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I.Основни приоритети в дейността на училището: 
 

Изпълнение на националните планове за действие по националните образователни стратегии с цел постигане на намаляване дела на 
преждевременно напусналите детските градини и училищата на територията на област Търговище деца и ученици. 

1.Повишаване качеството на образование за нарастване дела на получилите диплома за средно образование,  с цел осигуряване на 
възможност за продължаване  на образованието във висши училища, възможности за адаптация на завършилите средно образование 
ученици към жизнената среда, успешно социално включване чрез подходяща работа и достойни доходи за труда им. 
2.Продължаване на взаимодействието с всички заинтересовани страни – родители, държавни и общински администрации и институции, 
бизнес, НПО. 
3.Издигане и утвърждаване престижа на училището. 
4.Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 
5.Ускорено и ефективно изучаване на чужд език. 
6.Работа по проекти. 
7.Повишаване квалификацията на учителите. 
8.Работа с родителската  общност. 
9.Намаляване броя на преждевременно напусналите училището. 
10.Да не се допуска преждевременно напуснали училището. 
 11.Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.   



II. Дейности за реализиране на приоритетите: 

 

№ Дейност Срок Извършва се от: 

/институции и лица, в 

каква взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) 

 1.1.Въвеждане на специфични 
политики и мерки  за превенция на 
отпадането на отпадането от 
образователната система 

 
30.10.2017 

 
ръководството 

 
брой 

 
2 

 
2 

 1.2.Повишаване интереса на учениците 
към работата в екип чрез участието в 
екологични кампании и събития за 
отбелязване на дати от екологичния 
календар 

     

 1.2.1.Световен ден на водата – конкурс 
за мултимедийна презентация 

22.03.2018 Р.Борисова 
Д.Йорданов, Е.Али 

брой 10 15 

 1.2.2.Световен ден на климата – 
радиопредаване 

по 
календар 

Р.Неделчева брой 5 7 

 1.2.3.Ден на Земята – конкурс за 
рисунка 

по 
календар 

А.Цонев брой 15 20 

 1.3.Организиране и контролиране на 
дейностите, свързани с осигуряване на 
подкрепяща среда  за обучението на 
деца и ученици, чийто майчин език е 
различен от българския 

     

 1.3.1.Тържествено откриване на 
учебната година 

15.09.2017
г. 

Директор, зам.директор и 
Р.Борисова 

брой 300 300 



 1.3.2.Отбелязване Ден на 
независимостта на България – беседи в 
час на класа 

18.09.2017
г. 

Кл.ръководители брой 262 262 

 1.3.3.Отбелязване деня на европейските 
езици в часовете по чужд език 

26.09.2017
г. 

Учителите по чужди езици брой 262 262 

 1.3.4.Отбелязване деня на усмивката 
„Подари усмивка“ 

03.10.2017
г. 

Д.Петрова, Кр.Христова, 
Р.Ахмедова, М.Илиева 

брой 200 200 

 1.3.5.Отбелязване деня на народните 
будители – радиопредаване 

31.10.2017
г- 

С.Юсеинова 
Р.Русева 

брой 262 262 

 1.3.6.Коледни тържества 18. – 22. 
12.2017г. 

Кл.ръководители брой 262 262 

 1.3.7.Честване патронния празник на 
училището – обесването на В.Левски 

февруари 
2018г. 

Р.Неделчева брой 262 262 

 1.3.8.Трети март – Ден на 
Освобождението на България 
(радиопредаване) 

02.03.2018
г. 

Д.Пенева 
В.Ангелова 

брой 262 262 

 1.3.9.Ден на жената – тържества по 
класове 

08.03.2018
г. 

Кл.ръководители брой 262 262 

 1.3.10.Празник на буквите – І клас март-април 
2018г. 

Ил.Владимирова брой 12 12 

 1.3.11.Отбелязване деня на земята – 
 22 април 

20.04.2018
г. 

МО Природни науки брой 262 262 

 1.3.12.Ден на обединена Европа – 
самоуправление 

09.05.2018
г. 

Директор,зам.директор 
заместник директор 

брой 180 180 

 1.3.13.Ден на славянската писменост и 
на българската просвета и култура 

22.05.2017
г. 

Р.Борисова 
 

брой 300 300 

 1.3.14.Тържества за закриване на 
уч.година 

01-29.06. 
2018г.. 

Кл.ръководители брой 262 262 

 1.3.15.Включване на учениците в 
училищни, регионални и национални 
конкурси тържества, олимпиади и 
проекти 

през 
уч.година 

съответните учители по 
предмети 

брой 45 65 



 1.3.16. Изграждане на ученически съвет 02.10.2017  класни ръководители брой 9 180 

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 
науката (2014-2020)  

 2.1.Проектите, свързани с е‐

съдържание и ИКТ обучение.  
септември заместник-директора  

брой 
 
3 

 
3 

 2.2.Да се включат в плановете на МО  
споделяне на добри практики при 
внедряване на ИКТ в обучението. 

септември председатели на МО  
брой  

 
5 

 
5 

 2.3.Дейности по плана за месеца на ИТ-
месец януари 

януари П.Трифонова брой 2 3 

 2.4.Внедряване на нови технологии – 
интерактивни дъски/дисплеи, смарт 
карти. 

през 
годината 

Директор 
учители по ИКТ 

 
брой 

 
3 

 
3 

 2.5.Идентифициране и реализация на 
добри ИКТ практики с измерим 
социален ефект, оценка на 
въздействието- проекти по ГО. 

през 
годината 

 
Румяна Борисова 
Румяна Неделчева 

 
 

брой 

 
 
3 

 
 
7 

 2.6.Участия в ученически конкурси за  
презентация, видео или снимков 
материал и др.; 

през 
годината 

Пелагия 
Трифонова 

 
брой 

 
2 

 
3 

 2.7.Постоянен стрийминг в „облака“ и 
обработка със системи за анализ и 
контрол на записа от училищни камери 
на избрани училища. 

 
през 

годината 

 
администратор 

   

 2.9Актуализиране сайта на училището постоянен Пелагия Трифонова брой 1 1 

 2.10.Участие на учителите в 
обучителни семинари за използване на 
ИКТ технологиите в уроците 

през 
годината 

 
Директора  

 
брой 

 
3 

 

 
4 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020) 
 3.1.Създаване на училищен център за 

кариерно ориентиране като ефективно 
в началото 

на 
Румяна Борисова 

 
% 85% от 

завършилите средно 
85% 



консултационен, методически и 
координиращо звено за реализиране 
на политиката за кариерно     
ориентиране     на учениците в 
системата на средното образование.  

учебната 
година 

образование в СУ 
„В. Левски” се 
реализират в 
системата на 

висшето 
образование 

 3.2.Участие в  проект „Система за 
кариерно ориентиране в училищното 
образование” по ОП НОИР в 
рамките на м. ноември – декември 
2017 г. 

ноември-
декември  

2017г. 

 
Класните ръководители 

 
брой 

90 ученици, 
получили 

индивидуални 
консултации по 

кариерно 
ориентиране. 

90 ученици, 
получили 

индивид-ни 
консулт. по 
кариерно 

ориенти ране. 

 3.3.Обучение за придобиване на 
базови умения в т.ч. подготовка на 
Europass документи – CV, езиков 
паспорт 

през 
учебната 
година 

Учителите по СИП/ФУЧ 
Предприемачество, 
СИП/ФУЧ Български език и 
литература и СИП/ФУЧ 
Английски език 

 
 
         брой 

200 подготвени 
документи 

200 

 3.4.Изготвяне на система за 
прогнозиране на потребностите на 
пазара на труда от работна сила с 
определени характеристики, срещи с 
работодателите в населеното място. 

през 
учебната 
година 

Класните ръководители на XI 
и XII клас 

  
 
         брой 

Проведено 
изследване, 

предоставена 
информация на  

30 ученика 

30 

 3.5.Ограмотяване и обучение на 
неграмотни и слабограмотни лица, 
които нямат завършен начален 
етап, з а в ъ р ш е н  к л а с  о т  
прогимназиален и  
г и м н а з и а л е н  етап на 
основното образование. 

началото 
на 
учебната 
година 

 
 
 

Директор, 
Класните ръководители 

          
 
 
            
      брой 

 

 

8 ученика 

 

 

8 



 3.6.Изграждане на партньорски 
връзки между СУ „Васил 
Левски”, висшите училища и 
местната власт. 

през 
учебната 
годината 

Директор  брой 3 броя изградени 
партньорства 

 

3 

 3.7.Създаване на условия за 
разнообразяване на дейностите по 
интереси в групите  при целодневна 
организация на обучение. 
 

в началото 
на 

учебната 
година 

 
Директора 

учителите по ЦДО 

 
 

брой 

6 6 

 3.8. Организиране на инициатива 
„Отворени врати”, включване на 
ученици, учители  и наставници в 
ателиета по интереси. 

 
 

23.04.2018 
г. 

 
 

Румяна Борисова 

 
 

брой 

 

150 ученика 

 

150 ученика 

 3.9. Разработване на рамка за 
инструментариум за установяване на 
равнището на училищна готовност. 
 

В началото 
на 

учебната 
година 

МО Начален етап  
 

брой 

1 брой 
разработена 

рамка 

 

1 брой 

 3.10.Осигуряване на ресурсно 
подпомагане на учениците със 
специални образователни 
потребности в средното училище. 

В началото 
на 
учебната 
година 

заместник директор  
и екипа 

 
брой 

осигурена е 
подкрепа от 2 

учители от 
ресурсен център 

2 броя 

 3.11.Подпомагане на социалната 
интеграция, адаптация и пълноценна 
реализация в обществения живот на 
деца и младежи с увреждания и деца 
в риск, чрез създаване на условия и 
възможности за тяхното включване в 
дейностите от  спортния календар на 
училището, с цел подобряване 

 
 
 
 

декември 
2017г. 

 
 
 
 

 
 
 
 

учителите по ФВС 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

брой 
 
 
 
 
 

 

 

10 броя 

 

 

 

 

10 броя 

 

 



качеството на живот, физическата им 
и психическа годност. 

     

 3.12.Организиране на обучение на 
талантливи ученици за участие в 
ученическите олимпиади.   

 
по график 

 
Румяна Борисова  
Румяна Неделчева 

 
брой 

 

10 ученика 

 

10 ученика 

 3.13.Осигуряване на условия за 
създаване на мотивация за развитие 
и самоусъвършенстване на 
педагогическите кадри чрез 
организиране на вътрешно училищни 
квалификационни обучения за 
формиране на компетентности по 
приоритетни направления. 

 
 
 

през 
годината 

 
 
 

председатели на МО 

 
 
 
 

брой 

 
 
 
 

27 учители 

 

 

27 учители 

  3.14.Включване на учители от 
СУ „Васил Левски” в обучения на 
учители с насоченост към прилагане 
на различни методи за оценяване на 
учениците. Обучителните програми 
са разработени на база резултати и 
рамките за оценяване на 
националните външни оценявания и 
международните изследвания в 
областта на образованието, като PISA. 

 

 
 
 
 

през 
годината 

 
 
 
 

Директора 

 
 
 
 

брой 

 
 
 
 

5 учители 

 

 

5 учители 

4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

 4.1.Провеждане на информационни 
кампании сред родители и 
общественост за разясняване на 
взаимните ползи от интегрираното  
обучение на децата и учениците от 

 
през 

годината 

 
 

класните ръководители 

 
 

брой 

 
 

262 ученика 

 
524 

родители и 
ученици 



етническите малцинства. 
 4.2.Специализирана работа с 

родителите за по-голяма 
заинтересованост към образователно-
възпитателния процес 

През 
учебната 
година 

Педагогическите 
специалисти 

брой 260 260 

 4.3.Работа с родителската общност за 
преодоляване на негативните 
стереотипи и дискриминационни 
нагласи спрямо различните етноси 

През 
учебната 
година 

Педагогическите 
специалисти 

брой 260 260 

 4.4.Назначаване на „помощник“ на 
учителя от директора на училището, 
при необходимост. За допълнителна 
образователно-възпитателна дейност с 
деца  и ученици от етническите 
малцинства. 

През 
учебната 
година 

Педагогическите 
специалисти 

 
брой 

  

 4.5.Осигуряване при необходимост на 
разнообразни форми на допълнителна 
подкрепа за деца етническите 
малцинства за изравняване на 
стартовите им позиции при постъпване 
в образователната система. 

 
в 

началото 
на 

учебната 
година 

 
директор и 

учители по БЕЛ 

 
брой групи  
ЗИП/ИУЧ и  
СИП/ФУЧ 

 
12 групи 

 
12групи 

 4.6.Осигуряване на допълнителна 
квалификация на педагогическите 
специалисти за работа в 
мултикултурна образователна среда.  

 
 

през 
годината 

 
 

директор 

 
брой учители 

 
5 
 

 
7 
 

 4.7.Осъществяване на извънкласна 
работа, занимания по интереси и на 
организиран отдих и спорт в 
мултикултурна образователна 
среда, съчетана с традициите на 
отделните етнически групи.   
 

 
 
в 

началото 
на 

учебната 
година 

 
 

П.Пенев, М.Илиева, 
Кр.Цонева, Р.Трифонов, 
Д.Петрова и Р.Ахмедова 

 
 

брой плана за 
работа по групи 

 

 
 
 
6 

 
 
 
6 



 4.8.Осъществяване на извънкласни и 
извънучилищни дейности     със 
съдържателни елементи на 
интеркултурното образование – 
отбелязване на празници, запознаване 
с традициите на различните етноси. 

 
 

април 
2018г. 

 
 

Румяна Неделчева, 
Анка Марчева, 

Стелиана Петрова 

 
 

среща на  
етносите 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 4.9.Допълнителна работа с ученици от 
етническите малцинства, застрашени 
от отпадане и/или преждевременно 
напускане на училище. 

през 
годината 

учителите брой ученици  
6 
 

 
3 

 4.10.Подкрепа на ученици от 
уязвимите етнически общности за 
продължаване на образованието в 
гимназиален етап – теми в часа на 
класа. 

през 
годината 

Класните ръководители брой ученици  
5 
 

 
3 
 

 4.11.Подкрепа на разнообразни 
съвместни изяви на деца от 
различни етнически общности за 
съхраняване и развиване на общите и 
специфичните традиции по места – 
изложби, възстановка на обичаи. 

през 
годината 
по плана 

на 
класния 

ръководит
ел и 

групата 

 
 

Класни ръководители и 
учители в ЦДО 

 
 

брой изяви 

 
 
4 

 
 
5 

 4.12.Обогатяване на учебното 
съдържание с елементи от 
историята и културата на                             
етническите малцинства  

 
през 

учебната 
година 

 
Р.Неделчева и  
Ивета Иванова 

 
 

брой 

 
 

3 

 
 
5 

 4.13.Целогодишно актуализиране в 
училищния музей кътовете, посветени 
на етносите в гр. Опака – християни и 
мюсюлмани. Включване на 
родителската общност в кампании за 

през 
годината 

Румяна Неделчева 
Румяна Борисова 

Румен Трифонов, Десислава 
Петрова. Рефие Ахмедова 

 
 
 

брой кампании 

 
 
 
2 

 
 
 
3 



обогатяване и съхраняване на 
културната идентичност. 

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)  

 5.1.Да се спазва Българската 
конституция-чл.3 Официалният език в 
Републиката е българският. 

през 
цялата 
година 

педагогическите специалисти  

брой 

262 

ученици 

262 

ученици 

 5.2. Продължаване на традицията за 
провеждане на месец на българския 
език – месец май /инициативи по план/ 

м.май 
2018г. 

Р. Георгиева  

Анка Марчева 

 

брой 

100 

ученици 

150 

ученици 

 5.3. „Аз говоря български език“-
рубрика по радиоуредбата, в която 
класовете по график ще предлагат 
четене на любими автори/стихове, 
проза и любимо четиво/ 

всеки 
месец-

последен 

понеделник 

 
Р. Георгиева  

Анка Марчева 
Рефие Ахмедова 
Румен Трифонов 

 

 

брой 

 

262 

ученици 

 

262 

ученици 

 5.4.Създаване на кътове на книгата 
„Докосни ме“- кът във всяка класна 
стая на интересно четиво. 

през 
цялата 
година 

Р. Георгиева ,Анка Марчева, 
Рефие Ахмедова, Румен 
Трифонов и кл.ръководители 

 

 

брой 

 

12 

къта 

 

14 

къта 

 5.5.Обогатяване на библиотечния фонд 
/закупуване на книги  и дарения/  

през 
цялата 
година 

  
Директора 

 

брой 

 

40 

книги 

 

50 

книги 

 5.6.Провеждане на петминутка „Чети с 
мен“- в часа на класа ученици 
представят цитати от любими автори 

всеки 
месец-
първия 

понеделник 

 
класните ръководители 

 

брой 

3 

ученици 

4 

ученици 

 5.7.Провеждане на консултации. по график педагогическите специалисти брой 262 262 

 5.8.Отбелязване на международния ден 
на детската книга и международния 
ден на книгата и авторското право. 

02.04.2018г. 
 

23.04.2018г 

Даниела Славова и Румяна 
Георгиева 

Дора Пенева и Анка Марчева 

 

брой 

 
150 

ученици 

 
170 

ученици 



 5.9.Провеждане на седмица на книгата  
месец 
април 

Р. Георгиева  
Анка Марчева 

Рефие Ахмедова 
Румен Трифонов 

 

брой 

 
250 

ученици 

 
262 

ученици 

 5.10.Участие в Националните 
инициативи „Бъди грамотен“ и 
„Малкото голямо четене“ 

по 
график  

Кр.Христова, М. Илиева, 
П.Пенев, Р.Трифонов и 

Р.Ахмедова 

 

брой 

 
82 

ученици 

 
100 

ученици 

 5.11.Организиране на съвместно четене 
на родители и ученици. 

месец март 
2018г. 

Ил.Владимирова, 
Ст.Петрова, Р.Русева 

 

брой 

 
82 

ученици 

 
100 

ученици 
 5.12.Издаване на училищен вестник 

„Букет“ 
Декември 
Февруари  

Май  

Р. Георгиева  
Анка Марчева 

Пелагия Трифонова 

 

брой 

 
15 
  

 
25 
  

 5.13.Обособяване на кът за четене в 
стаята за дейности в начален етап 
„Книгите-моите приятели“ 

месец  
октомври 

 
М. Илиева, П.Пенев 

 

брой 

 
82 

ученици 

 
100 

ученици 

 5.14.Организация и провеждане на 
състезание по българска граматика-
най-оригинален препис на част от 
книга. 

 
м.май 
2018г 

Р. Георгиева  
Анка Марчева 

Рефие Ахмедова 
Румен Трифонов 

 

брой 

 
15 
  

 
25 
  

 5.15.Участие в конкурса „България в 
картини и слово“ 

месец март 
2018г. 

Р. Георгиева  
Анка Марчева 

 

 

брой 

 
15 
  

 
25 
  

 5.16.Диагностициране на езиковото 
развитие на учениците от първи клас. 

м.май 
2018г 

Ил.Владимирова  

брой 

 
11 
  

 
11 
  

6. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( РМС № 373 от 5 юли 2017 година) 

 6.1.Осъществяване на засилен контрол 
за коректното отразяване на 

През 
годината 

Директор 

Зам. директор 

Брой проверки 20 40 



отсъствията и успеха на учениците в 
дневниците на паралелките и групите 
за ЦДО 

 6.2. Провеждане на консултации по 
учебни предмети, по които учениците 
имат затруднения 

По график Зам. директор Процент 
включени 

ученици от 
имащите нужда 
от консултация 

90 100 

 6.3. Включване на учениците в 
занимания по интереси, в групи по 
проекти, спортни секции и др. 
съобразно потребностите и 
способностите им 

През 
годината 

Ръководители на 
извънкласни дейности 

Процент 
включени 
ученици  

70 100 

 6.4. Провеждане на родителски срещи с 
родители на изоставащи ученици и 
ученици в риск от отпадане 

През 
годината 

Кл. ръководители Брой срещи 5 10 

 6.4. Участие на педагогически 
специалисти в екипите за обхват 
според Механизма за съвместна работа 
на институциите по обхващане и 
задържане в образователната система 
на деца и ученици в задължителна 
училищна възраст 

През 
годината 

Директор  Брой участници 0 1 

 6.5. Включване на учителите в 
квалификационни дейности за работа с 
деца и ученици в риск от отпадане-  
организирани от РУО 

По план на 
РУО  

Директор  Брой учители 0 28 

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование  

 7.1.НП „Без свободен час в училище”      



 7.1.1.Поддържане и актуализиране на 
банката с кадри за заместване на 
отсъстващи учители 

през 
годината 

заместник 
директор 

% на заместване 100 100 

 7.1.2.Разработване и работа по 
програма за часовете, които не се водят 
от учители специалисти по време на 
заместване на отсъстващ учител, с теми 
по гражданско и здравно образование.  

 
през 

годината 

 
заместник 
директор 

 

брой 

 

28 

 

28 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 8.1.НП „Училището – желана 
територия на ученика”, модул 
„Подкрепа на целодневното обучение в 
прогимназиален етап” 

през 
годината 

Румен Трифонов 
Десислава Петрова 

Рефие Ахмедова 

 
брой 

100 100 

 8.2. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 
„ Развитие на способностите на 
учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности 
развиващи специфични знания, умения 
и компетентности ( ТВОЯТ ЧАС)“ 

През 
годината 

Директор и ръководители на 
извънкласни форми 

Процент 
обхванати 
ученици 

100 процента от 
желаещите 

ученици 

100 процента 
от желаещите 

ученици 

9. Организационно и методическо осигуряване на дейността на педагогическите специалисти чрез методическа подкрепа и 
квалификационна дейност 

 9.1.Вътрешноучилищна 
квалификационна дейност 

     

 9.1.1.Изработване на план за класния 
ръководител-тематичен план, план за 
родителски срещи, характеристика на 
класа.  

септември 
2017г. 

 
В.Ангелова и  
кл.ръководители 

 
брой 

             12 

 

12 

 9.1.2.Семинар „Училищна готовност на 
децата от І клас – постижения и 
проблеми” 

ноември 
2017г. 

Ил. Владимирова брой 12 12 

 9.1.3.Практикум на тема „Учителското 
портфолио-инструмент за регистриране 
на развитие и промяна“ 

октомври 
2017г. 

Р.Борисова и Р.Неделчева брой 28 28 



 9.1.4.Лектория на тема „Слава богу, 
пубертета е болест, която отминава с 
времето“. 

февруари 
2018г. 

Д.Йорданов и Мл.Пенев брой 8 8 

 9.1.5.Дискусия „Новата учебна 
програма по бълг.език и литература в 
шести клас” 

март 2018г. Р.Георгиева брой 4 4 

 9.1.6.Дискусия „Новата учебна 
програма по английски език в шести и 
осми клас” 

ноември 
2017г. 

В.Ангелова брой 4 4 

 9.1.7.Дискусия „Новата учебна 
програма по бълг.език и литература в 
осми клас” 

април 
2018г 

Анка Марчева брой 4 4 

 9.1.8.Тренинг „Владеене на модерните 
и алтернативни практики на 
преподаване, които предполагат 
учителите да имат основно медиаторна 
функция“ 

 
октомври 

2017г. 

 
 

Дора Пенева 

  
 

брой 

 

8 

 

8 

 9.1.9.Практикум „Развитие на таланта и 
творческите умения в заниманията по 
интереси. 

ноември 
2017г. 

М.Илиева   
брой 

8 8 

 9.1.10.Семинар на тема „Намаляване на 
стреса на учениците чрез въвеждане на 
нестандартни форми и методи в 
учебната дейност“ 

декември 
2017г. 

Даниела Славова   
брой 

8 8 

 9.1.11. Практикум „ Формиране на 
самостоятелни навици в часовете за 
самоподготовка“ 

февруари 
2018г. 

Красимира Христова брой 8 8 

 9.1.12. Дискусия на тема „ Ползата от 
целодневното обучение и обмяна на 
добри практики“ 

март 2018 Пенчо Пенев брой 8 8 

 9.1.13. Работна среща на тема  април 2018 Румянка Русева брой 8 8 



„ Подготовка на учениците в четвърти 
клас за НВО“ 

 9.1.14.Беседа „Умение и квалификация 
на учителите по изкуства 

ноември 
2017г. 

Андрей Цонев брой 4 4 

 9.1.15.Презентация „История на 
олимпийските игри“ 

февруари 
2018г. 

Дамян Добрев брой 4 4 

 9.1.16.Презентация „Използване на 
ИКТ по изобр.изкуство“ 

март 2018 Андрей Цонев брой 4 4 

 9.1.17.Лектория на тема 
„Музикалност.Музикална надареност в 
музикално-педагогическата практика“ 

април 2018 Ергун Али брой 4 4 

 9.1.18.Дискусия „Методът на 
работните станции в обучението по 
математика в пети клас“ 

ноември 
2017г. 

Младен Пенев брой 8 8 

 9.1.19.Семинар на тема „Онлайн 
тормоз-две страни на една и съща 
монета“ 

февруари 
2018г. 

Пелагия Трифонова брой 8 8 

 9.1.20.Дискусия „Актуални проблеми в 
обучението по човекът и природата в 
шести клас“ 

април 2018 Р.Борисова брой 8 8 

 9.1.21.Семинар на тема „ Новите 
учебни програми  VI и  VIII  клас“ 

ноември 
2017г. 

Ивета Иванова и Румяна 
Неделчева 

брой 4 4 

 9.1.22.Семинар на тема „Новостите във 
предмета Философия-осми клас“ 

Януари 

2018г. 

Севим Юсеинова брой 4 4 

 9.1.23.Семинар на тема „Преподаване 
на История на България  в 
мултикултурно общество“. 

април 2018 Румяна Неделчева брой 4 4 



 9.2.Участие на педагогическите кадри в 
извънучилищната квалификационна 
дейност организирана от РУО (по 
плана за квалификационната дейност, 
приложение 1 към настоящия план-
точка II) 

по плана 
на РУО 

през 
учебната 
година 

 
Директор 

 
% 

 

100 

 

100 

 9.3. Поддържане на  ефективна система 
за организиране и провеждане на 
дейности за квалификация на 
педагогическите специалисти в  
училище чрез действието  на 
оперативни документи: 

- Вътрешни правила за 
квалификационна дейност; 

- Правила за провеждане на 
квалификационна дейност с 
включен механизъм за 
финансова подкрепа; 

- План за квалификационна 
дейност; 

- Индивидуални 
квалификационни карти на 
педагогическите специалисти. 

 
 
 
 
 

през 
годината 

 
 
 
 
 

Директор 

   

10. Функциониране и развитие на училището 

 10.1. Организиране и провеждани на 
„Месеци по предмети” 

по график учителите брой 262 262 

 10.2.Ден на самоуправлението. 09.05.2018
г. 

гл.учители брой 180 180 

 10.3.Превантивна работа с трудовия 
колектив и всички ученици за 
създаване на атмосфера за недопускане 

 
през 

директор и заместник 
директор 

 
брой 

 
300 

 
300 



рушене и унищожаване на придобитото 
имущество. 

годината 

 10.4.Изготвяне на план за работа при 
зимни условия и осигуряване на 
нормален учебен процес.  

октомври 
2017г. 

директор брой 300 300 

 10.5.Запознаване на учениците с 
Наредба №1 на община Опака за 
поддържане и опазване на обществения 
ред, чистота и общественото 
имущество. 

 
октомври 

2017г. 

 
кл.ръководители 

 
брой 

 
262 

 
262 

 10.6.Провеждане на конкурс на тема 
„Да бъдем толерантни”  - рисунка, 
карикатура, мултимедийна презентация 

ноември 
2017г. 

 
кл.ръководители 

 
брой 

 
112 

 
112 

 10.7.Отбелязване  „Ден на розовата 
фланелка“ 

 февруари 
2018г. 

Р.Ахмедова, Д.Петрова, 
 Р. Трифонов 

брой 68 68 

 10.8.Теми за разглеждане от 
Ученическия съвет: „Модата да пушим 
наргиле“ за седми- дванадесети клас и 
„Час без отсъствия“. 

 
април и 

май 2018г. 

 
Ученически съвет 

 
брой  

 
140 

 
140 

11. Утвърждаване и реализиране на училищния и държавния план-прием 

 11.1.Провеждане на педагогически 
съвет за определяне план-приема за 
следващата учебна година.  

февруари 
2018г. 

директор Брой 1 1 

 11.2. Организиране на дейностите за 
реализиране на държавния план- прием 

По график 
и ред 

утвърден 
от МОН 

Директор 
Зам. Директор 

Процент 
дейности 

100 100 

12. Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни 
оценявания 

 

 12.1.Провеждане на пълноценна 
подготовка и адекватна проверка на 
знанията по предметите за НВО и ДЗИ 
в 4, 7 и 12 клас. 

 
през 

учебната 
година 

 
учителите по предмети 

 
брой 

 
75 

 
75 

 12.2.Разработване на мерки за октомври гл.учители брой 75 75 



постигане на по-добри резултати на 
НВО и ДЗИ. 

2017г. 

 12.3.Контролна дейност за изпълнение 
на приетите мерки за постигане на по-
добри резултати на НВО и ДЗИ. 

през 
месеците 
април и 

май 2018г. 

директор и 
заместник.директор 

брой 6 6 

 12.4. Дейности по предварителни 
инструктажи на квестори и 
консултанти  

График на 
МОН 

Директор  
Зам. директор 

Брой дейности 10 10 

 12.5. Дейности за оценяване на 
дигиталните компетентности в десети 
клас 

Юни 2018 Директор  
Зам. Директор 

Пелагия Трифонова 

Брой изпити 1 1 

 12.6. Анализиране на резултатите от 
ДЗИ и НВО и приемане на мерки за 
подобряването им 

Юни- юли 
2018 

Директор  
Зам. Директор 

Гл. учители 

Брой анализи 3 3 

 12.7. Участие в работно съвещание 
организирано от РУО, относно 
резултатите от ДЗИ и НВО и  насоки за 
работата през следващата учебна 
година 

Юли 2018 Директор  
Зам. Директор 

 

Брой съвещания 1 1 

13. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за децата и учениците. 

 13.1.Актуализиране на училищната 
програма за предоставяне на равни 
възможности за приобщаване на 
ученици от уязвими групи /2016-2020/ 

Септември 
2017 

Директор 
Зам. Директор 

 

Брой програми 1 1 

 13.2. Сътрудничество между всички 
участници в процеса на 
приобщаващото образование- училище, 
ученик, семейство и общност за 
предоставяне на обща и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие- 
консултации, родителски срещи, 
индивидуални разговори и др. 

През 
годината 

Директор  
Зам. Директор 

 

Брой 
мероприятия 

20 20 



 13.3. Предоставяне на педагогическия 
съвет на обобщен доклад – анализ за 
състоянието на процеса на 
приобщаващото образование в 
училище 

Юни 2018 Координатор  Брой доклади 1 1 

 13.4.Идентифициране на учениците в 
риск 

през   
годината 

Младен Пенев, 
Десислава Петрова 

   

 13.5.Провеждане на беседи в часа на 
класа на тема „Как да разпознаем 
жертвите на насилие“ 

месец 
ноември 
2017г. 

класните ръководители Брой беседи 1 1 

 13.6.Да се поставят на видно място в 
сградите на училището телефоните, на 
които може да се звъни в случай на 
насилие. 

месец 
октомври 

2017г. 

Младен Пенев, 
Десислава Петрова 

   

 13.7.Да се поставят в учителските стаи 
схема за действие при получен сигнал 
за насилие. 

месец 
октомври 

2017г. 

Младен Пенев, 
Десислава Петрова 

Брой схеми 1 1 

 13.8Да се проучат причините за 
системно непосещаване на учениците и 
предотвратяване  на отпадане от 
училище. 

през   
годината 

класните ръководители    

 13.9Да се работи системно с 
родителите на ученици в риск. 

през   
годината 

класните ръководители    

14. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни 
помагала за безвъзмездно ползване 

 14.1. Заявяване на задължителна 
документация в РУО 

Срок 
определен 

от РУО 

Директор  
 

Брой заявки 1 1 

 14.2. Създаване на организация за 
съхраняване на документация, свързана 

Октомври Директор  Процент съхранена 100 100 



със заявяване и обобщаване на 
потребностите от задължителна 
документация 

2017  документация 

 14.3. Създаване на организация за 
получаване на задължителната 
училищна документация за началото и 
за края на учебната година 

В срок 
определен 

от РУО 

Директор  
 

Процент получена 
документация 

100 100 

 14.4.Изготвяне на годишните 
разпределения на учебния материал и 
на плановете на класните 
ръководители. 

 
 

14.09.17г. 

 
 

учителите 

 

брой 

  

 14.5.Изготвяне на графици за 
провеждане на допълнителната работа 
с ученици и провеждане на 
консултациите. 

 
 

14.09.17г. 

 
 

учителите 

 

брой 

  

 14.6.Изготвяне на Списък-Образец №1 
за 2017/2018г. 

09.2017г директор 
заместник директор 

процент 100 100 

15. Организиране на дейности в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на 
МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

 15.1.Организиране  на състезание по 
„Майсторско кормуване с велосипеди“. 

май 

 2018г. 

Д.Добрев и П.Пенев брой 150 150 

 15.2. Отбелязване на световния ден за 

възпоменание на загиналите при ПТП 

ноември 

2017г. 

Д.Добрев и класните 
ръководители 

брой 150 150 

 15.3.Вътрешно училищно първенство 
по футбол. 

октомври 

2017г. 

Д.Добрев и Т.Иванова брой 150 150 

 15.4.Крос посветен на първи ноември. 30.10.2017 Д.Добрев и Т.Иванова брой 150 150 

 15.5.Вътрешно училищно първенство 
по футбол. 

ноември 
2017г. 

Д.Добрев , Т.Иванова, 
Мл. Пенев 

брой 150 150 

 15.6.Вътрешно училищно първенство ноември- Д.Добрев и Т.Иванова брой 150 150 



по тенис на маса. декември 
2017г. 

 15.7.Турнир по шахмат. декември 
2017г. 

Д.Добрев и Т.Иванова брой 150 150 

 15.8.Ден на предизвикателствата 
(спортен полуден) 

февруари 
2018г. 

Д.Добрев , Т.Иванова, 
Мл. Пенев, Ергун Али 

брой 150 150 

 15.9.Спортен празник посветен на 
патрона на училището 

февруари 
2018г. 

Д.Добрев , Т.Иванова, 
Мл. Пенев 

брой 150 150 

 15.10.Участия в общински ученически 
състезания по хандбал и футбол. 

март 
2018г. 

Д.Добрев , Т.Иванова, 
Мл. Пенев 

 

брой   

 15.11.Участия в областните, зоналните 
и републиканските  ученически 
състезания по хандбал и футбол. 

март/април 
2018г. 

Д.Добрев , Т.Иванова, 
Мл. Пенев 

 

брой   

 15.12.Ден на предизвикателствата 
(спортен полуден) 

май 
2018г. 

Д.Добрев , Т.Иванова, 
Мл. Пенев,  

брой 150 150 

 15.13.Колопоход до с.Крепча юни 
2018г. 

Д.Добрев , Т.Иванова 
 

брой 120 120 

 15.14.Щафетни игри- I-IVклас октомври 

2017г. 

Д.Пенева  брой 80 80 

 15.15.Зимни игри- I-IVклас януари 

2018г. 

Ил.Владимирова  брой 80 80 

 15.16.Пролетни спортни игри- II-IVкл. 
/народна топка, топка над въже, 
баскетбол/ 

март 

2018г. 

Д.Пенева  брой 65 65 

 15.17.Ден на предизвикателствата 
/спортен полуден/ - I-IVклас 

май 

2018г. 

Ст.Петрова  брой 80 80 

 16.Дейности по Алгоритъма на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. 

 16.1. Запознаване на педагогическия и Септември УКС Процент 100 100 



непедагогическия персонал с формите 
на насилие и с Механизма за 
противодействие на училищния тормоз 
между децата и учениците в училище 

2017 запознати  

 16.2. Запознаване на ученици и 
родители с формите на насилие и с 
Механизма за противодействие на 
училищния тормоз между децата и 
учениците в училище 

2-6 
октомври 

2017 

Кл. ръководители Процент 
запознати  

100 100 

 16.3. Извършване на оценка на тормоза 
между децата и учениците в 
училището- приложение 3 към 
Механизма 

9-13 
октомври 

2017  
Май- юни 

2018 

Кл. Ръководители, УКС Брой оценки 22 22 

 16.4. Запознаване на заинтересованите 
страни с обобщените резултати и 
обсъждане на необходимостта от 
предприемане на конкретни мерки и 
действия 

6-10 
Ноември 

2017г. 

Кл. Ръководители, УКС Процент 
запознати 

100 100 

 16.5. Изготвяне на отчетен годишен 
доклад  до директора 

Май-юни 
2018г. 

Координационен съвет Брой  1 1 

 

Приложения: 

1. План за квалификационната дейност през 2017/2018г 
2. План за контролната дейност на директора 
3. План за контролната дейност на зам. директора. 

Годишния план е приет на заседание на Педагогическия съвет- Протокол № 12/14.09.2017г.                       



 

 

 

 


