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РАЗДЕЛ І 
 

 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Цялостната дейност на ОУ „Стоян Михайловски” през учебната 2018/ 2019 година протече 

съгласно залегналите в годишния план задачи и в съответствие с нормативните документи, уреждащи 

дейностите в сферата на образованието на регионално и национално равнище. В училището се 

обучаваха 442 ученици, разпределени в 19 паралелки. 

В училището е създадената система на организация, съгласуваност и контрол 

на дейностите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Правилното 

планиране на ОВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата 

и методиката на обучението в училище. Постигнати бяха успехи по следните направления:  

 обхват  на всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

 липса на отпаднали ученици; 

 многобройни отличия в областта на литературата , изобразителното изкуство, музиката и 

спорта 

 повишена мотивация на учениците за учебен труд; 

 достойно представяне на олимпиади и външно оценяване по различните учебни предмети 

От завършилите седмокласници всички са приети с конкурсен изпит в профилираните 

гимназии. Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното 

настоятелство. 

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2019/2020 година е подчинена на дейностите и 

мероприятията от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и 

контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстоява професионалните 

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

реализиране на целите на ОВП. 

 

1. ОУ "Стоян Михайловски"  в резултат на целенасочено въздействие създава условия за 

личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности 

за самостоятелно усвояване на знания и умения, които са им необходими, за да учат и се трудят 

цял живот и проявяват високо гражданско съзнание и отговорност.    

2. Повишаване качеството на образование в училище и постигане на максимално високи резултати 

при обучението и възпитанието на учениците в съответствие с държавните образователни 

изисквания и динамичните промени в развиващото се демократично общество.  

3. Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване през 

целия живот. 

4. Развиване на физическото, духовното и нравственото здраве на учениците, с цел изграждане на 

физически и морално здрави и дееспособни личности.  

5. Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на личността, 

нейната индивидуалност и самостоятелност. 

6. Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие, обич и уважение към 

родния край и съпричастност както към местните, така и към глобалните проблеми на 

човечеството. 
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7. Възпитаване на учениците ни като граждани на демократично общество, като свободни, 

морални, инициативни и толерантни личности, уважаващи законите, правата на другите, техния 

език, религия и култура; познаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности.  

8. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

9. Обогатяване на материалната база. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
 

 

  Дейности за постигане на реални резултати от образователно-възпитателния процес. 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда. 
 

1. Училище и социална среда: 

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост. 

1.2. Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с учениците. 

1.2.1. Здравно и гражданско образование. 

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.). 

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН. 

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии. 

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие. 

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията. 

1.2.7. Интеркултурно образование. 

1.2.8.Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност. 

1.2.9. Безопасност на движението по пътищата. 

1 2.10. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари. 

1.3. Организация на свободното време на учениците. 

1.4. Подкрепа на личностното развитие на учениците 

2. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище 

3. Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност. 

4. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията  на ПС. 

5.Задачи и форми за работа по заповед №РД-09-5906/28.12.2017 г на МОН - Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз между ученици в ОУ „Стоян Михайловски“- Пловдив. 

Училищен план за превенция и интервенция на насилието и тормоза.  Алгоритъм за прилагане 

на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище. Единни 

училищни правила за прилагане на МПУТ в ОУ „Стоян Михайловски“. Процедура и алгоритъм 

при установяване на училищен тормоз по МПУТ. 

6. План за работа на училищния координационен съвет за справяне с насилието и 

противодействие на училищния тормоз.   

7.Координатор изпълнява задълженията си съгласно чл. 7  от Наредбата за приобщаващо 

образование и чл. 189 от ЗПУО 

8.Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на труда и  

защита при природни и други бедствия. 
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РАЗДЕЛ ІІI 
    

 Мерки за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училище 

 

 Високите резултати през учебната 2019/2020 година в училище са показател за 

професионализъм на педагогическата колегия и високо качество на образователно-възпитателната 

дейност в нашето училище. Продължава отговорната, последователна и интензивна работа за: 

 

 Поддържане на създадената позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните 

потребности на учениците като се оказва подкрепа, насочена към подобряване на резултатите 

им. Мотивиране на учениците да посещават часовете за консултация, планиране на 

индивидуална и групова работа с тези, които срещат затруднения. 

 Ефективно управление на институцията за реализиране на ДОС и за осигуряване на равен 

достъп и пълноценна социализация на всички деца и ученици. 

 Прилагане на мерки за пълно обхващане на всички подлежащи ученици и 

предотвратяване на отпадането им от образователната система. Намаляване на 

безпричинните отсъствия. 

 Подпомагане и координиране на училищните екипи по обход. 

 Квалификация на педагогически специалисти съобразно установените дефицити. 

 Устойчивост на наставничество на педагогически специалисти, които за първи път 

постъпват на работа, назначени на нови длъжности или прекъснали учители за повече от 

две години. 

 Стимулиране на мисленето и активността в часовете за усвояване на необходимите умения 

чрез използване на различни ресурси. Изграждане на умения у учениците за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване.  

 Насърчаване на учениците да работят самостоятелно. Поставяне на задачи за самостоятелно 

търсене и откриване на научна информация. Овладяване на техники за работа с текст. 

 Планиране и ефективно прилагане на интерактивни и иновативни методи за преподаване 

за провокиране на творческото мислене на учениците, модели на позитивно възпитание и 

конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество, с цел 

постигане на по-добри резултати. 

 Постоянно осъвременяване на ресурсите. Използване на възможностите, които откриват 

новите технологии, за повишаване качеството на образователно-възпитателната дейност в 

училище. 
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 Използване на подходящи методи, средства и подходи /в т. ч. иновативни/ за оценяване на 

резултатите от обучението. Системен контрол с цел преодоляване на пропуските в 

специфичните за всеки клас области. 

 Работа за придобиване на повече практически умения. 

 Приобщаване на родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на 

възможностите за положително въздействие върху учениците и за утвърждаване авторитета на 

училището.   

 Разработване на система за квалификационно-методическа дейност и кариерно израстване в 

училище, с цел повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния 

процес. 

 Стимулиране на учителите към самоподготовка, усъвършенстване и към активно 

преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит. Осъвременяване, задълбочаване и 

развитие на придобития опит на по-високо равнище. 

 Прилагане на нови и иновативни технологии за представяне на учебното съдържание за 

постигане на оптимални резултати. 

 Обучение на работното място, свързано с усъвършенстване на методическите и научни 

компетентности на учителите в контекста на актуалните приоритети в образованието. 

 Усъвършенстване на уменията и компетентностите за оценяване постиженията на 

учениците.  

 Развитие на мотивацията на учениците.  

 Приобщаване и активно участие в живота на училището на училищното настоятелство, 

обществения съвет и родителските активи по класове . 

Необходимо е: 

- превантивна работа и взискателност към опазване на училищното имущество; 

- родителите да бъдат партньори в училищния живот, съдействащи за ефективна образователно-

възпитателна дейност; 

- да продължи стимулирането на талантливите, ученолюбивите и амбициозни ученици, издигащи 

престижа на училището; 

- съхраняване, утвърждаване и развитие на съществуващите традиции и търсене на нови пътища за 

обогатяването им; 

- издигане авторитета на работещите в образованието като творчески личности с достойно 

обществено положение; 

- да се прецизира подготовката на учениците, кандидатстващи в профилирани паралелки след 

завършен VІІ клас, с оглед успешната им реализация; 

- целенасочена работа за развитието на словесно-творческите умения на учениците още от ранна 

училищна възраст за постигане на умствена активност, развиване на комуникативните способности, 
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стимулиране на творческото въображение, което да спомогне за обогатяване на емоционалния, 

естетическия и интелектуалния им опит ; 

- да продължат усилията на педагогическата колегия за обогатяване не само на фундаменталните 

знания и умения на учениците, от които съвременният човек неотложно се нуждае, но и за 

усъвършенстване на уменията за работа с ИКТ, за работа в екип, за решаване на проблеми, за 

планиране, за изследване и творчество, за критическо мислене, за времеви и пространствен 

мениджмънт, за синтез на информация от различни носители. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

 

А. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОВП 

 

 СЕПТЕМВРИ 

 

1.  Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд. 

2.  Избор на класни (паралелкови) ученически съвети в ЧК и на училищен ученически парламент на 

общо събрание на членовете на класните УС. 

3.  Организационен Педагогически съвет за началото на 2019/2020 учебна година. 

4.  Сформиране на временни училищни екипи за изработване на училищни документи съобразно 

ЗПУД и ДОС. 

5.  Актуализация на стратегията за развитие на училището за четиригодишен период. 

6.  Актуализация на ПДУ и Единни училищни правила към него. 

7.  Изработване на програма за целодневна организация на работния ден. 

8.  Изработване на Списък-Образец 1 за учебната 2019/2020 година. 

9.  Изработване на Училищни учебни програми и училищни учебни планове. 

10. Изработване на план да квалификация на педагогическите кадри. 

11. Разработване на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици 

от уязвими групи. 

12. Превенция за справяне с училищния тормоз, алгоритъм и дейности на координационния съвет. 

13. Избиране на спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО. 

14. Разкриване на занимания по интереси. 

15. Дневен режим на институцията. 

16. Оценки с качествен показател, система от символи на качествени показатели за I, II и III клас. 

17. Изработване на Етичен кодекс на институцията. 

18. Гласуване на три неучебни, но присъствени дни през учебната година по чл.105, ал. 4 от ЗПУО.  

19. Изработване на седмично разписание и изпращане в РЗИ за съгласуване. 

20. Утвърждаване на седмичното разписание от Директора 

21. Осигуряване на необходимите човешки, материални ресурси и санитарно-хигиенни условия за 

началото на учебната година, получаване на разрешение от РЗИ за готовността. 

22. Осигуряване на ЗУД за началото на учебната година. 

23. Утвърждаване на училищния план-прием. 

24. Изготвяне на годишни тематични разпределения по учебните предмети от учителите. 

25. Изработването на учебните програми за ИУЧ и ФУЧ. 

26. Приемане на учебни планове за ученици на дневна и комбинирана форма на обучение. 

27. Изготвяне на график за контролни и класни работи за първи и втори учебен срок. 

28. Изготвяне на графици за провеждане на  ФУЧ, консултации, приемно време на педагогическия 

персонал, допълнителен час за документация. 
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29. Запознаване на новоназначени учители с училищните изисквания, правила, документи. 

30. Попълване на задължителната документация за началото на учебната година. 

31. Изготвяне на годишен  план за час на класа с теми от гражданско, здравното, екологичното и 

интеркултурно образование, рамкови изисквания при организиране на часа на класа. 

32.  Тържествено откриване на учебната година-16.09.2019 г.-неучебен, но присъствен ден. 

33.  Отбелязване Деня на независимостта на България – 22 Септември. 

34. Инструктаж на учениците от всички учители и класни ръководители за безопасните 

условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите действия при природни бедствия, 

аварии, катастрофи, пожари. 

35.  Провеждане на родителска среща за запознаване на родителите с основните цели и задачи на 

ОВР през новата учебна година. 

38. Запознаване на учениците и родителите с измененията в ЗПУО и правилника да дейността на  

училището, Актуализиране на механизма за противодействие на училищния тормоз по заповед №РД-

09-5906/28.12.2017 г на МОН- Запознаване на всички участници в институцията с част първа от 

МПТНИСПУО, съгласно заповед №РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката 

- приемане на план на координационния съвет и политика за превенция и интервенция, графици и други 

документи. 

39. Контролна дейност на директора и заместник-директора УД по плановете за контролна дейност 

на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

ОКТОМВРИ 

 

1.   Провеждане на входни равнища по  учебни предмети за установяване на знанията и уменията 

на учениците от II до VII клас. 

2. Дискусия в ЧК за агресията сред учениците в училището. 

      3. Педагогически съвет. 

      3.1.Провеждане на анкена за тормоза и насилието в училищната мрежа. Отчитане на анкетата на 

ПС и родителска среща. 

      3.2. Отчитане на резултатите от входните равнища. 

      3.3. Планове на ЕКК  -/екипи за ключова компетентност / и постоянните комисии и главния учител 

      4. Теми по Гражданско и здравно, екологични и интеркултурно  образование, които се вписват в 

дневника от заместващите учители-неспециалисти в учебните часове. 

      5.  “Ученическите съвети – форма на ученическа изява и самоуправление” – разговор в ЧК 

6.  Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита 

7. Изграждане на ученически съвети на ниво паралелка и избор на ученици за членове на училищния 

ученически съвет.  

8.Участие в международен конкурс за  рисунка, фотография и литературно творчество на тема „Аз 

обичам Черно море “, гр. Несебър. 

9. Участие в национален конкурс  за литературно творчество и журналистика-Стоян Михайловски-

Русе 2019 г. 

10. Вътрешноучилищна квалификация: Съвременни образователни технологии. Работа с 

електронен дневник.  

лектор: Анита Костадинова 

10. Изработване на правила на ниво класна стая съвместно ученици и учители в съответствие с 

политиките за позитивна дисциплина и позитивен организационен климат. 

11. На основание Наредба №10 за организация на дейностите, чл. 15а –ден за екскурзия с учебна 

цел-I-IV клас-18.10.2019 г.-/петък/ 
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      12.    Контролна дейност на директора и заместник-директора УД по плановете за контролна 

дейност на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

 

НОЕМВРИ  

1. Ден на народните будители – 1 Ноември (беседа в ЧК). 

2. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните равнища по предмети 

3. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) сред 

учениците – дискусия в ЧК. 

4. Проверка на училищната документация, свързана с ОП.   

4.1.Годишни разпределения – проверка. 

      4.2.Годишни планове на класните ръководители 

      4.3.Спазване правилника за вътрешния ред. 

      5. Вътрешноучилищна квалификация: ”Съвременни образователни технологии-облачни 

технологии” –лектор: Анита Костадинова 

      6. Състезание на СБНУ-Аз рисувам. 

      7. Участие в Национален литературен конкурс „Въведение Богородично”-Пловдив -2019 г. 

      8. Вътрешноучилищни турнири по футбол. 

      9. Отбелязване Международния ден на толерантостта 

      10.  Контролна дейност на директора и заместник-директора по плановете за контролна дейност на 

директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

1. Педагогически съвет 

1.1 Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение 

1.2  Разглеждане на санкциите на учениците в Правилника за дейността на училището. 

1.3  Информация за посещаемостта на учениците в час, мерки за подобряване на дисциплината и 

опазване на материално-техническата база. 

1.4  Информация за ритмичността на изпитванията и спазване на Наредба №11 за оценяване на 

учениците. 

1.5  Информация за състоянието на противопожарната, аварийната и евакуационна готовност на 

персонала и учениците. 

      2. Осъществяване на приемственост между ДГ и ОУ „Стоян Михайловски”- посещения и празнични 

програми  от Вокалната група в училище. 

       3. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи. 

 4.  Провеждане на родителска среща за тормоза и насилието сред учениците. 

 5. Изложба-базар на картички, коледни сувенири и рисунки, благотворителни празнични изяви на 

ученици -“Творчески импулс –добродетел и съвършенство” 

 6. Основни религии- разпространение и влияние  в България и по света. Какво е религиозна 

толерантност – ЧК. 

 7. Състезание на СБНУ-  Аз, природата и светът 

 8. Вътрешноучилищни турнири по баскетбол 

 9. Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН. 

       10. Провеждане на олимпиади и състезания 

       11. Участие в Национален литературен конкурс „Рождество на Спасителя”, Бургас-2019 г. 

       12.  Контролна дейност на директора и заместник-директора УД  по плановете за контролна 

дейност на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 
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ЯНУАРИ 

 

1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- и VІІ клас: 

2. Участие в национален литературен конкурс- „Моите детски мечти“-София, 2020 

3. “Как да убеждавам другите? Умението да водим спор.” - ЧК 

4. Провеждане на олимпиади и състезания 

5. Участия в Яворови януарски дни-Чирпан, 2020 г. 

6. Състезание на СБНУ- Аз и числата. 

7. Контролна дейност на директора и заместник-директора УД по плановете за контролна дейност 

на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

ФЕВРУАРИ 

 

1. Педагогически съвет: 

1.1.Отчет на резултатите от ОВР през І-ви учебен срок . 

1.2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок. 

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен срок. 

1.4. Доклад  на Координатора за работа на ЕПЛР 

1.5. Предложения за санкции на ученици.  

1.6. Запознаване с новоизлезли наредби на МОН. 

2.Тема за ЧК- “Компютърът-мой приятел или враг”-І-VІІ клас 

      3. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок. 

4. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината. 

5. Провеждане на олимпиади и състезания. 

6. Състезание на СБНУ- Аз общувам с Европа. 

7. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита. 

      8.  Вътрешно училищна квалификация: „Превенция на противообществените прояви.  

      лектор: Ирина Мангадашева 

      9. Контролна дейност на директора и заместник-директора УД по плановете за контролна дейност 

на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

МАРТ 

 

1.   3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината.. 

2.   8-ми март – празник на жената и майката.  

      3.   Изложба- базар на мартеници по случай празника на Баба Марта. 

      4. Празник на буквите - І клас  

5. Отбелязване Световния ден на водата 

6. Състезание на СБНУ - Аз и буквите 

      7. Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите относно  професионалното ориентиране и 

социалното развитие на личността в ЧК. 

      8. Вътрешно училищна квалификация: „Иновационни методи и подходи при организиране на 

самоподготовката и дейностите по интереси-игрови методи в обучението.  

лектори: М. Марчева, Иван Иванов, Спас Деспов, Цв. Корчева 
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     9. Контролна дейност на директора и заместник-директора УД по плановете за контролна дейност 

на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

АПРИЛ 

 

1. Проверка за спазване правилника за вътрешния ред 

2. Агресията в училище и борбата с нея. - тема за ЧК 

3. Национален конкурс на българската православна църква за ИИ и литература – “Възкресение 

Христово”- София-2020 г. 

4. Седмица на Земята – изложби, рисунки, есета, дискусии в ЧК. 

5. Организационен педагогически съвет- Запознаване с изискванията на МОН по отношение на 

предстоящото    провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби 

 6. Провеждане на училище сред природата  

 7. Участие в Еко конкурс за рисунка на район Южен-“Пази  Земята”. 

 8. Състезание на СБНУ-  Национално финално състезание 

 9. Спортен празник-10.04.2019 г.-/ петък/ -неучебен, но присъствен ден по чл.105, ал.4 

 10.Събития по повод седмицата на детската книга  

 

 „Аз обичам да чета“ – посещение на училищната библиотека и четене на откъси от 

любими книги- начален курс 

 Участие в национален фестивал на детската книга 

11. Участие в Национален литературен конкурс –„Христос Воскресе-радост донесе”-Бургас-2020 г 

12. Контролна дейност на директора и заместник-директора УД  по плановете за контролна дейност 

на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

МАЙ 

 

1. Педагогически съвет – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени 

учители по случай 24 май. 

2. Родителска среща. 

3. 11 май – 58 годишнина на училището. 

4. 11 май-/понеделник/- неучебен, но присъствен ден -Честване на 58 годишнината на училището. 

5. Честване на 24 май-участие в празнично шествие. 

6. Участие на ученици от ІІ- VІІ клас в градски празници, посветени на българската култура. 

       7. Запознаване на учениците от VІІ по въпросите на професионалното ориентиране и насочване за 

обучение в подходящи за тях училища и специалности- ЧК 

8. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс /ІV –V клас/ - изнасяне на уроци 

от учители - среден курс. 

9. Провеждане на НВО-IV клас-27 и 28 май 2020 г. 

10. На основание Наредба №10, чл. 15а –ден за екскурзия с учебна цел-I-VII клас-29.05.2020 г.-

/петък/ 
11. Контролна дейност на директора и заместник-директора УД по плановете за контролна дейност 

на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

 

 ЮНИ И ЮЛИ 

       

1. Педагогически съвет-месец юли 
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 1.1.Отчет на резултатите от ОВП 

 1.2.Информация на постоянните комисии за дейността им. 

 1.3. Информация на председателите на ЕКК-екипи за ключова компетентност. 

 1.3. Информация за дейността на Педагогическия съветник и Координационният екип. 

 1.4. Отчет на Координатора за работа на ЕПЛР-ОП, ДП. 

 1.5.Обсъждане на задачите за подготовка  на новата учебна година. 

 1.6.Отчет за резултатите от юнската поправителна сесия. 

2. Честване на деня на детето – 1 юни.   

3. Провеждане на НВО-VII клас-09 и 11 юни 2020 г. 

4. Лятна работа с ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас. 

5. Закриване на учебната година. 

6. Контролна дейност на директора и заместник-директора УД по плановете за контролна дейност 

на директора и заместник-директора УД за 2019/2020 учебна година. 

 

 

Б. КВАЛИФИКАЦИОННА, МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 
1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната документация. 

2. Осъществяване на приемственост между ДГ и І клас чрез взаимни посещения и празнични 

програми. 

3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището. 

4. Осъществяване на приемственост между начален и среден курс (ІV и V клас). 

5. Поддържане дейността на  ЕКК в съответствие със съвременните тенденции в обучението. 

6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на родителска помощ 

и контрол при формирането на учебни умения и навици у учениците. 

7. Участие в семинари, работни срещи и практикуми , организирани  на училищно, регионално и 

национално ниво. 

8. Приобщаване на родителите към училищния живот чрез участие в организацията и провеждане 

на мероприятия и обогатяване на материално-техническата база. Активна работа на 

Обществения съвет и Училищното настоятелство в дейностите на училището. 

9. Подобряване на целодневната организация от I до IV клас чрез използване на индивидуални 

форми на работа съобразно индивидуалните потребности на учениците. 

10. Да се работи активно за практическо въвеждане на нови, интерактивни методи на обучение на 

учениците. 

11. Възлагане на проекти по учебното съдържание по предмети и оценяването им с цел повишаване 

мотивацията и активността на учениците за участие в учебния процес. 

12.  Съвместни образователни дейности с външни организации. 

13. Ефективна комуникация с ДСП, отдел „Закрила на детето”, ЦПЛР, НПО и други. 

 

 

 

 

В. ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ - ФОРМИ, ОБЕКТИ, СРОКОВЕ И 

ОТЧЕТНОСТ: 
 

1. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ: 
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1.1. Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес: 

- годишни разпределения    срок: ІХ, ІІ  

- планове на класните ръководители  срок Х, І 
- главна книга     срок: ІХ, VІ     

- електронен дневник                     срок: ежемесечно 

- ученически книжки    срок: ежемесечно 

 1.2. Проверка на системата за дежурство  срок: ежемесечно 

1.3. Спазване на Правилника за вътрешния ред срок: постоянен                         

 

2.   ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

2.1. Спазване на графиците за консултации, приемни дни и часове, провеждане на ФУЧ, 

класни работи.     срок: ІХ, ІІІ 

2.2. Контролни работи за входно ниво             срок: м. октомври 

2.3. Резултати от ОВР в ІV ,V, VІ,  VІІ клас                      срок: ХІ, ХІІ, ІІ, ІІІ, ІV, V 

            2.4. Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на учениците     

от ІV и VІІ клас                                                                                 срок: V, VІ 

2.5. Тематични проверки: 

- проверка за провеждането на часовете по БДП         срок: Х, ІІІ 

- ОВП  в начален курс              срок: Х, ІV 

 

             - проверка на часовете по история и география в V,VІ и VІІ клас - срок: ІІ 

                  - проверка на учебни часове по БЕЛ, математика и АЕ в V,VІ и VІІ клас- срок: ХІ 

- проверка обучението по изобразително изкуство и музика-            срок: ХІІ, ІV 

  - проверка провеждане дейностите в учебния час за спортни дейности 

                                       срок: ХІІ, ІV 

3. ТЕКУЩ КОНТРОЛ 

3.1. Прилагане на държавните образователни изисквания на нормативни и поднормативни 

актове    срок: постоянен 

3.2. Спазване на трудовата дисциплина и седмичното разписание 

срок: постоянен 

3.3. Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение 

  срок: Х 

 3.4. Опазване и обогатяване на МТБ   срок: постоянен 

 3.5. Административна и стопанска дейност  срок: постоянен 

 3.6. Действия в екстремни ситуации   срок: Х 

 3.7. Отчитане дейността на УН    срок: Х 

 

 

 

 

 

Г. Задачи и форми за работа на Училищния координационен съвет за 

противодействие на училищния тормоз между  учениците в училище 

 
1. Регистриране  на учениците с противообществени прояви, както и на тези с рисково поведение 

и живеещите в рискова среда. 
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2. Регистриране на насилие над ученици в дневник със случаи и процедури за управление на 

информацията за тормоза и насилие в ОУ „Стоян Михайловски” 

3. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между 

учениците в училище. 

4. Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с 

учениците от рисковия контингент. 

5. Координиране дейността на Координационния съвет, ДПС при І РПУ, ОЗД  и други 

6. Координационният съвет работи по собствен годишен план, който е неразделна част от 

годишния план на училището. Прави оценка на ситуацията от направена анкета и я отчита на 

педагогически съвет и на родителска среща. 

 

Д. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението по 

пътищата, охрана на труда и  защита при природни и други бедствия. 

 
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация 

към условията на движенията по пътя. 

2. Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини за 

предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер. 

3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище. 

4. Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и неумението 

да се определя правилно собственото поведение. 

 

Приложения към Годишния план: 

 

1. План за квалификационна дейност. 

2. Политика за развитие на училищната общност 2019/2020 година на ОУ «Стоян Михайловски», 

Пловдив. 

3. Училищна политика за гражданско образование и възпитание за 2019/2020 година на ОУ «Стоян 

Михайловски», Пловдив. 

4. Политика за личностно развитие –ДП и ОП на ученика в ОУ «Стоян Михайловски», Пловдив и 

график по по чл.16,  от Наредба за приобщаващото образование. 

5. Политика за изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна 

дисциплина  в ОУ «Стоян Михайловски, Пловдив. 

6. Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза. 

7. План и график за работа на Педагогическия съвет през учебната 2019/2020 година. 

8. План по БДП. 

 
 

 

 


