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РАЗДЕЛ І 

 

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ” с. ПЕТ МОГИЛИ 

 

Кратки исторически данни: ОУ „Св. Клименнт Охридски” е училище със сто и 

двадесет годишна история и традиции, даващи основание на поколения млади хора, да се 

гордеят, че са били негови възпитаници и с достойнство да носят неговото име и 

авторитет. Училище извоювало своето място в обществения и културен живот на селото, 

обединило традицията и новаторството в областта на образованието. 

Светът се променя и обновява. А сега се променя по-бързо от преди. Всеки, който 

иска да не изостава от тези промени, трябва да побърза да променя своето мислене, своите 

знания и ценностна ориентация.  

Стратегията за развитие на ОУ „Св. Клименнт Охридски”, с. Пет могили, за периода 

2022 – 2026 г. Е изготвена въз основа на опита на педагогическата колегия и 

административното ръководство в сферата на образованието реализирано в училището. 

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната 

образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училището 

и за изграждане на личности.  

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща 

роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на децата и младите хора 

в ОУ „Св. Клименнт Охридски”,  с. Пет могили,  и се ангажира с постигането на 

планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  

През изминалата учебна година са направени сериозни стъпки по посока на: 

- организацията на преминаване от присъствена в електронна форма на обучение; 

- осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие – провеждане на  допълнително 

обучение по учебни предмети на  ученици със системни пропуски и осигуряване на 

психологическа подкрепа от неправителствена организация;  

- включване  на максимален брой ученици в групи за допълнително обучение по БЕЛ и 

математика по проект „Подкрепа за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз  и в  групи за 

занимания по интереси;  

Необходимо е: 

         -да продължи работата по  повишаване на равнището на грамотност на учениците; 

       - да се осигури обща подкрепа за всеки нуждаещ се ученик; 

        - да се използват  иновативни пътища за осъвременяване на образователния процес и  

съвременни електронни образователни продукти; 

      - да се оптимизира интегрирането на информационните технологии в образователния 

процес; 

     - да се създадат условия за плавно преминаване от присъствено обучение в обучение от 

разстояние при необходимост; 

      - да се прилага нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви, 

засилване дейността на училищната комисия за превенция на противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни и училищния координационен съвет за справяне с 

насилието; 

- да се полагат максимални усилия от учителите на ІV и VІІ клас за доброто 

представяне на учениците  при външното оценяване; 

      - да се поддържа взискателността по опазване на училищното имущество;  

-  да се търсят нови подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;  

- да се осигурят условия за опазване здравето и живота на учениците в условията на 

COVID 19. 

 

  

 

 



 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни учебни 

планове, отговарящи на интересите на 

учениците. 

- Добра успеваемост на учениците на 

външно оценяване. 

- Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвани кабинети,  физкултурен салон,  

спортна площадка, парк за отдих 

- Съвместна работа по проекти на учители 

и ученици. 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Реновиране на сградния фонд чрез 

участие в проектни дейности 

- Възстановяване  дейността на 

Училищното настоятелство.  

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици. 

- Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

- Липса на добри условия за извънкласни 

дейности. 

- Незаинтересованост на част от 

родителите към образованието и 

проблемите на децата им. 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Сезонна миграция на ромските 

семейства в други райони на страната и 

чужбина. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците и недобро владеене на 

български език. 

  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

 

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” с. ПЕТ МОГИЛИ  ДО 2024 ГОДИНА 

 

МИСИЯ 

  

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен 

процес в съответствие с изискванията на ЗПУО , както и на всички поднормативни актове, 

за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

 2. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, развитие на индивидуалността и стимулиране 

на творческите заложби. 

 3. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на възпитание и обучение,  в духа 

на демократичните ценности, адаптиране на новия учебен план към изискванията за 

изграждане на гражданско общество у нас, адекватно ориентиране в динамично 

променящият се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в 

обществения живот, усвояване и формиране на общочовешки и демократични ценности, 

развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 



 4. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии 

и тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

 5. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

 6. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем 

България в просперираща европейска държава. 

 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен 

и здравословен начин на живот. 

 

ВИЗИЯ 

 

 1. ОУ „ Св. Клименнт Охридски ”, с. Пет могили ще запази своя облик и традиции. 

То ще се развива като училище  с два етапа на  образователни степени с : 

- Придобиване на основно образование от I до VII клас включително в два етапа, 

както следва:  

1. начален – от I до IV клас включително, и  

2. прогимназиален – от V до VII клас включително, съгласно новата образователна 

структура. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта 

на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 3. С автономията, която ни позволява  ЗПУО, ние ще разработим съвременни 

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти, който ще направи 

оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост 

от приобщаване и социализация. 

 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

 7. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес 

като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана 

помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси. 



 8. Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като 

запазим целодневната лекарска грижа, както и проекта:  „Училищен плод и мляко“,  

 9. Ще продължим традицията, да започваме учебния ден с българско хоро за 

успешен старт на предстоящия учебен ден. 

 12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да 

я превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

 13. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на нашия роден край. 

 

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии, спорта и подготовката по 

всички други предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 

- Ефективна управленска дейност 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

- Издигане на качеството на процеса на обучение . 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 

умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите 

за обучение чрез активни дейности. 

- Превръщане на училището в желана територия за учениците, чррез осигуряване на 

широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и обогатяване на 

училищния живот, осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и творчество. 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обогатяване на материалната база и допълнително финансиране. 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 

- Хуманизация на процеса на образование. 

- Иновативност и творчество. 

- Толерантност и позитивна етика. 

 

ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

- Чрез средства от бюджета на училището. 

- Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците. 

- Чрез кандидатстване по проекти. 

- Чрез дарения.  

 



 

 

РАЗДЕЛ III 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ) НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” с. ПЕТ 

МОГИЛИ 

 

 

1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 
концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, Етичен 

кодекс, методически обединения и комисии, 
план-прием, целодневно обучение. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 
всяка година 

2. Обновяване и оборудване на нови класни стаи 

и кабинети за  начален курс. 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

септември  

2022 г. 

3. Изграждане и окабеляване на ново помещение 
за компютърен кабинет. 

Делегиран бюджет  септември  
2022г. 

4. Достъп до интернет и монтиране на 

мултимедия във всяка класна стая и кабинет. 

Делегиран бюджет и 

дарения 

септември 

2022г. 

5. Изграждане на специализиран кабинет за 
приобщаващо и подкрепящо образование. 

Делегиран бюджет септември  
2023 г. 

6. Ремонт на външна спортна площадка, 

изграждане на съоръжения за различни видове 
спорт, корт за падел-тенис. 

Общинско 

финансиране, 
кандидатстване по 

проект 

2022 – 2023 г. 

7. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община 

постоянен 

8. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

постоянен 

9. Продължаване на работата по програми 

„Училищен плод“, „Училищно мляко“. 

Министерство на 

земеделието и  

постоянен 

10. Доразвиване на традициите за съвместни 

тематични изяви с читалище „ Отец Паисий 

1996г“с. Пет могили. 

Смесено финансиране постоянен 

11. Продължаване на традицията за провеждане 
на благотворителни Коледни и Великденски 

базари 

Дарения всяка учебна 
година 

12. Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в районни и 
общински състезания. 

Делегиран бюджет, 129 

ПМС 

постоянен 

13.  Участие в проекти. Дарения, 

неправителствени 
организации 

учебна 2022 – 

2023 година  

14. Провеждане на допълнително обучение по чл. 

27, ал. 2, т. 1 от Наредбата за приобщаващото 

образование 

Работа с уязвими групи учебна 2022 – 

2023 година 

 

 

 



 

 

 

2. Приоритети , идеи и дейности за реализирането на плана 

 

 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

 

2.1. Високо развитие на: родноезиковата 

подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на 

информационните технологии, спорта  и 

подготовката по всички други предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

- Издигане на качеството на образование  

- Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене чрез 

действие. 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри.  

2. Провеждане на тематични ПС с цел 

повишаване на вътрешноучилищната 

квалификация. 

3. Осъществяване на сътрудничество 

между учителите от училището с учители 

от други  училища  с цел обмен на добри 

педагогически практики. 

4. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 

необходими пособия. 

5. Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

6. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

7. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено обучение. 

8. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците. 

9. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети. 

10. Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания. 

11. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

12. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

13. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците и 

на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 

2.2. Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване 

на броя на отсъствията от учебни часове 
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активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на способностите за 

самостоятелно търсене и използване на 

информация от разнообразни източници. 

- Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

чрез своевременно информиране на 

родителите. 

3. Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, учители и 

родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт . 

5. Утвърждаване на традиции и символи 

на училището.  

6. Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти. 

7. Прилагане на нови и разнообразни 

форми за работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и 

други негативни прояви в училищната 

общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 

сектите. 

 

2.3. На учениците да се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие, с която се осигурява подходяща 

физическа, психологическа и социална 

среда за развитие на способностите и 

уменията на учениците. 

-  Подкрепата за личностно развитие се 

предоставя в съответствие с 

индивидуалните образователни 

потребности на всеки ученик. 

 -  Условията и редът за осигуряване на 

общата и на допълнителната подкрепа се 

определят от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

 

 

Общата подкрепа за личностно развитие в 

училището гарантира участие и изява на 

всички ученици в класната стая и 

включва: 

1. екипна работа между учителите и 

другите педагогически 

специалисти – обсъждане на 

проблеми и обмяна на добри 

практики при работата им с едни и 

същи ученици с цел повишаване 

ефективността на педагогическите 

подходи;  

2. кариерно ориентиране на 

учениците – включва взаимно 

допълващи се дейности за 

информиране, диагностика, 

консултиране; 

3. занимания по интереси – 

организират се за развитие на 

способностите и на 

компетентностите на учениците, за 

изява на дарбите им в областта на 

науките, технологиите, изкуствата, 

спорта, глобалното, гражданското 

и здравното образование, както и 

за придобиване на умения за 

лидерство; 

4. библиотечно-информационно 

обслужване – осигурява се чрез 

училищната библиотека и 

гарантира свободен достъп до 

информация на учениците от 
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различни документални източници 

в библиотечния фонд и в 

глобалната мрежа с цел 

изграждане на навици за четене и 

компетентности за търсене и 

ползване на информация; 

5. грижа за здравето – осигурява се 

чрез гарантиране на достъп на 

учениците до медицинско 

обслужване и програми за здравно 

образование и за здравословен 

начин на живот; 

6. поощряване с морални и 

материални награди за високи 

постижения в образователната 

дейност и в заниманията по 

интереси, както и за приноса им 

към развитието на училищната 

общност; 

7. дейности по превенция на 

насилието и преодоляване на 

проблемното поведение; 

8. превенция на обучителните 

затруднения. 

9. Провеждане на допълнително 

обучение по БЕЛ за учениците, за 

които българският език не е 

майчин. 

 

2.4.Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

- Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез учaстието им в дирекционни съвети, 

методически съвети и комисии. 

- Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система. 

- Изграждане на ръководен екип. 

- Създаване на партньорски 

взаимоотношения със синдикалните 

организации в училище. 

 2.5. Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Увеличаване на индивидуалните 

трудови възнаграждения на работещите в 

рамките на утвърдените средства в 

делегирания бюджет. 

2. Изработване на правилник за 

провеждане на ПС. 

3. Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

4. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

5. Провеждане на тиймбилдинг и 

обучения на колектива, семинари и др. 
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2.6. Добро взаимодействие със социалната 

среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на младите 

хора. 

- Изграждане на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез привличане 

в него на бивши ученици, родители и 

общественици. 

2.7.Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ. 

3. Естетизация на училищния двор. 

4. Основни ремонти / Дейности по проект 

на Община Никола Козлево / 

7. Актуализиране и обогатяване на фонда 

на библиотеката. 

8. Текущи ремонти в кабинети и класни 

стаи. 

9. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни стаи. 

10. Осигуряване на нови компютри. 

11. Внедряване на съвременни 

интерактивни средства за обучение – 

проектори, мултимедийни дъски и 

приложения. 

2.8. Ефективна рекламна кампания. 

1. Изграждане на постоянен екип от 

учители, разработващи рекламната 

стратегия на училището. 

2. Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 

3. Включване в рекламната дейност на 

учители, родители и ученици. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

1. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

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

 

1.1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния материал и на 

плановете на класните ръководители. 

Отговорник: Преподавателите по предмети, класни ръководители 

Срок: юни- септември 2022 г.  

 Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците. 

Отг: Директор  

Срок: юни- септември 2022г. 

 Изготвяне на график за провеждане на консултации с родители и ученици.  

Отг: Директор  

Срок: юни- септември 2022 г. 

 Изготвяне на график за класни и контролни работи за първи и втори учебни 

срокове.  

Отг: Преподавателите по предмети  

Срок: 15.09.2021г. – първи срок; 04.02.2023г. – втори срок 



 Изготвяне на Списък - Образец 1 за учебната 2022/2023 година. 

Отг: Директор,  

Срок: 20.09.2022 г. 

 Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. 

Отг: Директор 

Срок: 17.09.2022 г. 

 Обхващане на деца, подлежащи на задължително обучение.  

Отг: Класните ръководители  

Срок: 08.09.2022 г. 

 Планиране необходимата учебна и училищна документация 

Отг: Директор  

Срок: 01.2023г. 

 

 

 

1.2.  Учебна дейност 

 

     1. Проверка на входното  ниво на  учениците по всички предмети  и анализиране на 

резултатите с дефиниране на типични грешки и дефицити пред   ПС. 

                                                   отг. преподаватели,               срок: м. 10. 2022 г. 

                                                           директорът                                           

       2. Идентифициране  на учениците с обучителни трудности или невладеене на 

български език и осигуряване на обща подкрепа чрез включването им в групи за 

допълнително обучение.  

                                                                   отг. преподаватели                срок: 05.11.2022 г. 

                                                                             класни р- ли 

                                                                              координатор 

   3.  Преподавателите  на ученици от ІV - VІІ клас,  показали слаби резултати на 

Входните,  нива, да изготвят заедно с класните ръководители  и координатора 

предложения за включване в график за допълнително обучение по учебни предмети. 

                                                                отг. преподавателите            срок: 30.10.2022 г. 

                                                                                      координаторът 

        4. Провеждане на  консултации по всички учебни предмети. Имената на учениците, 

учебния  предмет, темата, датата и подписа на консултиращия учител се  отразяват  в   

дневниците.  

                                              отг. преподавателите             срок: 20.10.2022г., 15.02.2023г. 

         5. На ученици със срочна оценка слаб 2  се осигурява обща подкрепа съгласно чл. 

27, ал. 2, т. 3 от Наредбата за приобщаващо образование. Проведеното обучение   с тези 

ученици се отразява в  дневниците . 

                                                                       отг. преподавателите      срок: 31.01.2023г.                                                                                                                                                                                    

                                        координаторът                   по график 

6.  Осигуряване на допълнително обучение по български език и литература за 

всички ученици в училището, за които българският език не е майчин/ допълнително 

обучение по български език и литература за учениците по чл.27, ал. 2, т. 1 от 

Наредбата за приобщаващото образование/. 

             отг. Преподавателите по БЕЛ        срок: от 13.12.2022г.  

         7. На ученици допуснали три последователни текущи оценки слаб 2,  се осигурява 

обща подкрепа съгласно чл. 27, ал. 2, т. 3 и ал. 6 от Наредбата за приобщаващо 

образование. Проведеното обучение   с тези ученици се отразява в  дневниците . 

                                                                  отг. преподавателите      срок: до 30.06.2023г                                                                                                                                                                                    

                                                                        координаторът   

 8. За ученици, които имат системни пропуски по учебен предмет и са отсъствали 

повече от 10 учебни дни  се осигурява обща подкрепа съгласно чл. 17, ал.1 и чл.27,ал.1, т.5 

и ал. 6.  

                                                               отг. преподавателите       срок: до 30.06.2023г. 

                 



 

 

9.Изготвяне и поддържане на портфолио на всеки ученик. 

                                                               отг. кл. ръководители        срок: 10.10.2022г. 

 

 

 

      10.  Прилагане на  стандартизирани тестове за проверка на подготовката и знанията 

на учениците от ІV и  VІІ клас по предметите включени във външното оценяване. 

                                              отг. преподавателите         срок: всеки месец 

     11. Провеждане на  допълнителна работа с учениците от първи клас, които са без 

удостоверение за завършена подготвителна група 

                                                       отг. Атче Хасан                           срок: 30.09.202г. 

    12. Провеждане на вътрешна оценка на самоподготовката на учениците в групите за 

ЦОУД. 

                                               отг. учители в групи за ЦОУД                  срок   м. 05.23 г. 

          13. Подготовка на учители и ученици за преминаване на обучение в електронна 

среда при необходимост 

                                                  отг. Ф. Фикретова                              срок 30.09.22 г. 

14. Организиране на информационна кампания насочена към кариерното 

ориентиране на учениците от VІІ клас, за подготовка за прехода към по-висока степен на 

образование съгласно чл. 19., ал. 3, т. 1 от Наредбата за приобщаващо образование.  

                                                    отг.  Д. Василев                       срок: 30.06.2023г. 

15. Организиране на клубове за занимания по интереси в училището, след 

проучване на желанията на учениците съгласно чл.20 и чл.21 от Наредбата за 

приобщаващо образование. 

                                     отг. ръководителите на групите          срок: 10.10.2022г. 

16. Осигуряване на библиотечно-информационно обслужване на учениците в 

училището, чрез използване на ресурсите на училищната библиотека съгласно чл.22  от 

Наредбата за приобщаващо образование. 

                                                         отг. С. Мехмед     срок: 01.11.2022г. – 30.06.2023г. 

17. Осигуряване на грижа за здравето на учениците , чрез усигуряване на достъп до 

медицинското обслужване в оборудвания лекарски кабинет в училището от медицинската 

сестра съгласно чл.23, ал.1 от Наредбата за приобщаващо образование.  

                                  отг. Нурсел Амид – мед. сестра                 срок: 15.09.2022г.   

18. Превенцията на насилието и преодоляване на проблемното поведение на 

учениците да се осъществява от УКБПП, съгласно чл.26 и организиране на дейностите по 

чл.54 от Наредбата за приобщаващо образование, а при необходимост, да се осигурява 

психолог от МКБПП на община Никола Козлево. 

                                 Отг. Димитър Василев                  срок: 30.09.2022г. 

19. Учениците в училището да бъдат поощрявани с морални и материални награди 

за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса 

им към развитието на институционалната общност при условията и реда на съгласно чл.25 

и чл.54-56  от Наредбата за приобщаващо образование. 

                                  Отг. Ерджан Хасан                      срок. 30.06.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията.  

Отг: Директор 

Срок: 09.2022 г. 

 Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.  

Отг: Директор  

Срок: 15.09.2022 г. 

 Превантивна работа с училищната общност, за създаване на атмосфера за 

недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.  

Отг: Учители; помощен персонал, охрана  

Срок: постоянен 

 Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.  

Отг: Завеждащ АСД  

Срок: 10.2022г. 

 Планиране на строително-ремонтните работи.  

Отг: Директор, комисия 

Срок: 03.2023 г. 

 Провеждане на медицински прегледи на учениците.  

Отг: Училищна медицинска сестра  

Срок: 09.10.2022 г. 

 Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.  

Отг: Директор 

Срок: 10. 2022 г. 

 

1.4.ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

 Тържествено откриване на новата учебна година. 

Отг: Христо Костов, Десислава Иванова 

Срок: 15.09.2022 г. 

 Седмица на българската народна приказка 

Отговорник: учители ПИГ 1кл. - 4 кл. 

Срок: 26.09 – 30.09 септември 2022 г.   

 Отбелязване на английския празник Денят на Вси Светии (Хелуин).  

Отг: учители по английски език, Ученически актив 

Срок: 31.10.2022 г. 

 Отбелязване на деня на народните будители. 

Отг: Небия Мехмед, Атче Хасан 

Срок: 01.11.2022 г. 

 Международен ден за борба със СПИН 

Отг: Ученически актив 

Срок: 01. 12. 2022 г. 

 Коледни тържества. Изложба на сурвакници, картички. 

Отг: учители 1кл. - 4 кл. 

Срок: 18.12.2022 г. 

 Празник на буквите – І клас 

Срок: април 2023 г.  

Отг: класните ръководители на първи клас и  учител ЦДО 

 Организиране на патронен празник на училището – 05.2023 г. 

Отговорник: Валентина Добрева 

 



Общински ученически състезания по: БДП и БЧК 

Срок: април 2023 г.  

Отг: Ерджан Хасан 

 Ден на Земята, Ден за хигиенизиране и озеленяване на училището  

Отг:  учители 

Срок: април 2023 г.  

 Ден на Европа, Ден на ученическото самоуправление 

Отг: Жулиета Нешкова, ученически актив 

Срок: 10.05. 2023 г. 

 Ден на славянската писменост и култура – празнично шествие 

Отг: учители ФВС 

Срок: 24.05.2023 г. 

 Годишни утра 

Отг: класни ръководители на 1 - 3 кл. 

Срок: 01.06.2023г. 

 Първи юни – международен ден за защита на детето. 

Отг: класни ръководители  

Срок: 01.06.2023г. 

 

 

1.5.УЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА НАСЪЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА  СРЕД 

УЧЕНИЦИТЕ 

 Изработване на постер-послание към учениците: „Десет причини да чета” 

 Изграждане на кът за четене в класната стая „Класна Библиотека” 

 

 Идеен проект „Да си направим своя книга” 

Отг. Учители БЕЛ 

Срок: постоянен 

 

 

1.6. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТАЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ 

Отг: Учители по предмети 

Срок: по график, утвърден от МОН 

 

 

1.7. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ И  

 Еднодневна екскурзия с учебна цел, по маршрут с. Пет могили - Шумен – В. 

Търново -  Шумен,с. Пет могили с ученици от  І – ІV клас, 01.06.2023 г. 

 Еднодневна екскурзия с учебна цел, по маршрут с. Пет могили – Плиска – с. Пет 

могили  - с ученици  пети – седми клас   31.10.2022г.  

  

8. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 



Период проява организатор място на провеждане 

октомври Туристически поход 

до „Могилите” 

Учители 

преподаващи ФВС и 

кл. р-ли 

„Могилите” 

октомври Лекоатлетически 

крос „Златна есен” 

Учители 

преподаващи ФВС 

Учебен стадион 

 октомври Турнир по народна 

топка I-IV клас 

Учители 

преподаващи ФВС 

Двора на училището 

октомври Участие в Общински 

ученически игри V- 

VII клас 

Учители 

преподаващи ФВС 

Двора на училището 

Ноември 

Ноември Участие в турнирите 

по различни видове 

спорт организирани 

като „Ученически 

игри 2022/23 

Учители 

преподаващи ФВС  

Спортна площадка 

декември 

декември Зимни спортни 

празници – коледни 

турнири и 

състезателни игри. 

Учители 

преподаващи ФВС и 

кл. р-ли 

Двора на училището 

и близка местност 

декември Коледен турнир по 

волейбол 

Учители 

преподаващи ФВС 

Физкултурен салон 

февруари 2023г. 

февруари Турнир по 

гимнастика I-IV клас 

Учители 

преподаващи ФВС 

Физкултурен салон 

февруари Турнир по баскетбол Учители 

преподаващи ФВС 

Физкултурен салон 

февруари Открита тренировка 

по айкидо 

Учители 

преподаващи ФВС 

Физкултурен салон 

Март 2023г. 

Март Ден на голямото 

плуване 

Учители 

преподаващи ФВС 

Плувен басейн 

Военен спортен клуб 

при Военно училище 

Март Турнир по тенис на 

маса 

Учители 

преподаващи ФВС 

Физкултурен салон 

 

Март Турнир по футбол на 

малки вратички V-

VII клас 

Учители 

преподаващи ФВС 

Спортна площадка 

 

Април 2023г. 

Април Туристически 

преход  до близка 

местност-игри с 

ориентиране 

Учители 

преподаващи ФВС 

Могилите 

Април Турнир по 

гимнастика III-IV 

клас 

Учители 

преподаващи ФВС 

Физкултурен салон 

Април Веломанияци Учители 

преподаващи ФВС  

Двора на училището 

Април Щафетни игри I-IV 

клас 

Учители 

преподаващи ФВС 

Двора на училището 

Май 2023г. 

Май Турнир по 

Бадминтон 

Учители 

преподаващи ФВС 

Физкултурен салон 



 

 

 

9. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ /ТЕМИ И ФОРМИ НА 

ВЪТРЕШНОМЕТОДИЧЕСКАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ/ 

 

3.1. Вътрешноучилищна квалификационна дейност 
 Развитие на компютърни и дигитални компетенции 

Срок: м. ноемри 2022г.     

Отговорник: Директор  

 Запознаване с целите, функциите и съдържанието на професионалното             

портфолио на педагогическите специалисти. /Работна среща/ 

Срок: м. септември – октомври 2022   г. 

Отговорник: Директор 

 Заседания на МО за съставяне на тестове за входно ниво и  изготвяне на  

критерии за оценяване знанията и уменията на учениците. 

Отговорник: преподаватели 

Срок: м. септември – октомври 2022  г. 

 Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади и новопостъпили 

колеги.   

Отговорник: преподаватели  

Срок: постоянен         

 Работна среща на тема: „Портфолиото на ученика- метод за контрол и 

оценка на учебните постижения” 

Отговорник: председатели на МО 

Срок: м. октомври- ноември 2022 г. 

 Изготвяне на анализи за резултатите от входящите и изходящи нива на 

учениците. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за 

решаването им. 

Отговорник: председатели на МО и преподаватели 

Срок: м.  октомври 2022 г. и юни 2023г. 

 Осигуряване на информационни материали за участие на учители във форми 

за повишаване на квалификацията им. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор 

 Провеждане на открити уроци и презентации по учебни предмети. 

Отговорник: председатели на МО  

Срок: през годината. 

 Обмяна на идеи и успешни практики с  преподаватели в методическото 

обединение.  

Отговорник: председатели на МО 

Срок: през годината./    

 Обучение за работа в STEM среда  

Отговорник: Директор 

Срок: през годината                                                     

 Превенция на отклонения  в поведението и емоциите при децата и юношите.\ 

Дискусия\ 

Отговорник: психолог ,  класни ръководители 

Срок: м. март 2023г. 

Май Спортувам с моето 

семейство 

Всички учители Физк.салон 

  юни 2023г. 

юни Спортен празник 

„Ваканция без 

грижи” 

Всички учители Двора на училището 

и физкултирните 

салони 



 „Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна 

среда” - мултиплициране на добри практики. 

Отговорник: председатели на МО  

Срок: м. март 2023 г.                                                                                                       

 Управление на класа. Лидерски умения на учителя. Изграждане на позитивна 

класна стая./ Тренинг/ 

Отговорник: психолог 

Срок: м. април 2023 г.                                                                    

 Запознаване и ефективно използване в образователно– възпитателния процес 

на електронните обучителни платформи. /Изнесено занятие– тренинг/ 

Отговорник:  председатели на МО  

Срок: м. юли 2023г. 

 

3.2. ИЗВЪНУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 Проучване желанията на учителите за участие в квалификационни форми и 

включването им в такива. 

 Включване на педагогическия персонал в квалификационните курсове и 

семинари, заявени от РУО – Шумен  и МОН 

 Обсъждане на възможностите за участие с проектни предложения по 

Европейските структурни фондове, Европейските образователни програми и др. и 

реализирането им. 

 Посещение на учителски форуми. 

 Гражданско образование- държавни образователни изисквания, програми  

 

4. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

      

4.1. Обект и предмет на контролната дейност. На контрол подлежат: 

 учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

 учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и 

възпитателите; 

 работата на  обслужващия и помощния персонал; 

 косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.  

 

4.2. Форми на контролната дейност: 

Педагогически проверки: превантивни; тематични. 

Административни проверки: на училищната документация, свързана с учебния процес; на   

другата   документация – техническа   и   технологична,   документи   за материалните   и   

стоковите   дейности,   по   трудово-правните   отношения   с персонала, свързана с 

финансовата дейност; проверки на социално-битовата и стопанската дейност; проверки по 

спазването на: правилника за вътрешния трудов ред в училището; училищния правилник; 

изготвените  графици;  правилника за осигуряване  на безопасни условия  на възпитание, 

обучение и труд; седмично разписание; проверка по изпълнението на препоръките, дадени 

от експерти от РУО на МОН и МОН  

 

4.3. Срокове 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за 

контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове. 

 

4.4.  Цел на контролната дейност 

Осигуряване спазването на изискванията на нормативните документи в системата на 

средното образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално функциониране 

на дейностите в училището. Участие в процеса на подобряване на качеството на 

предлаганото от училището образование и постигане на максимално добро съответствие 

между държавните образователни изисквания. 

 



4.5. Задачи. 

 Осъществяване на действен и ефективен превантивен контрол, с оглед 

ограничаването на пропуски и нарушения. 

 Използване на разнообразни методи, форми и средства за контрол за осигуряване 

на качество на изпълнението на задълженията на работещите в училището. 

 Координация и контрол при изпълнение на задълженията на педагогическите 

специалисти по организацията, провеждането и постигането на резултати в 

образователно-възпитателния процес. 

 Анализиране на резултатите от контролната дейност и използването им за 

набелязване на цялостната дейност в училище. 

 

 Дейността на учителите във връзка с организацията и провеждането на 

образователно-възпитателния процес в училище. 

 Изпълнение на задълженията от страна на учителите при организиране и 

провеждане на изпити (зрелостни, поправителни и приравнителни), в контекста на 

изискванията съгласно държавните образователни изисквания за системата на 

оценяване и на други нормативни актове в системата на средното образование.  

 Правилното водене и съхраняване на учебната и училищна документация от 

определените длъжностни лица. 

 

4.6. Методи и форми на контрол 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

 Провеждане на разговори с учители. 

 Провеждане на разговори и срещи с родители. 

 Провеждане на разговори с методически обединения по предмети за проблеми, 

свързани с преподаването, учебници, форми на оценяване и други. 

 Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от ОВП. 

 Проверка на изходното ниво по отделните учебни предмети. 

 Посещение на учебни часове на учители за наблюдаване  организацията на учебния 

час по учебни предмети от задължителноизбираемата подготовка (ИУЧ). 

 Проверка на учебно-възпитателната работа на учителите в учебни часове по учебни 

предмети от общозадължителната подготовка (ООП) и задължителна подготовка 

(ЗУЧ). 

 Посещение на час на класа. 

 Провеждане на контролни писмени работи, тестове, есета, анкети и други за 

оценяване на ефективноста на дейността им. 

 Проверка работата на учителите, съвместно с експерти от РУО на МОН. 

 Проверка на организацията и провеждането на допълнителната работа с учениците. 

 Контрол върху допълнителната работа на учителите с ученици със специфични 

образователни потребности. 

 Контрол върху организацията и провеждането на различните   видове изпити 

(зрелостни, поправителни и приравнителни). 

АДМИНИСТРАТИВЕН      

 Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение деца до 16-годишна 

възраст и съответствието й с документите, отразяващи движението на учениците и 

дневниците на паралелките. 

 Проверка на нанесените, сумирани и пренесени отсъствия на учениците в 

дневниците на паралелките и съответствието им с ученическите книжки и 

документите за извинение на отсъствията. 

 Проверка на спазването и изпълнението на учебните планове и програми. 

 Проверка на документите, отразяващи отсъствието на учителите през текущия 

месец и попълването и съответствието на задължителната училищна документация. 

 Проверка на ритмичността на изпитванията. 

 Проверка на документацията, в която се регистрират текущите резултати на 



учениците на вписаните в дневниците на паралелките оценки на учениците и 

съответствието им с нанесените оценки в ученическите книжки. 

 Проверка на наложените наказания в съответствие с ППЗНП; отразяване в 

задължителната училищна документация и тяхното спазване. 

 Проверки по спазването и изпълнението на седмичното разписание. 

 Проверки по спазването на училищния правилник. 

 Проверки по спазването на организацията на учебния процес. 

 Проверки по спазването на графика за времетраене на учебните часове. 

 Проверки по спазването на трудовата дисциплина и изпълнението на длъжностните 

характеристики. 

 Проверки за спазването на графика за дежурство и на спазването и изпълнението 

задълженията на дежурния учител. 

 Проверка върху издаваните документи на учениците. 

 Проверка на правилното водене и съхранение на училищния архив. 

 Проверка на воденето на дневниците на паралелките, личните картони на 

учениците, ученическите книжки и ученически карти. 

 

5. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

Месец СЕПТЕМВРИ 

 Избор на секретар на заседанията на ПС за учебната 2022/2023 година. 

 Приемане на комисии за работа към ПС за учебната 2022/2023 година. 

 Актуализиране на училищния правилник. 

 Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд. 

 Приемане на Училищна програма за превенция на агресивното поведение за 

учебната 2022/2023 година. 

 Приемане на училищна програма за работа по проблемите на наркоманията, 

сектите и детската престъпност. 

 Приемане на Годишен план на училището. 

 Приемане на план за гражданско образование и възпитание за учебната 2022/2023 

година. 

 Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

 Приемане на План за противодействие на училищния тормоз. 

 Приемане на план на УКБППМН за учебната 2022/2023 година. 

 Приемане на план на УКБДП за учебната 2022/2023 година. 

 Приемане план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година 

 Запознаване с Плана за контролна дейност на директора за учебната 2022/2023 

година 

 Приемане разпределението на часовете за учебната 2022/20223година 

 Запознаване с разпределението за класното ръководство за учебната 2022/2023 

година 

 Приемане дневен режим на учениците през учебната 2022/2023 година 

 Отчет за изпълнение на решенията на ПС от предходни заседания. 

Месец ОКТОМВРИ 

 Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения. 

 Обсъждане и анализ на резултатите от проверката на входното равнище на 

учениците. 

Месец ДЕКЕМВРИ 

 Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение. 

 Разглеждане на нарушенията на училищния правилник. Обсъждане на 

предложения за налагане на наказания на ученици. 

Месец ЯНУАРИ 

 Вземане на решение, за вида на паралелките, брой ученици в тях, начин на прием в 



паралелките и ред за приемане на ученици с равен бал за прием след завършено 

основно образование за учебната 2023/2024 година 

Месец ФЕВРУАРИ 

 Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок. 

 Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен 

срок. 

 Отчет на дейността на постоянните комисии към ПС. 

 Отчет на дейността на Методическите обединения. 

 Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендия през 

втория учебен срок. 

Месец МАРТ 

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Тема: „Педагогическо общуване. Взаимодействие учител-ученик, учител-родител. 

Психологически бариери и тяхното преодоляване.” 

Месец АПРИЛ 

 Приемане на реда за прием на ученици в първи клас за учебната 2023/2024 година. 

 Приемане на график на дейностите за приемане на ученици в първи клас за 

учебната 2023/2024 година. 

 Определяне на необходимите документи за прием на ученици в първи клас за 

учебната 2023/2024 година. 

 Определяне на критерии за подбор, на деца в първи клас, за учебната 2023/2024г., в 

случай, че броят на подалите заявления е по-голям от броя на местата. 

Месец МАЙ 

 Отчитане на резултати от образователно-възпитателния процес в начален етап. 

Месец ЮНИ 

 Обсъждане и анализ на резултатите от проверката на изходното равнище на 

учениците  

Месец ЮЛИ 

 Отчет на резултатите от образователно-възпитателния процес през учебната година 

и изпълнението на годишния план на училището. 

 Анализ на резултатите от НВО . 

 Резултати на учениците от самостоятелната форма на обучение.  

 Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. 

 Определяне на учениците за допълнителна работа. 

 Приемане на училищния учебен план, групите за ИУЧ за учебната 2023/2024 

година. 

 Запознаване с проекта за годишна преподавателска заетост за учебната 2023/2024 

година. 

 Определяне броя на членовете и състава на Комисия за оценка на постигнатите 

резултати от труда на педагогическите кадри, съгласно член 22 б от ВПОРЗ. 

 Приемане на показателите към карта за оценяване на резултатите от труда на 

педагогическите кадри и специалисти за 2022/2023г. 

 

6. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

А. ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ 

 Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

 Утвърждаване   на   контактите   с   обществени,   културни      и   научни   

институции, с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно 

въздействие върху подрастващите. 

 Развитие   на   връзките   с  други   образователни   институции   и  частни   

образователни,   и   издателски фирми, които биха били полезни на училището. 

 Използване на предоставените от РЗИ- Шумен база, музей, филми и други. 



 Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен 

на практически опит и идеи между учители и специалисти. 

 Установяване на по-тесни контакти с частни фирми, за съвместни дейности, с цел 

подобряване на материалната база в училище. 

Актуализиране на връзките със следните институции: 

- Център на гражданска защита; 

- Противопожарна охрана; 

- Детска педагогическа стая; 

- Нестопански организации; 

- Етнографски музей; 

- Исторически музей; 

- Читалища.  

Съвместна дейност с: 

- полиция, съдебна власт и прокуратура; 

- здравеопазване; 

- фолклорни дружества; 

- общинска администрация; 

- РУО на МОН; 

- училищно настоятелство; 

- спортни клубове и дружества; 

- регионален център за ученически отдих и туризъм; 

- национален съвет по наркотични вещества. 

 

Б. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

 Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство. 

 Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по 

прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и 

при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база. 

 Засилване на взаимодействието с родителските активи, по класове, за постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

 Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия. 

 Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни 

проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници. 

 Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

 Изготвяне на табло за информация на родителите във връзка с външното 

оценяване. 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА 

провеждане на родителски срещи 2022-2023 учебна година 

 

М.СЕПТЕМВРИ 

 

15.09.2022 г. І, V – VІІ клас 

Запознаване на родителите с:  

1. правилника за дейността на училището;  

2. училищния учебен план;  

3. избраните учебници;  

4. възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията 

на учениците и на родителите;  

5. възможности за целодневно обучение;  

6. възможности за обща и допълнителна подкрепа; 

7. други. 

 



30.09.2022. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището; 

училищния учебен план за образователна степен (І - VІІ клас); график за класни и 

контролни работи през първия учебен срок,; Закона за защита от дискриминация. 

Запознаване с действащи в училището планове (План за граждаско образование и 

възпитание, План за действия при бедствия, аварии и катастрофи, План за час на клас, 

План на УКБППМН, План за работата на педагогическия съветник, приемно време на 

учителите и др.). Да се информират родителите за външното оценяване в IV и VII клас. 

 

М.ДЕКЕМВРИ  

 

01.2023 г. Готовност на учениците за приключване на І учебен срок – консултации с 

преподавателите по предмети. 

 

М.ФЕВРУАРИ 

 

05.02.2023 г. Запознаване на родителите с резултатите от УВД през І учебен срок и с 

графика за класни и контролни работи през втория учебен срок. 

 

 

 

М. МАРТ 

 

03.2023 г. Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след VII ,  

Готовност за приключване на учебната година - консултации с преподавателите по 

предмети. 

М. МАЙ  

05.2022 г. VІІ клас. Разясняване на организацията за НВО . 

 

М. ЮНИ 

 

06.2022 г. Среща с родителите на бъдещите първокласници. Готовност за приключване на 

учебната година  

 

7. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ 

БЕДСТВИЯ 

1. Задачи: 

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

успешната адаптация в живота; 

- прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да 

възникнат в и около него;  

- осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата; 

- поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 

съответните органи, сили и средства в случай на необходимост; 

- формиране на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 

бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и 

придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

2. Форми на работа: 

- теоретическо и практическо обучение на учениците; 

- провеждане на семинари, тренинги, практикуми и др. с учителите; 

- превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите  и реализиране на задачите са включени в плана на 

училищната комисия. 

 

8. ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА 



ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В  ОУ „Св. Климент Охридски”. 

 

I .Общи положения: 

Демократизацията на обществените отношения у нас предизвика разрушаването на 

нормативните системи на общественото и индивидуалното съзнание. В условията на 

оптимизация на училищната мрежа и на делегираните бюджети все по-важна става ролята 

на УКПППМН. Дейността и е насочена към обхващане и задържане на децата в училище, 

проучване и превенция на противообщественото деяние на учащите се, помощ и подкрепа 

на ученици и родители. 

Цялостната дейност на комисията ще се осъществява в съответствие със следните 

нормативни актове и документи: Закон за БППМН; Закон за закрила на детето; 

Национална стратегия за детето 2008-2018 г.;  

Комисията ще работи в следния състав : 

Председател: Димитър Василев 

Членове : 1 Севджихан Мехмед         2. Ерджан Хасан 

Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и ще работи при 

спазване на следните принципи: системност, добронамереност, загриженост за съдбата на 

всеки  ученик, зачитане на човешкото достойнство, дисциплинираност при 

педагогическото общуване, поощряване към положително значими прояви и постигнати 

резултати от учениците. 

 

IІ. Цели на комисията : 

     1. Повишаване знанията и уменията на учениците за живот, свободен от дрога, алкохол 

и тютюн. 

     2. Предпазване от асоциално поведение и насилие чрез запознаване с профилактично- 

обучителни програми. 

    3. Планиране на системна и целенасочена превантивна дейност за оказване на 

ефективно влияние върху обучението и възпитанието на учениците. 

    4. Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно решаване на 

случаите, и оказване на педагого-психологическо въздействие. 

   5. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и 

организации, имащи пряко отношение към работата с противообществените прояви сред 

малолетни и непълнолетни. 

 

IІІ. Дейности : 

 Запознаване на всички ученици и родители с училищния правилник за дейността на 

училището. 

Срок: м.септември 

Отговорник: Класни ръководители 

 Издирване и завеждане на отчет на ученици, извършители на противообществени 

прояви и/или живеещи в условия с повишени рискови фактори. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители 

 Обмен на информация с инспектора ДПС за ученици, извършили 

противообществени прояви и оказване на съдействие. 

Срок : постоянен 

Отговорник: Председателя на комисията, Директора  

 Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия. 

Срок: постоянен 

Отговорник:  класни ръководители 

 Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати неизвинени 

отсъствия, спазване на училищния правилник. 

Срок: м.януари, м.май 

Отговорник: Класни ръководители 



 Индивидуална работа с проблемни деца. 

Срок : постоянен 

Отговорник: класни ръководители, инспектор ДПС 

 Взаимодействие на училищната комисия с родителите на ученици, извършили 

противообществени прояви. 

Срок: постоянен 

Отговорник: УКПППМН, Класни ръководители, Инспектор ДПС 

 Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършили противообществени 

прояви. 

Срок: постоянен 

Отговорник УКПППМН 

 Провеждане на системна разяснителна работа в часа на класа, по проблемите на 

учениците и противообществените прояви чрез подходящи методи и форми. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители, инспектор ДПС 

 Разпространение на информационни материали, свързани с превенцията на деца с 

девиантно поведение. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Всички преподаватели 

 Създаване на организация и подпомагане на различни инициативи, оказващи 

възпитателен ефект: 

- международни дни /9 май – ден на Европа, 22 април – Ден на Земята/ 

- спортни празници 

- благотворителни кампании  

Срок: постоянен 

Отговорник: председателя на комисията, преподаватели 

 Организиране и подкрепа на форми и дейности, създаващи възможности за 

осмисляне свободното време и позитивна социална изява на подрастващите. 

Срок : постоянен 

Отговорник: Директора, Класни ръководители, Възпитатели 

IV. Взаимодействие на училищната комисия с други институции: 

- Районната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

- Отдел „Закрила на детето” към Дирекция ”Социално подпомагане” 

- Здравни заведения 

- Районно полицейско управление 

- Детска педагогическа стая 

- Общинска администрация  

V. Преходни и заключителни разпоредби : 

- Училищната комисия провежда редовни заседания всеки месец през учебната 

година. 

- При необходимост се провеждат извънредни заседания. 

- Комисията докладва за провинили се ученици на заседанията на педагогическия 

съвет. 

- Комисията отчита дейността си в края на всеки учебен срок. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИШЗАЦИИ 

9.1. Планирани беседи : 

 

Месец Клас Тема 

м. септември 2022 г. 

м. март 2023 г. 

І кл. Безопасност на движението 

м. март 2023 г.  VІІ кл. Трафик 

м. април 2023 г. VІІ кл. Кражба 



м. юни 2023г.  V кл. Безопасна ваканция 

 

9.2. Съвместни дейности със Семейно-консултативен център, град Шумен. 

 Консултиране и индивидуална подкрепа на семейства с малки деца в риск; 

 Услуги за превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 

институции; 

 Консултиране и подкрепа за новородени деца и млади майки; 

 Ателиета за групова работа със семействата с малки деца в риск; 

 Развиване на родителския капацитет на семейства с бебета и малки деца в риск; 

 Посредничество за подобряване на социалните ресурси на семействата; 

 Училища за родители в подкрепа на ранното детско развитие; 

 Услуги по подготовка на подрастващи и млади хора за семеен живот; 

 Семейно планиране; 

 Улесняване на достъпа до здравни услуги.  

 

10.  ПЛАН ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО 

10.1. Превенция и болба с COVID – 19. 

                       Срок: ежедневно 

Отговорник: Мед. сестра и  Класни ръководители                 

10.2. Начален етап на основното образование 

 Азбука на оцеляването 

 „Имаш един живот, пази го!" Запознаване с местата за пресичане . І-ІV клас; 

Срок: 16-20 септември, 2022 г. 

Отговорник: Класни ръководители. 

 Действия при пожар в сграда – методично занятие с демонстративно гасене на 

пожар с огнеборци от пожарната. 

Срок: октомври, 2022 г. 

Отговорник: Христо Костов 

 Снежни виелици и лавини. Първа помощ при измръзвания и хипотермия. 

Тренинг с ученици от І-ІV клас. 

Срок: 12.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 Действия при реална опастност от наводнения и гръмотевични бури. Тренинг с 

ученици от І-ІV клас. 

Срок: 12.2022 г. 

Отговорник: Класни ръководители. 

 Водно спасителен минимум – методично занятие.  

Срок: 05.2023 г. 

Отговорник: Класни ръководители. 

 Пътен травматизъм. 

Срок: 11.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 Учене в условията на COVID - 19. 

Срок: 09.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител,  класни ръководители 

 Профилактика на инфекциозните и паразитни заболявания. Кучешка тения – 

беседа. 

Срок: 01.2023 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 Грип и ОРЗ – профилактика – беседа. 

Срок: 11.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 Околна среда и здраве. Опазване на околната среда – беседа с деца от ПГ и 

ученици от І-ІІ клас. 



Срок: 10.2022 г. 

Отговорник: Класни ръководители, лектори от РЗИ – Шумен  

 Жизнена среда и здраве – тренинг с ученици от ІІІ-ІV клас. 

Срок: 10.2022 г. 

Отговорник: Класни ръководители, лектори от РЗИ – Шумен 

 Вреда от тютюнопушене и алкохол. Защо животните не пушат? 

Срок: 11.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 Вредата от пасивното пушене. 

Срок: 05.2023 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 „Алкохолът” – беседа с деца от ПГ и ученици от ІІІ-ІV клас. 

Срок: 02.2023 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 Лична хигиена. Остеопороза. Препоръки за здравословно хранене – тренинг с 

деца от ПГ и ученици от І-ІV клас. 

Срок: 10.2021 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 „Ние готвим за здрави кости”. Профилактика на остеопорозата чрез правилно 

хранене и двигателен режим – тренинг. 

Срок: 10.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител.  

 Орална профилактика за учениците от І и ІІ клас. 

Срок: 11.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 Профилактика на гръбначните изкривявания – беседа с ученици от І-ІV клас. 

Срок: 12.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

 Профилактика на туберколозата. Всеобща отговорност 

Срок: 03.2023 г. 

Отговорник: Мед. служител. 

110.3. Прогимназиален етап на основното образование и средно образавание 

 Учене в условията на COVID - 19. 

Срок: 09.2021 г. 

Отговорник: Мед. служител,  класни ръководители 

 Азбука на оцеляване. Оказване на спешни мерки при пътно- транспортни 

произшествия – тренинг с ученици от V-VІІ клас.  

Срок: 10.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 Действия при пожар в сграда. Методично занятие с демонстративно гасене на 

пожар согнеборци от пожарната. 

Срок: 03.2023 г. 

Отговорник: Димитър Василев 

 Земетресения – адекватно и правилно поведение. 

Срок: 03.2022 г. 

Отговорник: Класни ръководители 

 Химически отравяния – беседа с ученици от І-VІІ клас. 

Срок: 02.2023 г. 

Отговорник: Класни ръководители 

 Действия при реална опастност от наводнения и гръмотевични бури – тренинг с 

ученици от I-VІІ клас. 

Срок: 04.2023 г. 

Отговорник: Класни ръководители 

 Водно спасителен минимум. 

Срок: 06.2023 г. 



Отговорник: Класни ръководители 

 Профилактика на остеопорозата в детска възраст – трениг с ученици от V-VІ 

клас. 

Срок: 10.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 Остеопороза – тихият крадец. 

Срок 19.10.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 Препоръки за здравословно хранене – беседа с ученици от I-VІІ клас. 

Срок: 10.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 Околна среда и здраве. Жизнена среда и здраве. Опазване на околната среда – 

грижа за всеки. 

Срок: 27.11.2022 г. 

Отговорник: Класни ръководители 

 Тютюнопушене и алкохол. Риск за здравето от пасивното пушене – беседа с 

ученици от V-VІ клас. 

Срок: 11.2022 г. 

Отговорник: Мед. Служител 

 Да намалим риска от пасивното пушене. Тренинг с ученици от V и VII клас. 

Срок: 05.2023 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 Алкохолът. Разумната мярка. Алкохолът – увраждания, свързани с употребата 

му при младите хора. Беседа. 

Срок: 05.2022 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 Хигиена, основни хигиенни изисквания, облекло, козметика, татуиране, 

пиърсинг. Беседа с ученици от V клас. 

Срок: 02.2023 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 Междуличностни отношения през пубертета – беседа с ученици от VІ клас. 

Срок: 02.2023 г.  

Отговорник: Мед. служител 

 Вирусен хепатит – беседа с ученици от V и VІ клас. 

Срок: 03.2023 г.  

Отговорник: Мед. служител 

 Превенция на употребата на наркотични вещества.  

Срок: 06.2023 г. 

Отговорник: Мед. служител 

 

11. ПЛАН НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

 
№ I.Общи положения 

1 УК по БДП е орган в помощ на ръководството на училището по организацията и контрола на 

обучението по БДП, както и на учителите 

2 Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет. 

3 Състав на УК по БДП  

Председател  

Ерджан Хасан Старши учител 

Членове Отговорник за обучението по БДП 

в: 

   

1 Нехире Али I-IV клас  



2. Небия Джелил учител-специалист с квалификация 

4 Планът на УК по БДП е приет на заседание на педагогическия съвет. 

5 Съгласно Заповед РД09-619/31.10.2000г. обучението по БДП за учениците от I-VII клас е 

задължително съгласно одобрените учебни програми за всеки клас. 

6 Заседания на комисията се провеждат всяка последна седмица на месеца по график. 

№ II.Организация на обучението по БДП 

1 Извършва се от Директора на училището със съдействието и участието на длъжностни лица 

от: 

-Сектор „Пътна Полиция”-ОДП, гр. Каолиново 

-Регионална дирекция автомобилна администрация 

-СБА 

-Областен център на БЧК, гр.Шумен 

2 Обучението по БДП се провежда от учители, определени със Заповед  на Директора 

 № Група, клас Име на учителя Длъжност 

     

  I – IV кл. ръководители на съотв. 

класове 

учител -специалист с 

квалификация 

  V – VII кл. ръководители на съотв. 

класове 

учител-специалист с 

квалификация 

3. Обучението по БДП се провежда с помощта на:  

- учебно-методическа литература, одобрена от МОН;  

- дидактически материали; 

- презентации; 

- симулационни игри; 

- информация от Интернет; 

№ III. Цели на обучението по БДП 

Основна цел на обучението по БДП е да се възпита транспортна култура и да се изградят 

умения и навици у децата и учениците с цел да няма пострадали от ОУ „Св. Климент 

Охридски” при ПТП. 

1 Учениците да демонстрират основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни 

пътни ситуации 

- в квартала 

- в населено място 

- извън населеното място 

2 Формиране у учениците на съзнателност и дисциплина към собствената безопасност и тази 

на останалите участници в движението.  

3 Оказване на първа долекарска помощ при необходимост. 

№ IV. Основни задачи 

1 Формиране на система от специални знания и умения и превръщането им в поведение за 

самосъхранение, изграждане на етични взаимоотношения между участниците в движението. 

2 Знанията и уменията по БДП в училище да допринесат за развитието на нова, обществена 

транспортна култура. 

3 Осигуряване знания за безопасно движение, за особеностите и опасностите на движението по 

пътищата. 



4 Създаване на условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата на 

движение и с подкрепата на родителите. 

№ V. Основни направления за работата на комисията 

1 Възпитанието и обучението по БДП за формиране на знания и умения, необходими за 

развитие у децата и учениците на „шесто чувство” – да предвиждат опасностите и да 

реагират правилно в реална пътна среда. 

2 Обезопасяване района на училището. 

3 Снабдяване с учебни помагала. 

4 Квалификационна дейност на учителите по БДП. 

5 Квалификационна дейност на учениците. 

6 Подобряване на учебната материално-техническа база. 

7 Дидактическо осигуряване. 

8 Контрол на обучението по БДП. 

9 Училищни, регионални, национални прояви и кампании по БДП. 

10 Работа на УК по БДП с родителите. 

11 Анализ на причините, обстоятелствата и последиците от ПТП с деца и ученици. 

12 Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство за решаване на конкретни 

проблеми по БДП с обществено-граждански  организации. 

13 Привличане на спонсори. 

14 Привличане на средствата за масова информация. 

15 Работа по проекти. 

Дейности по направленията 

I. Възпитанието и обучението по БДП за формиране на специални 

знания и умения 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Обучението на децата и учениците по БДП се 

организира и провежда в съответствие с 

приложението в ръководството за работа на 

директора и учителите за учебната 2020/2021г.  

постоянен Директорът 

2 При разработването на училищните учебни планове 

да се има предвид и да се спазва Заповед №РД 09-

619/31.10.2000 на Министъра на образованието и 

науката.  

IX Директорът 

3 Да се заложат на отделен ред в Списък Образец №1 

часовете по БДП. 

IX Директорът 

4 Планът на УК по БДП заедно със Списък Образец 

№1 да се представи за одобряване и заверка. 

IX Директорът 

5 УК по БДП да информира педагогическия съвет за 

организацията на обучението по БДП през учебната 

година 

IX Председателят на УК 

по БДП 

6 Изготвяне на годишни планове за възпитанието и 

обучението по БДП за I-IV и V-VII клас, 

координиране и обсъждане възможности за 

ефективно провеждане на занятията.  

IX Преподаватели по 

БДП 

7 Да се постави копие от годишните планове по БДП 

на информационното табло в учителската стая. 

IX Преподаватели по 

БДП 

8 Извънкласните форми за възпитание и обучение по 

БДП да се проведат по желание на учителите без 

финансово осигуряване, като: 

- се разработят учебни програми 

IX Директорът 



- се изготви списък с имената на извънкласните 

форми по БДП и преподавателите. 

9 При дейностите, които се провеждат за осигуряване 

на обучението на децата и учениците по БДП да се 

има предвид: 

- концепция за възпитание и обучение по БДП в 

детската градина и българското училище 

- учебните програми за възпитание и обучение по 

БДП в детската градина, в I-IV клас и V-VII клас 

постоянен Председателят на УК 

по БДП 

10 Да се осигурят учебните програми по БДП.  IX Директорът 

11 Да се състави график за провеждане на часовете . IX Преподаватели по 

БДП 

12 Предвиденото учебно съдържание да се разпредели 

равномерно през учебната година. 

IX Преподаватели по 

БДП 

13 Редовно да се провеждат предвидените 

задължителни часове за възпитанието и обучението 

по БДП. 

Съгласно 

график 

Преподаватели по 

БДП 

14 Учебното съдържание съгласно съответните учебни 

програми да се отрази задължително в дневника на 

всеки клас. 

 

постоянен Преподаватели по 

БДП 

15 Да се изготвят писмени доклади за резултатите от 

обучението на всеки ученик. 

В края на 

всеки срок 

Преподаватели по 

БДП 

16 Да се интегрира обучението по БДП с другите 

учебни предмети. 

постоянен Преподаватели 

17 Да се определи за всеки ученик от I и II клас 

съответно с родителите му най-безопасния път от 

дома до училище и обратно. 

Края на  

I-вата учебна 

седмица 

Класните 

ръководители 

18 Да се раздадат на родителите на децата от I и II клас 

декларации за попълване, в които да се отрази: 

- прибиране от родител; 

- прибиране самостоятелно; 

IX Класните 

ръководители 

19 Припомняне на безопасните маршрути за движение 

на учениците от III и IV клас.  

IX Класните 

ръководители 

20 С учениците от I до VII клас ежедневно в края на 

последния час да се провежда „петминутка” – 

краткотрайно занимание, намомняне за 

безопасността на движение и задълженията на 

учениците за безопасно поведение на улицата 

постоянен Учителите, имащи 

последен час 

21 Да се отрази „петминутката” в  дневника. постоянен Учителите, имащи 

последен час 

22 При възникване на ПТП с дете или ученик в срок от 

24 часа при смъртен случай и срок до 3 дни – при 

нараняване да се информират задължително 

Министъра на образованието и науката и Началника 

на РУО. 

постоянен Директорът 

23 Да се организират и проведат в едноседмичен срок постоянен Директорът 



заседание на педагогическия съвет и общоучилищна 

родителска среща при настъпило ПТП с дете или 

ученик от училището, завършило с нараняване или 

смърт. 

24 Да се подготви и изпрати в РУО информация за 

резултатите от възпитанието и обучението по БДП 

през учебната година. 

30.VI Директорът 

УК по БДП 

25 Да се разработи план за организиране на 

възпитанието и обучението по БДП през следващата 

учебна година. 

15.VI Директорът 

26 Да се проведат инструктажи по БДП с всички 

ученици. 

Периодичнo 

през уч. 

година 

Кл.ръководители 

27 Преди всяко организирано напускане на училищната 

сграда (екскурзии,походи,зелени училища, 

наблюдения и др.) да се провеждат разговори с 

учениците за припомняне правилата за безопасност 

на движението и същите да бъдат инструктирани 

срещу подпис.Да се попълва Уведомително писмо от 

ръководителя на групата. 

постоянен Учителите 

II.Обезопасяване на района на училището 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 В началото на учебната година УК по БДП да 

направи оглед на района на училището и да изготвят 

предписания за обезопасяване. 

До 15.IX Председателят на УК 

по БДП 

2 Обезопасяване на района на училището по време на 

състезания по БДП. 

III, IV УК по БДП 

3 Осигуряване на безопасен и сигурен междуселищен 

превоз на учениците . 

постоянен Директорът 

4 Ученици от клуба по БДП да наблюдават опасните 

места на пътната среда в района на училището и да 

подпомагат по-малките ученици. 

постоянен Председател на УК 

по БДП 

III.Снабдяване с учебни помагала 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Определяне на приоритетно място на учебните 

помагала, като необходими за качествен и ефективен 

процес на възпитание и обучение по БДП: 

- да се осигурят необходимите учебни средства 

(учебни тетрадки по БДП) за учениците, 

одобрени от МОН. 

- да се осигури необходимата учебно-методическа 

и научна литература за учителите. 

X Директор  

2 Осигуряване на комплекти табла за обучението по 

БДП  

X Директор 

IV. Квалификационна дейност на учителите по БДП 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Първоначално и продължаващо обучение за 

професионална квалификация на учителите по 

Методика на обучението по БДП. 

постоянен Директорът 

2 Изграждане на информационна база данни за нивото постоянен Член на УК по БДП 



на квалификация на учителите, преподаващи по 

БДП. 

3 Популяризиране на добрите педагогически практики 

за обучение по БДП. 

постоянен Председател на УК 

по БДП 

V.Квалификационна дейност на учениците 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Въвеждане на съвременни форми и средства за 

провеждане на теоретичното обучение.  

постоянен Учител-специалист 

2 Изграждане на информационна база данни за нивото 

на квалификация на учениците. 

постоянен Учител-специалист 

3 Със съдействието на класните ръководители да се 

състави списък на учениците-велосипедисти, 

желаещи да се обучават в извънкласна форма по 

БДП. 

IX Класните 

ръководители 

4 Да се проведе курс за велосипедисти. 15.VI Учител-специалист 

VI. Подобряване на учебната материално техническа база 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Усъвършенстване на съществуващата материално-

техническа база: 

-учебен кабинет по БД със светлинни табла, 

екзамeнатор, дидактически материали; 

-учебна площадка по БД в двора на училището за 

безопасно и майсторско управление на велосипед; 

-спортни съоръжения, осигуряващи препядствия при 

приложно колоездене; 

-подвижна светофарна уредба; 

-информационно табло в учителската стая по БДП; 

-информационен кът в кабинет по БД; 

      

 

постоянен УК по БДП 

2 Обзавеждане на материално-техническата база с 

необходимите съвременни средства за ефективно и 

качествено обучение по БДП. 

постоянен УК по БДП 

3 Създаване на учебна среда,съобразена с 

изискванията на Концепцията на МОН от 2003г. за 

възпитание и обучение по БДП в детската градина и 

българското училище. 

постоянен Председател на УК 

по БДП 

4 Текущо поддържане на материално-техническата 

база по БДП в училището. 

постоянен УК по БДП 

VII. Дидактическо осигуряване 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Създаване на условия и организация за разработване 

на дидактически материали за онагледяване 

обучението по БДП: 

-в часовете по БДП; 

-в часовете по други предмети (технологии, 

информационни технологии, изобразително 

изкуство) 

постоянен Учителите 

2 Създаване на условия и организация за разработване 

на дидактически материали  от родителите за 

кабинета по БДП. 

постоянен Председателят на 

род. настоятелство 

по БДП 



VIII. Контрол на обучението по БДП 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Извършване на вътрешно-училищен контрол от 

Директора и УК по БДП. 

постоянен Директорът, 

Председателят на УК 

по БДП 

2 Контрол при провеждане на планираните дейности 

по БДП. 

постоянен Директорът, 

Председателят на УК 

по БДП 

3 Разширяване на състава на УК по БДП за по-

ефективно възпитание и обучение. 

IX Председателят на УК 

по БДП 

4 Самоконтролът като най-ефективна форма на 

контрол. 

постоянен Директор, учители 

IX.Училищни, регионални, национални прояви и кампании по БДП 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Привличане на нови членове в  училищния клуб по 

БДП „Приятели на БДП”. 

X Преподавател по 

БДП, V-VII клас 

2 Сигнал  „Тревога” – кът в кабинета по БДП. постоянен Клуб по БДП 

3 Да се разработят презентации по БДП. постоянен Клуб по БДП 

4 Учениците да рисуват рисунки на асфалт на тема по 

БДП. 

X,IV,V Клуб по БДП 

5  Организиране на среща  с длъжностно лице от 

сектор „Пътна полиция” с  децата от  I - IV  клас. 

XI Кл. ръководител 

6 Демонстрация на пешеходна пътека  XI Клуб по БДП 

7 Учениците от начална степен да нарисуват рисунка 

на тема: „Какви опасности крие улицата за мен”. 

XII Кл. ръководители 

на I-IV клас 

8 Учениците от V-VII клас да нарисуват рисунки на 

тема: „Аз и моето семейство спазваме правилата за 

уличното движение.” 

I Учителите по 

изобразително 

изкуство 

9  Учениците от V-VII  клас да нарисуват рисунки на 

тема:  „Превозни средства на бъдещето.” 

II Учител по 

изобразително 

изкуство 

10 Съставяване на график за провеждане на 

ученическата викторина по БДП. 

II Председател на 

УК по БДП 

11 Да се проведат класови викторини-състезания по 

БДП „Да запазим  децата на пътя” 

II,III Кл. ръководители 

12 Да се проведе училищна викторина по БДП „Да 

запазим децата на пътя” 

III Председател на 

УК по БДП 

13 Съставяне на списък на учениците от училищния 

отбор по БДП. 

III Председател на 

УК по БДП 

14 Проектиране на компютър  

- на маркировка  

- пътна среда 

II,III Клуб по БДП, 

Преподавател по 

БДП  V-XII 

15 Изготвяне на многоезичен речник „Азбука на пътя” 

– с думи и термини от предметната област 

Безопасност на движението. 

постоянен Преподавател по 

БДП, 

преподаватели по 

чужди езици 

16 Да се проектира календар по БДП за 2022-2023 

година. 

постоянен Клуб по БДП 

17 Да се проектира с компютър гоблен пътен знак. постоянен Клуб по БДП 

18 Участие на училищния отбор по БДП в IV Преподавател по 



Общинска викторина  „Да запазим  децата на 

пътя”. 

БДП 

19 Да се проектира на компютър свидетелство за 

управление на велосипед – Образец на ОУ „Свети 

Климент Охридски“. 

IV Преподавател 

Курс за 

велосипедисти 

20 Ние, репортерите - да „уловим” нарушителите с 

GSM.   

постоянен Клуб по БДП 

21 Събиране от учениците на карикатури и народни 

мъдрости с тематика по БДП. 

постоянен Клуб по БДП 

22 Планиране, организация и провеждане на 

ученически екскурзии с учениците от I-IV клас. 

V Кл. ръководители 

23 Да се проведат мероприятия по БДП в чест на 

патронния празник на училището. 

V УК по БДП, 

клуб по БДП, 

учители по 

литература, 

изобраз. изкуство 

25 Да се разработи реферат  на тема: „Влиянието на 

алкохола за управлението на автомобила” 

VI Ученици от 

XII клас 

27 По стъпките на ветераните-колоездачи в гр. Шумен . 

 

VI Клуб по БДП 

29 Провеждане на „ЧАС ПО ЖЕЛАНИЕ ПО БДП ’’ VI Клуб по БДП 

X. Работа на УК по БДП с родителите 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Да се ангажират родителите в оказване на помощ 

при провеждане на дейности по БДП за опазване 

живота на подрастващите в пътното движение. 

постоянен Председател на 

УК по БДП 

2 По време на родителски срещи по класове да се 

отдели внимание на поведението на учениците като 

участници в движението. 

постоянен Кл. ръководители 

3 Работа с учениците и родителите за осигуряване на 

учебния процес с учебни тетрадки и помагала. 

X Преподаватели по 

БДП 

4 Обсъждане на индивидуални и специфични 

проблеми, свързани с обучението по БДП на 

родителските срещи (при необходимост) 

II,V Кл. ръководители, 

Преподаватели по 

БДП 

5 Провеждане на занятие по БДП „Безопасният път за 

децата- пешеходци на улицата.” 

III Учител на съотв. 

клас 

6 Провеждане на анкети  с родители на деца от: 

-I-IV клас за правилно целенасочено възпитание на 

децата за безопасно участие в пътното движение. 

IV  

Кл.ръководители 

7 По време на класовите родителски срещи да се 

обясни ползата от: 

-поставяне на предпазни колани в личния автомобил 

на семейството; 

-светлоотразителни елементи; 

-предпазни каски за учениците-велосипедисти; 

Да се закупят светлоотразителни елементи. 

XI 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

Кл. ръководители 

 

 

 

Председател на 

УК по БДП 

Родителите 

 

12 Оказване на съдействие от страна на родителите при 

провеждане на класовите викторини – състезания по 

БДП и училищната викторина по БДП „Да запазим 

децата на пътя” 

II,III Председател на 

УК по БДП 

Родителите 

 

13 Оказване на съдействие от страна на родителите при VI Председател на 



разработване на дидактически материали по БДП за 

кабинета. 

УК по БДП 

Родителите 

XI. Анализ на причините, обстоятелствата и последиците от ПТП с деца 

и ученици 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Да се информират учениците за последиците от 

възникнали ПТП с деца и ученици. 

постоянен Преподаватели по 

БДП 

2 Да се запознаят учениците с пътнотранспортната 

обстановка в района на училището. 

X Кл. ръководители, 

в часа на класа 

3 Да се отбележи Световния ден за възпоминание на 

загиналите при  ПТП   

XI Ученически съвет, 

ученици V-VII клас 

4 Да се дискутира поведението на учениците като 

участници в движението . 

XII Кл.ръководители 

5 Да се направи анализ  на ПТП в страната и 

Шуменска област. 

V Преподавател по 

БДП, V-VII клас 

XII. Взаимодействие и партньорство с обществено-граждански 

организации 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Посещение на ученици от ОУ „Св. Климент 

Охридски” в Сектор „Пътна полиция” -ОДП, 

гр.Шумен 

XI Клуб по БДП, 

преподавател по 

БДП 

2 Организиране на среща  с началник отдел 

Направление Транспорт и съобщения в Община 

Шумен,член на комисията по БДП, член на 

Държавната обществено-консултативна комисия по 

проблемите на БДП, гр. Шумен 

IV Клуб по БДП, 

преподавател по 

БДП 

3 Взаимодействие и съвместна дейност на клуба по 

БДП с децата  обучаващи се в учебните форми , 

учителите и служителите от Обединения детски 

комплекс. 

VI Клуб по БДП, 

преподавател по 

БДП 

4 Тържествено връчване на свидетелствата за 

управление на велосипед   

VI Преподавател по 

БДП 

5 Със съдействието на Пресцентъра на Областната 

дирекция на полицията ученици от Клуба по БДП да 

участват в ученически патрули на ул. „Васил 

Левски”. 

VI Клуб по БДП, 

преподавател по 

БДП 

9 Запознаване с работата на Държавната обществено-

консултативна комисия по проблемите на БДП. 

VI Преподавател по 

БДП 

XIII. Привличане на спонсори 

№ Дейност Срок Отговорник 

2 Сектор „Пътна полиция” – ОДП, гр.Шумен XI Председател на 

УК по БДП 3 Община Никола Козлево IV 

4 ЗПАД „ДЗИ” и ЗПАД „ДЗИ  ОЗ ” V 

5 Областен съвет на БЧК, гр.Шумен V 

6 Обединен детски комплекс VI 

7 Съюз на българските автомобилисти, гр.Шумен VI 

XIV. Привличане на средствата за масова информация 

№ Дейност Срок Отговорник 

1 Радио Шумен постоянен Председател на 

УК по БДП 2 Вестник  „24 часа” – местен постоянен 



3 Вестник „Шуменска заря” постоянен 

4 Вестник „Топ новини” постоянен 

5 Шуменска телевизия постоянен 

XV.Работа по проекти 

1 Разработка на собствен проект за градинка по БДП в 

двора на училището. 

постоянен Председател на 

УК по БДП 

2 Проучване на възможности за включване в проект за 

работа с етносите по БДП. 

постоянен Преподаватели по 

БДП 

 

     Настоящият Годишен план на училището - ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Пет могили, 

е приет на заседание на Педагогическия съвет на образователно - възпитателната 

институция, по протокол № 1  от 15.09.2022 г. и е отворен за позитивна корекция. 
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