 

1.10 
План за работа при зимни условия 20.10.2020 г. Директорът, ЗДУД 

 

1.11 
Изработване на проекто-бюджет за 

финансовата 2021 година 

14.09.2020 г. Директорът и 

Гл. счетоводител 

1.12. Изготвяне  длъжностно разписание на 15.09.2020 г. Директорът и 
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персонала и утвърждава поименно 

разписание на длъжностите и работните 

заплати 

Гл. счетоводител 

2 
Учебна дейност   

 

2.1 

Провеждане на оценяване на входно и 

изходно ниво на знанията на учениците и 

предприемане на необходимите мерки за 

преодоляване на констатираните 

пропуски 

м. 09.2020 г. 

 

м. 05.2021 г. 

Главен учител, 

учители и 

ЗДУД 

2.2 

Стриктно спазване на годишните 

дидактични планове по всички учебни 

предмети и своевременно 

преструктуриране  на учебното 

съдържание при необходимост 

постоянен 

Директорът, ЗДУД 

и учителите 

2.3 

Последователно въвеждане на 

интерактивни методи на обучение и на 

новите ИКТ по всички учебни предмети 

постоянен 

ЗДУД, главен 

учител и учителите 

2.4 

Провеждане на олимпиадите по 

математика и „Знам и мога“ 

 

Съгласно 

националния 

календар 

ЗДУД, главен 

учител и учители по 

ИУЧ 

2.5 
Подготовка и провеждане на Национално 

външно оценяване в ІV клас 
м. 05.2021 г. 

Училищна комисия 

2.6 

За намаляване броя на отсъствията на 

учениците да се спазва системата за 

административен контрол на 

медицинските бележки 

постоянен 
Класни 

ръководители 

2.7 

Спортни дейности – организират се в 

съответствие със Спортния календар на 

училището, който е неразделна част от 

този план 

През годината 
К. Калчев, П. 

Петров 

2.8 

Посещения на концерти, театрални 

постановки, куклени постановки, филми, 

музеи, екскурзии с учебна цел и др. 

постоянен 
Класни 

ръководители 

2.9. 

Провеждане на училищни спортни игри и 

състезания по спортния календар на МО 

на учителите по физическо възпитание и 

спорт. 

През годината 
К. Калчев, П. 

Петров 

3 

Гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование – 

Цялостната възпитателна дейност се 

провежда по Програма за гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно 

образование 

 

 

3.1 

Чрез разнообразни инициативи да бъдат 

отбелязани международни дни и 

бележити дати от българската история и 

празници, свързани с националните 

традиции, обичаи и съответните ритуали 

През годината 

 

 

Д. Димитрова 

- 
Тържествено откриване на новата учебна 

година; 
15.09.2020 г. 

Св. Янева 

- Ден на независимостта на България; 22.09.2020 г. Кл. ръководители 

- Международен ден на езиците;  26.09.2020 г. Учителите по чужд 
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език  

- Ден на народните будители; 01.11.2020 г. Кл. ръководители 

- Ден на християнското семейство 21.11.2020 г. Кл. ръководители 

- Коледни и новогодишни тържества; 23.12.2020 г. Кл. ръководители 

- 

148 години от обесването на Васил 

Левски (викторина, рецитал, конкурси, 

лъвски скок) 

м. февруари 

2021 г. 

Художествен съвет 

и комисия по ГО 

- Ден на патрона на училището; 19.02.2021 г. Художествен съвет 

- Баба Марта 28.02.2021 г. 
Кл. ръководители, 

учител ПГ 

- 
3 март – Ден на Освобождението на 

България  – национален празник; 
03.03.2021 г. 

Художествен съвет 

и комисия по ГО 

 Празник на буквите 31.03.2021 г. Учители І клас 

- Ден на Земята 22.04.2021 г. Кл. ръководители 

- 
24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост 
24.05.2021 г. 

Кл. ръководители 

3.2 
Тържествено отбелязване на Деня на 

Европа 
09.05.2021 г. 

Комисия по ГО 

 
Първи юни – ден на детето. Годишно 

утро в І клас 
01.06.2021 г. 

Кл. ръководители и 

учители ПГ 

 Изпращане на випуск 2020/ 2021 15.06.2021 г. Учители ІV клас 

4 
Квалификационна и методическа 

дейност 
 

 

4.1 

Форми на квалификационна и 

методическа дейност: курсове, тренинги, 

практически обучения, педагогически 

четения и др. 

постоянен 

ЗДУД, главен 

учител, 

председатели на 

МО 

4.2 

Тематична насоченост на дейностите: 

 интерактивни методи на обучение; 

 формиране на мотивация за учене 

през целия живот; 

 обща и допълнителна подкрепа; 

 превенция на отпадащи ученици; 

 превенция на агресията; 

 организиция на целодневното 

обучение; 

 кариерно развитие. 

Дейностите за реализиране на основните 

задачи на квалификационната дейност са 

включени в плана за квалификацията. 

Към него са приложени плановете на 

методическите обединения. 

постоянен 

Председател на 

комисията по 

квалификация 

 

4.3 

Организиране на квалификационни 

курсове с преподаватели от висши 

учебни заведения 
през годината 

Председател на 

комисията по 

квалификация 

Пр-ли  на МО  

4.4 

След завършване от квалификационни 

курсове да се запознават останалите 

учители, които работят по същата 

тематика или учебен предмет с 

получената информация. 

постоянен 

преподавателите 

Председател на 

ККД 

5. Работа по проекти   

5.1 Проучване на желанията и 25.09.2020 г. Директорът 
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професионалните възможности на 

колегията за участие в работата по 

проекти  

5.2 

Работа по проекти по НП на МОН, ОП 

„Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014 - 2020 

през годината 

 

 

Комисия 

5.3 
Контрол и отчетност по одобрени 

проекти 
постоянен Директорът 

6. Социално-битова и стопанска дейност   

6.1 

Определяне на приоритетите при 

обогатяването на МТБ и тяхното 

йерархично подреждане 

м. 10. 2020 г. Комисия 

6.2 
Сформиране на група по медийна 

политика 
м. 11. 2020 г. А. Стоянова 

7. Взаимодействие с родителите   

7.1. 

Осъществяване на взаимодействие с 

родителската общност чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство 

постоянен Директорът 

7.2 

Проучване на родителското мнение 

относно закупуване на елементи от 

училищната униформа и проблемите в 

обучението 

м. 09. 2020 г. Кл. ръководители 

7.3 Родителски срещи   

 
 Първи срок м.ІХ. и м.ХІІ. 

2020 г. 

Кл. ръководители 

 
 Втори срок м.ІІ. и м.V. 

2021 г. 

Кл. ръководители 

8. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ   

8.1 

Контролната дейност в училище се 

осъществява по План за 

контролната дейност на директора 

и ЗДУД 

постоянен 

Директорът и 

ЗДУД 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТ: 
 

Месец Дневен ред Докладва 

м.ІХ 

 

І заседание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационен съвет 

1. Избор на Секретар на ПС. 

2. Приемане на стратегия за развитие на училището. 

3. Приемане на правилника за дейността на 

училището. 

4. Приемане на годишния план за дейността на 

училището. 

5. Разглеждане и приемане на Етичен кодекс. 

 

 

Директор 

ЗДУД 

 

 

Председатели на 

МО и пост. комисии 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

заседание 

6. Приемане план на Педагогическият съвет по 

месеци за учебната 2020/2021 година. 

7. Приемане на формите на обучение. 

8. Приемане на училищния учебен план за І, ІІ, ІІІ и 

ІV клас – Іа, Іб, Ів, ІІа, ІІб, ІІІа, ІІІб, ІІІв, ІVа, ІVб, 

ІVв, ІVг  и план за индивидуална форма на 

обучение на ученици от ІІІ и ІV клас. 

9. Избор за учебната година спортните дейности от 

определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.  

10. Приемане на седмичното разписание за първия 

учебен срок. 

11. Приемане на План за квалификационната дейност 

за учебната 2020/2021 г. 

12. Приемане на програма за предоставяне на равни 

възможности  и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 

13. Приемане на програма за превенция на ранното 

напускане на училище. 

14. Приемане на мерки за повишаване качеството на 

образованието. 

15. Приемане на разпределението на 

преподавателската заетост на учителите през 

учебната 2020/2021 година.  

16. Организация на образователно-възпитателния 

процес (дневен режим, класни ръководители, 

стаи). Определяне на класното ръководство и 

учители в ЦДО. 

17. Избор на училищни постоянни комисии и МО. 

18. Избор на училищни временни комисии: 

a. Комисия за изработване на седмичното 

разписание. 

b. Комисия по диференцирано заплащане. 

Организационен съвет 

Приемане планове на постоянните комисии и МО: 

1. Приемане План за обучение и възпитание по 

БДП. 

2. Актуализиране на Правилника за ЗБУВОТ. 

3. Приемане План за дейността на УКБППМН. 

4. Приемане План за действие при бедствия, аварии 

и катастрофи. 

5. Приемане на график за дейността на Екипите за 

подкрепа на личностното развитие на ученици със 

специални образователни потребности.   

6. Запознаване с Плана за контролната дейност на 

директора и ЗДУД. 

7. Приемане на Програма за гражданско 

 

 

 

 

 

 

Р. Кателиева - ЗДУД 

 

А. Стоянова 

К.  Калчев 

М. Рачева 

 

Директор 

 

ЗДУД 

 

Директор 

 

ЗДУД 

 

ЗДУД 

 

ЗДУД 
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образование и възпитание. 

8. Приемане на график за провеждане на модули по 

ФВС. 

9. Приемане на годишна училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден. 

10. Приемане плановете на методическите 

обединения. 

м. Х Организационен съвет 

1. Отчет по изпълнение на решения от предходен 

Педагогически съвет. 

2. Диагностика и анализ на резултатите от входното 

равнище. 

3. График за контролни работи. 

4. Информация за здравословното състояние на 

учениците. 

5. Прибиране и задържане на учениците. 

6. Приемане на план за работа при зимни условия. 

 

ЗДУД 

Директорът 

Училищна 

медицинска сестра 

м. ХІ Организационен съвет 

1. Отчет по изпълнение на решения от предходен 

Педагогически съвет 

2. Резултатите от Контролната дейност до момента 

 

ЗДУД 

Директорът 

 

м. ХІІ Тематичен съвет 

Отчет на тематична проверка на контролната дейност: 

„Предварителна подготовка, организация  и ефективност 

на провеждането на учебно-възпитателната работа в 

групите на ЦДО по време на самоподготовката и 

заниманията по интереси  – необходими условия за 

качествено и пълноценно провеждане на дейностите в 

групите на ЦДО“. Добри практики 

 

 

ЗДУД 

Директорът 

 

м. І Организационен съвет 

1. Отчет по изпълнение на решения от предходен 

Педагогически съвет. 

2. Обсъждане на успеха и поведението на 

учениците. 

Директор 

 

Кл. ръководители 

 

м. ІІ Срочен съвет 

1. Отчет по изпълнение на решения от предходен 

Педагогически съвет. 

2. Отчет и анализ на резултатите от образователно – 

възпитателния процес и на дейността на МО и ПК 

през І учебен срок 

Директор 

Председатели на 

МО и ПК 

 

 

м. ІІІ Тематичен съвет 

Отчет на тематична проверка на контролната дейност: 

„Организация и ефективност на консултациите по 

учебни предмети, провеждани от учителите“. Добри 

практики 

 

Директор 

 

 

м. ІІІ 1. Отчет по изпълнение на решения от предходен 

Педагогически съвет. 

2. Утвърждаване избор на учебници за І-ІV клас 

 

Директор 

 

м. ІV Организационен съвет 

1. Информация за готовността за провеждане на 

Кл. ръководители и 

преподаватели на ІV 
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външно оценяване в ІV клас. 

2. Прибиране и задържане на учениците. 

клас 

 

Директор 

м.V. Организационен съвет 

1. Отчет по изпълнение на решения от предходен 

Педагогически съвет. 

2. Обсъждане на предложения за награждаване на 

ученици и изявени учители по случай 24 май. 

3. Избор на знаменосец и асистенти. 

Директор 

Кл. ръководители на 

ІV клас 

м. VІ 1. Доклад-анализ за дейността на училището през 

учебната 2020/2021 година. 

2. Отчети на МО и ПК. 

3. Проект за училищен учебен план за новата учебна 

година. 

4. Проект на Списък- Образец 1. 

Директор 

 

Председатели на 

МО и ПК 

Пом. директор 

 

Директор 

РАЗДЕЛ V 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

№ 
ДЕЙНОСТИ 

И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

СРОК НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

ОТГОВАРЯ 

1 2 3 4 

СЕПТЕМВРИ 2020 г. 

 ЗАДАЧИ   

1. 

Свикване на Педагогически съвет във връзка 

с всички организационни въпроси за 

откриване на новата учебна година, 

подготовка на Списък-Образец №1 

 Запознаване с промените в 

нормативната уредба 

04.09.2020 г. Директорът 

2. 

Работа на директора с членовете на 

училищните комисии по актуализация на 

правилниците 

м. септември 2020 Директорът 

 3. 

Актуализация на училищната база данни за 

движението на учениците – преместени и 

новоприети ученици в  І – ІV клас 

м. септември 2020 Директорът 

4.  
Актуализация в движението на 

педагогически и непедагогически персонал 
м. септември 2020 Директорът 

5. 
Разпределение на часовете по учебния план, 

изучаван в училище 
м. септември 2020 Директорът 

6. 

Планираща дейност: 

6.1.Изготвяне на годишен комплексен план. 

6.2.Изготвяне на Тематичен план за 

заседанията на ПС. 

6.3.Правилник за дейността на училището. 

6.4.Изготвяне на план за квалификационна 

дейност 

6.5.Изготвяне на Правилник за вътрешния 

м. септември 2020 

Директорът 

ЗДУД 

Главен учител 



 22 

трудов ред. 

6.6.Изготвяне на правилник за здравословни 

и безопасни условия на обучение, възпитание 

и труд 

7. 

Провеждане на начален инструктаж на целия 

педагогически и непедагогически персонал 

от председателя на постоянно действащата 

комисия за ЗБУОВТ, както и инструктажи на 

учениците от учителите по всички учебни 

дисциплини срещу подпис. 

м. септември 2020 
Председател 

комисия 

8. 
Почистване и подготвяне на сградата и 

училищния двор за новата учебна година. 
м. септември 2020 

домакин и 

помощен 

персонал 

9. 

Приемане на Педагогически съвет на: 

9.1.Годишен комплексен план с календар на 

дейностите на учебното заведение – учебна 

дейност, възпитателна дейност, 

квалификационна дейност, контролна 

дейност. 

9.2.Тематичен план за заседанията на 

Педагогическия съвет. 

9.3.Правилник за дейността на училището. 

9.4.Плана за безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд. 

9.6.Правилник за вътрешния трудов ред. 

9.7. План за работа в условията на COVID-

19. 

9.8.Разпределяне на класното ръководство за 

годината и утвърждаване със заповед на 

директора. 

9.9. Разпределението на часовете през 

годината. 

9.10. Вътрешни правила, процедури, 

правилници и инструкции по СФУК на 

учебното заведение. 

м. септември 2020 Директор 

10 

Получаване на задължителната училищна 

документация и разпределението и на 

ресорните длъжностни лица. 

м. септември 2020 
Директор 

ЗДУД 

11 

Определяне със заповед на длъжностните 

лица за водене, контрол и съхранение на 

задължителната документация на училището 

Определяне място и срок за съхранение на 

документацията. 

м. септември 2020 Директор 

12 

Попълване на задължителните реквизити от 

документацията с готовност за стартиране на 

новата учебна година. Попълване книгата на 

подлежащите на задължително обучение. 

м. септември 2020 

ЗДУД 

Класни 

ръководители 

13 

Тържествено откриване на учебната година – 

национален химн, вдигане на знамето, 

тържествено посрещане на първокласниците. 

15.09.2020 г. 

Директор 

ЗДУД 

Класни 

ръководители 

14 
Раздаване на безплатните учебници на 

учениците 
15.09.2020 г. 

Домакин 

Класни 
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ръководители 

15  
Изпращане съобщения до училищата, от 

които идват новоприетите ученици 
м. септември 2020 Директор 

16 

Обсъждане на ПС условията за 

диференцираното заплащане. Определяне на 

комисия за извършването му  

м. септември 2020 
Директор 

Комисия 

17 

Осъществяване на административен контрол 

на ръководството относно готовността на 

материалната база за предстоящата учебна 

година 

м. септември 2020 
Директор 

Домакин 

18 
Изработване на седмичното разписание и 

съгласуване на седмичното разписание с РЗИ 
м. септември 2020 

Комисия 

Директор 

19 

Определяне със заповед график за 

дежурствата на учителите и други трудови 

задължения 

м. септември 2020 Директор 

20 
Изготвяне на тематичен годишен план на 

учебното съдържание 
м. септември 2020 Учители 

21 
Изготвяне и утвърждаване на учебните 

програми по ИУЧ и ФУЧ 
м. септември 2020 

Учители 

Директор 

22 
Попълване на необходимите форми- образци 

за НСИ 
м. септември 2020 

Учители 

Директор 

23 
Изготвяне и утвърждаване на Списък-

Образец №1  
м. септември 2020 

ЗДУД 

Директор 

24 
Утвърждаване на длъжностно и поименно 

щатно разписание към 15.09.2020 г.  
м. септември 2020 Директор 

25 Заверка дневници  І – ІV клас м. септември 2020 Директор 

26 Заверка на бележници и лични карти м. септември 2020 Директор 

27 План за работа в часа на класа м. септември 2020 
Директор 

Кл. р-ли 

28 

Изготвяне на график за консултации на 

учителите и обявяването му на видно място 

за родители и ученици 

м. септември 2020 ЗДУД 

29 
Изготвяне и утвърждаване на график за 

контролни работи – входно и изходно ниво 
м. септември 2020 ЗДУД 

30 

Провеждане на родителски срещи по график, 

утвърден от директора. Запознаване на 

родителите с учебните планове, правилника 

за дейността на училището, както и за 

цялостната предстояща дейност по 

обучението на техните деца. Избор на 

представители на Училищно настоятелство. 

м. септември 2020 

Директор 

Класни 

ръководители 

ОКТОМВРИ 2020 г. 

 ЗАДАЧИ   

1 
Предаване справка за отсъствия за м. 

септември в НЕИСПУО 
м. октомври 2020 ЗДУД 

2 

Осъществяване на контрол по 

дейностите свързани с преместването на 

ученици /напуснали, приети 

м. октомври 2020 

ЗДУД 

3 
Проверка и установяване на входното 

равнище на резултатите от ОВП 
м. октомври 2020 

ЗДУД 

4 
Провеждане на учебна евакуация на 

учениците и служителите от НУ „Васил 
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Левски“, 

5 

Изработване на проект на училищния 

план за осигуряване на учебния процес 

при зимни условия 

м. октомври 2020 

Директорът 

6 
Заседание на ПС – организационни 

въпроси 
м. октомври 2020 Директорът 

7 

Текущ контрол по правилното 

попълване, водене и съхраняване на 

учебната документация за новата учебна 

година 

м. октомври 2020 
Директорът 

ЗДУД 

8 

Утвърждаването от директора на график 

за контролни работи и свеждането му до 

знанието на педагогическия съвет 

м. октомври 2020 
Директор  

ЗДУД 

9 

Изготвяне на справка за наличните 

учебници за учебната година от 

служителя отговарящ за учебниците и 

домакина 

м. октомври 2020 

Гл. 

счетоводител 

Домакин 

10 

Контролна дейност – проверка на 

задължителна училищна документация, 

посещения на часове по график към 

плана на Контролна дейност на 

директора и ЗДУД 

през учебната година 
Директор  

ЗДУД 

11 
Туристически походи и учебни 

екскурзии  
м. октомври 2029 

Класни 

ръководители 

 

 

 

   

НОЕМВРИ 2020 г. 

 ЗАДАЧИ   

1 Есенна ваканция за учениците 
30.10.2020 г. – 

01.11.2020 г. вкл. 

Класни 

ръководители 

1 Честване на Деня на Народните будители 
м. октомври-ноември 

2020 

Класни 

ръководители 

2 

Изработване на училищния план за 

осигуряване на учебния процес при 

зимни условия: 

2.1.Изготвяне на заповеди от директора 

във връзка със следните действия и 

мероприятия: 

2.1.1.Определяне на длъжностни лица за 

ежегодно актуализиране на плановете за 

действия при бедствия, аварии и 

катастрофи на училището за поддържане 

на постоянна готовност за работа при 

усложнена зимна обстановка 

2.1.2.Ремонт на повредени врати и 

прозорци 

2.1.3.Отстраняване на течове от покриви 

2.1.4.Обезопасяване и  изолиране на 

водоснабдителната инсталация и 

инсталацията за питейна вода 

2.1.5.Осигуряване на необходимото 

количество пясък и сол за опесъчаване 

м. ноември 2020 

Директор  

ЗДУД 
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на тротоарите, пътеките и външните 

стълбища 

2.1.6.Изготвяне на график за почистване 

на снега от помощния персонал 

3 

Извършване на проверка от оторизирани 

специалисти на отоплителните и 

електроинсталации. Съставяне на 

протокол за годност 

м. ноември 2020 Домакин 

4 

Създаване на организация и управление 

на дейностите по здравословни и 

безопасни условия на труд в училище: 

4.1.Провеждане на различните видове 

инструктаж 

4.2.Оценяване на риска 

4.3.Сключване на договори за 

осигуряване на обслужване от служба по 

трудова медицина на персонала в 

училището 

м. ноември 2020 

Директор 

 

ЗДУД 

 

5 

Подготовка на проекти към различни 

програми за следващата календарна 

година 

м. ноември 2020 
Директор 

Комисия 

6 
Квалификация на учителите по различни 

тематични направления 
м. ноември 2020 

Председател 

на комисията 

по 

квалификация 

7 

Текущи проверки – работа с 

документация, класни ръководители и 

групи на ЦДО, спазване на учебната 

програма, ред и дисциплина 

м. ноември 2020 
Директор  

ЗДУД 

8 
Общоучилищно занятие по училищния 

план за действия при БАК и пожари 
м. ноември 2020 

Председател 

комисия 

ДЕКЕМВРИ 2020 г. 

 ЗАДАЧИ   

1 
Проверка по възпитателната дейност, 

работа в ЧК и връзка с родителите 
м. декември 2020 

Директор  

ЗДУД 

2 
Актуализиране информацията в Образец 

№1 – ученици, кадри 
м. декември 2020 

Директор  

ЗДУД 

3 

Планиране на средства в бюджета за 

следващата календарна година във 

връзка с квалификацията на персонала 

м. декември 2020 

Директор  

Председател 

на ККД 

Гл. 

счетоводител 

4 

Изготвяне на заявки до обучителни 

центрове във връзка с планираните 

квалификационни курсове. Организация 

и провеждане в зависимост от плана за 

квалификация и изготвения график 

м. декември 2020 

Председател 

на комисията 

по 

квалификация 

5 
Организиране на зимния отдих на 

учители и ученици 
м. декември 2020 

Класни 

ръководители 

6 
Провеждане на Коледни училищни 

тържества 
м. декември 2020 

Класни 

ръководители 

7 
Приключване на бюджетната година. 

Изготвяне на годишните финансови 
м. декември 2020 

Директор  

Гл. 
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отчети и проектобюджет за 

предстоящата календарна година. 

Зануляване на сметки. Прехвърляне на 

преходни остатъци 

счетоводител 

 Коледна ваканция 
24.12.2020 г. – 

03.01.2021 г. вкл. 
 

ЯНУАРИ 2021 г. 

 ЗАДАЧИ   

1 

Изготвяне на списък на ученици, които 

се нуждаят от първично психологично 

изследване 

м. януари 2021 
Класни 

ръководители 

2 

Справки до РУО на МОН и общината за 

движението на учениците в края на  

първия учебен срок 

м. януари 2021 Директор 

3 

Изготвяне на седмично разписание за 

втори учебен срок и представяне пред 

органите на РЗИ 

м. януари 2021 
Комисия 

Директор 

4 
Провеждане на ПС за определяне броя на 

паралелките в І клас. 
м. януари 2021 

Директор 

 

 

ФЕВРУАРИ 2020 г. 

 Междусрочна ваканция 
30.01.2021 г. - 

03.02.2021 г. вкл. 
 

 ЗАДАЧИ   

1 Актуализация на Списък-Образец №1  м. февруари 2021 

Директор  

ЗДУД 

 

2 

Изготвянето на график за консултации 

на учители през втори учебен срок и 

обявяването му на видно за учениците 

място 

м. февруари 2021 ЗДУД 

3 

Отчитане и анализ на резултатите от 

учебния процес през първия срок. 

Разглеждане дисциплината на учениците 

м. февруари 2021 

Директор  

ЗДУД 

Главен учител 

4 
Изготвяне на справка за необходимите 

безплатни учебници 
м. февруари 2021 ЗДУД 

5 

Изготвяне на справка за наличието на 

фиктивно записани ученици, броя на 

отпадналите ученици и анализ на 

причините  

м. февруари 2021 ЗДУД 

6 
Отбелязване годишнината от смъртта на 

Васил Левски 
м. февруари 2021 

Художествен 

съвет 

7 Ден на патрона на училището 19.02.2021 г.  

8 

Попълване на въпросник и изготвяне на 

доклад за финансовото управление и 

контрол в училището за изминалата 

календарна година 

 

м. февруари 2021 

Директор  

Гл. 

счетоводител 

9 
Предложения на учителите за нов график 

за контролни работи 
м. февруари 2021 

Класни 

ръководители 

10 

Изготвяне на график за контролни 

работи през втори учебен срок  

 

м. февруари 2021 ЗДУД 
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МАРТ 2021 г. 

 ЗАДАЧИ   

1 

Изготвяне на заявка за задължителна 

училищна документация необходима за 

приключване на учебната година 

м. март 2021 ЗДУД 

2 
Тържествено отбелязване на 

Националния празник – 3 март 
м. март 2021 

Класни 

ръководители 

3 

Провеждане на мартенските тържества за 

Баба Марта, Деня на жената (8 март) и 

Първа пролет (22 март) 

м. март 2021 
Класни 

ръководители 

4 

Посещение на тържествата в детските 

градини от учениците от начален етап за 

осъществяване на приемственост между 

възрастовите групи 

м. март 2021 
Класни 

ръководители 

5 
Предложения за промяна във 

вътрешните правила за работна заплата 
м. март 2021 

Директор  

Гл. 

счетоводител 

6 

Определяне критерии и механизми за 

допълнително възнаграждение на 

учители и непедагогически персонал 

м. март 2021 

Директор  

Гл. 

счетоводител 

7 

Предложения за набиране на 

извънбюджетни средства в условията на 

делегиран бюджет 

м. март 2021 

Директор  

Гл. 

счетоводител 

8 

Провеждане на Педагогически съвет за 

утвърждаване избор на учебници за І-ІV 

клас 

м. март 2021 

Директор  

Класни 

ръководители 

АПРИЛ 2021 г. 

1 Пролетна ваканция 
03.04.2021 г. – 

11.04.2021 г. вкл. 
 

 ЗАДАЧИ   

2 

Приемане на училищен график за 

подготовка на материално-техническата 

база за следващата учебна година 

м. април 2021 Директор 

3 
Текущ инструктаж по безопасни условия 

за обучение, възпитание и труд 
м. април 2021 

Директор 

Председател 

комисия 

 
Седмица на детската книга м. април 2021 Класни 

ръководители 

4 

Определяне на комисии от квестори и 

оценители за организация на 

националното външно оценяване за 4 

клас. Определяне места за провеждане на 

външното оценяване 

м. април 2021 

Директор 

Училищна 

комисия 

МАЙ 2021 г. 

1 
Отбелязване Деня на Европа – 9 май и 

деня на ученическото самоуправление 
м. май 2021 

Директор  

Класни 

ръководители 

2 
Международен ден на 

предизвикателството 
м. май 2021 

Директор  

Класни 

ръководители 

Учители по 

ФВС 

3 Приемане на план-график за подготовка м. май 2021 Директор  
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на МТБ, съгласно изискванията на РЗИ и 

НС ПАБ за следващата учебна година 

Председател 

комисия 

4 
Тържествено отбелязване на Деня на 

славянската писменост и култура 
м. май 2021 

Директор  

Класни 

ръководители 

5 
Провеждане на външно оценяване в 4 

клас 
м. май 2021 

ЗДУД 

Главен учител  

Класни 

ръководители 

6 

Сключване на договори за доставка на 

учебници и учебни помагала за І – ІV 

клас, съгласно подадени заявки 

м. май 2021 

Директор  

Гл. 

счетоводител 

7 

Провеждане на Педагогически съвет:   

1.Обсъждане на предложения за 

награждаване на ученици и изявени 

учители по случай 24 май. 

2.Избор на знаменосец и асистенти. 

 

м. май 2021 
Директор 

ЗДУД 

8 

Формиране на групите ИУЧ, ФУЧ и ПИГ 

за следващата учебна година 

 

м. май 2021 
Директор 

ЗДУД 

ЮНИ 2021 г. 

1 Отбелязване Деня на детето – Първи юни м. юни 2021 
Директор 

Кл. р-ли 

2 
Изготвяне на заявка за ЗУД за началото 

на следващата учебна година 

м. юни 2021 Директор 

ЗДУД 

3 
Архивиране на документцията с изтекъл 

срок на съхранение 

м. юни 2021 Директор 

ЗДУД 

4 

Провеждане на Годишен педагогически 

съвет с анализ на дейността по 

направления 

м. юни 2021 
Директор 

ЗДУД 

ЮЛИ 2021 г. 

1 
Изготвяне на проект на Списък-Образец 

№1 за следващата учебна година 

м. юли 2021 Директор 

ЗДУД 

2 
Представяне в РУО на МОН на 

информация за изтеклата учебна година 

м. юли 2021 Директор 

ЗДУД 

3 
Приемане и записване на ученици за 

следващата учебна година 

м. юли 2021 Директор 

ЗДУД 

АВГУСТ 2021 г. 

1 Провеждане на текущ ремонт в сградата м. август 2021 
Директор 

Домакин 

2 

Заповеди за СФУК. Актуализиране на 

Устройствен правилник, Правилник на 

документооборота, вътрешни правила за 

работната заплата, Правилник за 

архивиране, Етичен кодекс, Механизъм 

за диференцирано заплащане и др. 

м. август 2021 

Директор 

ЗДУД 

Гл. 

счетоводител 

3 

Цялостна организация по получаването 

на безплатните учебници (Договори, 

заповеди, доставка, фактуриране, 

архивиране, раздаване, анекси, контрол и 

др.) 

м. август 2021 
Директор 

ЗДУД 

Гл. 

счетоводител 

 


