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1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

1.1. Издигане качеството на учебно-възпитателната работа на основата на някои промени в 

организацията и съдържанието й, съобразно документите на МОН и указанията за организиране 

на дейността в общообразователните училища през учебната 2021/2022 година. 

1.2. Осъществяване на задължително училищно обучение до 16-годишна възраст. 

1.3. Работата на педагогическия колектив в процеса на управлението да бъде насочено към 

демократичност и хуманизъм, към индивидуалност и гражданственост, към издигане ролята и 

функциите на учителския съвет. 

1.4. Издигане ролята на класния ръководител като непосредствен важен фактор за подобряване на 

възпитателната работа в училище. 

1.5. Участие на училището в разработване и реализиране на проекти и програми чрез контакти с 

неправителствени организации на различно ниво, свързани с: 

- гражданско  образование и възпитание; 

- осмисляне и ангажиране свободното време на учениците; 

- оказване на специализирана помощ на деца в риск и поведенчески отклонения, имащи за цел 

социализация и ресоциализация на тези деца. 

1.6. Повишаване личната инициатива и колективните форми за квалификация, научна и 

методическа подготовка, като предпоставка за издигане на професионализма на учителите. 

1.7. Подобряване и обогатяване на материалната база. По-широко участие на родителската 

общественост в учебно-възпитателния процес. 

 

2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ. 

А. ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО, САМОУПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО. 

 

2.1. В училището през учебната 2021/2022 година ще се обучават   179  ученика от І до VІІ  клас, 

разпределени в  10 паралелки  под   ръководството на  22 учители и  учители-възпитатели в ЦОУД -

целодневна организация на учебния ден І, ІІ, III, IV, V,VI иVII  клас . 

- І – ІV клас – 4 паралелки в начален етап; 

- V – VІІ клас – 6  паралелки в прогимназиален училищен етап. 

2.2. Обучението ще се провежда при петдневна учебна седмица, на една смяна. 

2.3. Обучението ще се провежда в класни стаи за начален етап и прогимназиален етап на обучение. 

2.4. Правилата за безопасност на движение ще се изучават в часа на класа, съгласно  нормативните 

документи за организиране на учебно- възпитателната работа по БДП през 2021/2022 година. 

2.5. Часът на класа ще се провежда във вторник за всички класове от І до VІІ клас. 

2.6. По желание на класните ръководители в извънучебно време могат да организират изяви, 

състезания, излети, екскурзии, които да бъдат задължително  предварително планувани и 

съгласувани с административното ръководство, с определена цел и добре организирани. 

2.7.  ИУЧ да се провежда по утвърден тематичен план и график.  

ПРОБЛЕМИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

Месец септември 

1. Заседание на Педагогическия съвет във връзка с организацията на новата учебна 2021/2022 

година и осигуряване на безопасни условия на обучение и труд /БДП/. 

Докладва: директорът 

2. Запознаване със ЗПУО и ДОС и определяне на работни групи за подготовка на тържеството 

за откриване на новата учебна година и придружаващите Списък Образец №1 документи. 

Отг.: директорът  и 

председателите на комисии 
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3. Приемане на учебни планове и документите, придружаващи Списък Образец №1 за учебната 

2021/2022 година и определяне на дата за провеждане на родителска среща. 

Отг. директорът 

 

Месец  октомври 

1. Педагогически консилиум. 

Отг.: класните ръководители, 

медицинската сестра 

 

Месец декември 

1. Приемане план за действие на училището при природни бедствия и аварии и план за 

осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

 

Отг.: директорът  

2. Определяне на дата за провеждане на обща за училището родителска среща. 

3. Информация за брой ученици, отсъствия, причини, отпаднали, мерки за недопускане на 

ученици от отпадане. 

 

  

Месец февруари 

1. Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен  

срок с отчет и за резултатите по БДП 

Отг.: директорът и председателите на 

ПЕКК, учителите 

Месец март/април 

1. Организация за провеждане на тържествата за отбелязване на патронния празник на 

училището. 

Отг.: директорът и председателите на 

ПЕКК, учителите 

2. Подготовка за външното оценяване в IV клас. 

Отг.: директорът и председателят на 

ПЕКК – начален етап, учителите 

 

Месец юни/юли 

 

1. Подготовка за НВО VII клас и отчитане на постигнатите резултати. 

Отг.: директорът и председателят на 

ПЕКК – прогимназиален етап, 

учителите 

 

2. Отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната  

2021/2022  година с отчет и за резултатите по БДП. 

Отг.: директорът,  председателите на 

ПЕКК, класните ръководители 

 

 

ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ УЧИТЕЛИТЕ – ОТЧЕТ И КОНТРОЛ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

Месец септември 

1. Сформиране на групи по ИУЧ. 

                  

                                                                               Отг.: преподавателите 
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2. Изработване на седмичното разписание на часовете. 

Отг.: Б.Тошкова,С. Данина, М. Кацарова 

,М.Бахчеванова                                                  

3. Актуализация и допълнения към правилника за вътрешния ред на училището. 

                                                                                              Отг.:  комисия 

4. Изпращане на сведения за приетите в І клас  ученици до Общинска администрация. 

                                                                                              Отг.: директорът, класният 

                                                                                                       ръководител 

5. Изготвяне на годишен план за учебно-възпитателната работа през учебната  

2021/2022 учебна година. 

                                                                                              Отг.: комисия 

6. Провеждане на септемврийска поправителна сесия. 

                                                                                              Отг.: директорът,  

                                                                                                       преподавателите 

7. Изготвяне на статистическия отчет. 

                                                                                               Отг.: ЗАТС 

8. Изготвяне на индивидуалните тематични планове на учебния материал по  

учебни предмети и програми  ИУЧ.  

                                                                                               Отг.: учителите 

                                                                                                

9. Провеждане на септемврийските съвещания по предмети. 

                                                                                               Присъстват: учителите 

10. Изготвяне на Списък-образец № 1 за разпределение и утвърждаване на  

преподавателската и друга заетост на персонала. 

                                                                                               Отг.: директорът и 3АТС, 

                                                                                                      ПС, съгласувано  

1. Резултати от началния преговор и набелязване на  мерки за попълване на  

пропуските в знанията на учениците. 

                                                                                               Отг.: преподавателите 

 

3. Изготвяне на график за класните работи през І учебен срок. 

                                                                                               Отг.: преподавателите 

4. Изготвяне на график за контролните работи през І учебен срок. 

                                                                                               Отг.: преподавателите 

 

Месец ноември 

1. Приключване посещенията по домовете на учениците от І – ІV  клас. 

                                                                                                Отг.: кл. ръководители 

 

Месец януари 

1. Приемане на график за олимпиадите. 

                                                                                                Отг.: директорът 

 

Месец февруари 

1. График за класните работи за ІІ учебен срок. 

                                                                                                Отг.: преподавателите 

 

Месец март 

1. Проверка и отчет за състоянието на училищната документация 

                                                                                                Отг.: директорът     
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Месец април 

1. Подготовка и уточняване на първокласниците за учебната 2022/2023 година 

                                                                                                Отг.: директорът 

2. Приемане на график за подготовка на материално-техническата база за новата  

учебна година. 

                                                                                                Отг.: директорът 

 

Месец май 

1. Резултати от годишния преговор и приключване на учебната година в началния  

етап. 

                                                                                               Отг. началните учители 

2. Организиране и провеждане на годишни екскурзии  с начален етап. 

                                                                                               Отг.: началните учители 

 

 

Месец юни 

1. Приключване на учебната година в прогимназиален етап. 

                                                                                               Отг.: преподавателите 

2. Организиране и провеждане на годишни екскурзии  с прогимназиален етап. 

                                                                                               Отг.: класните ръководители 

 

 

 

   ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ИНСТРУКТАЖИ 

1. Задачите за новата учебна година – Указание на МОН за организиране на дейността в 

системата народната просвета за учебната 2021/2022 година 

                                                                                               Срок: м. септември 2021г. 

                                                                                               Отг.: директорът 

2.   Попълване на училищната документация. 

                                                                                               Срок: м. септември 2021г. 

                                                                                               Отг.: директорът 

3. Провеждане на годишни екскурзии. 

                                                                                               Срок: м.май, юни 2022 г. 

                                                                                               Отг.: директорът 

4. Инструктаж по безопасност на труда с целия педагогически и непедагогически персонал на 

училището. 

                                                                                                Срок: м.септември 2021г. 

                                                                                                Отг.: директорът 

5. Всички учители при първото занятие инструктират учениците във връзка с изискванията по 

безопасност при ползване на машини, уреди, съоръжения, физкултурни пособия, с които се 

работи, след което се попълва книгата по охрана на труда. 

                                                                                                 Срок: м.септември 2021г. 

                                                                                                 Отг.: преподавателите 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

1. Провеждане на родитело-учителска среща на І клас. 

Отг.:Св.Гергинова 

 

2. Провеждане на родитело-учителски срещи за всички класове 

                                                                                                 Срок: септември, декември  

                                                                                                             март, май 
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                                                                                                 Отг.: кл.ръководители 

3. Утвърждаване график за приемни дни с родителите 

                                                                                           Срок: м.септември 

                                                                                                 Отг. преподавателите 

4. Съгласуване на училищни въпроси с Училищното настоятелство 

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: директорът 

5. Провеждане на Благотворителни базари 

                                                                                                 Срок: декември2021г.,април 2022г. 

                                                                                                  Отг.: кл.ръководители 

 

 

 

Б.  ПОВИШАВАНЕ  КАЧЕСТВОТО  НА  УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА  РАБОТА  В  

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ЗАКОНА  ЗА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО  ОБУЧЕНИЕ 

 

1.  Да се посещават домовете на проблемните ученици при необходимост. 

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: кл. ръководители 

2. За всяко отсъствие на ученик да се изисква оправдателен документ и той да се 

 съхранява от класния ръководител. 

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: кл.ръководители 

3. Задължават се класните ръководители да информират в края на всеки месец 

 родителите за получените текущи оценки и за отсъствията на учениците. 

                                                                                                 Срок: постоянен       

                                                                                                 Отг.: кл.ръководители 

 

 

ПЛАНИРАНЕ  НА  РАБОТАТА  И  ДОКУМЕНТИТЕ  ЗА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  ОБУЧЕНИЕ 

1. Попълване  на  книгата за подлежащите на задължително обучение 

 ученици. 

                                                                           Срок: 18.09.2021г. 

                                                                           Отг.: директорът, кл.ръководители 

2. Оформяне на електронният дневник и попълване на ученическите бележници и 

 личните ученически карти под ръководството на класните ръководители. 

                                                                                           Срок: 10.10.2021 г. 

                                                                                           Отг.: кл.ръководители 

3. Попълване на главната книга след провеждане на септемврийската 

 поправителна сесия.  

                                                                           Срок: 09.10.2021 г. 

                                                                           Отг.: директорът, кл.ръководители 

4. Цялостната учебно-възпитателна работа да се води по изработени за целта 

 планове: 

- годишен план; 

- седмични планове; 

- правилник на училището; 

- план за дейността на училището при природни бедствия и аварии; 

- правилник за вътрешния трудов ред; 

5. Урочната работа да се води по работни планове с календарни 

разпределения. Да се планува начален и годишен преговор. Индивидуалните тематични планове да 

се изработят след щателно проучване на програмите по предмети и след указанията на експертите 

на септемврийските съвещания. 
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                                                                           Срок: м.октомври 

                                                                           Отг.: директорът; преподавателите  

6. Да се проведат началните преговори. След приключването 

 им да се проведат писмени работи и тестове за установяване на входящото ниво на учениците от 

всички класове. 

                                                                           Срок: 09.10.2021г. 

                                                                           Отг.: преподавателите 

7. Работата на изявените ученици да се представи пред цялото училище и 

 пред родителите, и да се стимулира от ръководството на училището. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.: преподавателите 

 

  

.ТРУДОВО ВЪЗПИТАНИЕ 

1. Да продължи обновяването на постоянна изложба от ученически творби. 

                                                                                             Срок: постоянен 

                                                                                             Отг.: преподавателите  

                                                                                                                   

2. Кабинетите и  класните стаи да се поддържат  постоянно  в добро  

състояние-чисти, подредени с подходяща украса. 

                                                                                               Срок: постоянен 

                                                                                               Отг.: преподавателите  

3. Провеждане на акция за събиране на вторични суровини 

Срок: целия м.септември; м. ноември                                                                                                  

Отг.: домакин и кл.ръководители 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКО  ВЪЗПИТАНИЕ  И  СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ 

 

1. За развитие на масовия спорт и превръщането на физическите умения в  

жизнена необходимост да се провеждат:   

- училищни първенства: 

Баскетбол, Волейбол, Футбол, Лека атлетика  

Срок:     10.01.2022г. – 14.01.2022г. Първи срок 

               06.06.2022г. –10.06.2022г. Втори срок   

  

2.Състезание с велосипеди  – април 2022 г.  

 

3.Неучебни дни: 

                   -23 септември 2021г. .-Празник на Община Костенец 

 

             - спортен празник – 29.10.2021г.и1.06.2022г.  

 

             - празник на училището-19.05.2022г.  

          

               5.  През учебната година да продължи изучаването на правилата за движение  

по пътищата от І до VІІ клас – според плана. 

                                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                                      Отг.: кл. ръководители и 

                                                                                                               определените лектори   

               6.  С учениците от началния етап да се провежда 5-минутка за безопасност, 
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а с всички останали ученици – напомняне в последния час да спазват правилата за движение по 

пътищата и да се вписва 5 мин. БДП в материалната книга и в дневниците. 

                                                                                                      Срок: постоянен 

                                                                                                      Отг.: преподавателите 

               7.  Обучението по гражданска защита се осъществява в часовете на класа, въз основа на 

програма за обучение по гражданска защита при следното разпределение на часовете: 

                     -  І клас – 4 часа годишно 

                     -  от ІІ до VІІ клас – 5 часа годишно. 

                  

              

ГРАЖДАНСКО  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВЪЗПИТАНИЕ  С  ЦЕЛ  СОЦИАЛИЗАЦИЯ  НА  

УЧЕНИКОВАТА  ЛИЧНОСТ 

 

1. През учебната година да се отбележат по подходящ начин бележити дати и  

годишнини: 

                     - Денят на народните будители 

                                                                                           

                                                                     Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

     - Ден на загиналите при ППТ 

        Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

                 -  Ден на толерантността 

        Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

 

                 -  Отбелязване на месец на зависимостите. 

Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата 

дават предложения на отбелязване на празника 

 

                    -  Коледни тържества 

                                                                                  

                Отг.: председателите на ПЕКК 

                    

                    -  19.02.2022г. – денят на обесването на Васил Левски 

                

               Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

        - 1 март – Посещение на Баба Марта          

                           Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

 

                    -   3 март – денят на Освобождението на България 

                

               Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 
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                    -  8 март – денят на жената 

                    

               Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

       - Отбелязване на седмицата на книгата и четенето 

                           Отг.: председателите на ПЕКК; 

        преподавателите по литература;  

        класните ръководители  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

 

 

                    -  Отбелязване на Деня на планетата Земя – 22 април. 

         

        Отг.: председателите на ПЕКК  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

  

 

        -  Участие в състезание Spelling Bee. 

Отг.: председателите на ПЕКК;  

преподавателите по английски език  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

 

                    -  Отбелязване на Великденската традиция 

              Отг.: председателите на ПЕКК  

    Забележка: в едноседмичен срок преди датата 

дават предложения на отбелязване на празника 

       -  Състезание „Аз обичам английски език. 

Отг.: председателите на ПЕКК, преподаватели по 

английски език  

Забележка: в едноседмичен срок преди датата дават 

предложения на отбелязване на празника 

 

 

                 2. Във връзка с патронния празник на училището да се изработи план за подготовката и 

отбелязването му. 

        Срок: м. март 2022 г. 

        Отг.: комисия 

                3.  Отбелязване на 24 май – ден на българската просвета, култура и славянската писменост 

         Отг.: комисия 

          4. Организиране на базари с благотворителна цел 

                                                                           Отг.: кл.ръководители 

 

 

 

 

 

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 
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1. Дейността в часа на класа  да създава условия за: 

- разгръщане на инициативността и активността на учениците чрез участие в  

привлекателни за тях дейности; 

- развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на учениците  

към общоучилищния живот; 

- усвояване на социалния отдих;отстраняване негативното влияние на някои  

фактори на социалната среда върху формирането на младата личност; 

- толерантно отношение на по-големите ученици към по-малките, нагласа да се  

грижат за тях, да ги покровителстват и пазят от посегателства, да се изберат ученически съвети на 

класовете. 

Срок: м.октомври 2021 г 

Отг.: кл. ръководители 

 

 

 

СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ 

                  

1. Участие в квалификационни форми, организирани от ИО на ПЕККН – Софийска  

област и ДИУУ –София. 

Срок: постоянен 

Отг.: ръководството на училището 

2. Основен методически проблем: Държавните образователни изисквания в  

съвременното българско училище 

Срок : постоянен 

Отг.: ръководството на училището и 

преподавателите 

3. Методически проблем за началните учители: Интеграция на учениците- роми. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 

4. Да се използват различни методи и форми за квалификационно  усъвършенстване: 

      - запознаване с новостите в научната и методическата литература; 

      - разглеждане на общи методически проблеми – организация на учебната и възпитателната 

работа, форми на проверка и оценка на знанията, работа с проблемни ученици и възможности за 

индивидуална работа с изявени ученици; 

       - участие в сбирките на ПЕКК създадени в училище; 

       - активно включване в районните методически обединения по предмети; 

       - включване в курсове за придобиване на по-висока професионално-квалификационна 

степен. 

5. В методическите обединения да се изработят планове, в които да се отделят най- 

рационалните методи за повишаване квалификацията на преподавателите от съответното 

обединение. 

Срок: м.октомври 

Отг.: председателите на ПЕКК 

 

МАТЕРИАЛНА БАЗА 

1. При възможност да се дооборудват кабинетите и класните стаи с  

необходимите технически средства и пособия, предполагащи нормално протичане на учебно-

възпитателния процес. 

Срок: постоянен 

Отг.: ръководството на училището и 

преподавателите 
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2. Всички преподаватели носят отговорност за създаване на естетически  

издържан интериор на кабинетите и класните стаи и за тяхното опазване. 

Срок: постоянен 

Отг.: преподавателите и кл.ръководители 

 

 

 

 

3. В хода на учебната година да се потърсят допълнителни възможности за  

до обогатяване на материалната база. 

Срок:постоянен 

Отг.: ръководството на училището и 

преподавателите 

4. Да се приведат в изправност всички технически средства, пособия и  

материали. 

 

Срок:постоянен 

Отг.: ръководството на училището и 

преподавателите 

 

 

5. Отпуснатите от Общината средства да бъдат целенасочени, употребявани за  

поддържане наличната материално-техническа база. 

Срок: постоянен 

Отг.: домакина и поддръжката на училището, 

преподавателите 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:Начинът на осъществяване на заложените мероприятия ще се определя от 

епидемиологичната обстановка в България! 

 

 

 

 

 

АНГЕЛИНА ПЕРГЕЛОВА, 

ДИРЕКТОР                                                                                                                    
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