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РАЗДЕЛ  I.  

 
РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ 

 
 Педагогическата дейност в училището и организацията на учебния процес се осъществяват в съответствие с 
основните нормативни документи за системата на средното образование: 

 Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) 
 Държавните образователни стандарти 
 Утвърдените училищни учебни планове 
 Правилник за дейността на училището 
 Списък-Образец №1 за учебната 2022/2023 година 

 
  

 
 РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 
ИЗТЕКЛАТА УЧЕБНА  2021/2022 год. 
 

Цялостната дейност на ОУ „Христо Ботев” през учебната 2021/2022 година протече по основните приоритети 
в образователната политика на Министерството на образованието и науката, годишния план на училището и 
залегналите в него стратегии, цели и приоритети, насочени към създаване на оптимални условия за качествена 
подготовка на учениците.  

През изтеклата учебна година ОУ „Христо Ботев” продължи да осигурява на учениците от региона 
качествено образование чрез създаване на модерна училищна среда, висококвалифицирани, постоянно 
усъвършенстващи се учители и партньорство с родителите. Стремежът на педагогическия колектив е да формира 
компетентности, личностни умения у учениците, трайни и полезни знания. 

 Дейността в ОУ „Христо Ботев“ продължава да работи в атмосфера на прозрачност и стремеж към 
модернизация. В училището е създадена организация на всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на 



резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. Наред с това се 
осигуряват условия за личностна изява,  творчество и инициатива. 

През учебната година се обучаваха в дневна форма 54, които бяха разпределени в 1 самостоятелни и 3 слети 
паралелки. В самостоятелна форма се обучаваха 7 ученици. Съгласно Наредбата за приобщаващото образование се 
реализира допълнителна подкрепа за 2 ученици със СОП от външен специалист. 

Те се обучаваха от 8 учителя и 1 директор. От тях 6 са с висше образование, 2 професионален бакалавър 
Годишният успех за училището по класове е: 

 І – ІV  Мн. добър 4, 90 
 V – VІІ Добър 4, 16 

 
Новите предизвикателства през предходната 2021/2022 г. бяха свързани с пандемичната ситуация и 

произтеклите от нея промени. Трябваше за кратко време да преминем от присъствена към дистанционна форма на 
обучение и да гарантираме успешното завършване на първи срок на учебната годината. След това част от учениците 
се завърнаха в училище, според утвърдения график на Министерството на здравеопазването. Въпреки трудностите, 
многобройните ни успехи са показател за добре свършена работа на всички участници в образователния процес. 
Учитело-ученическите екипи работиха в платформата на Майкрософт Офис 365 –Teams.  

 
Постигнати бяха успехи по следните направления: 
 Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация. 
 Привличане и задържане на учениците, подлежащи на задължително училищно обучение. Общият брой 

на учениците в последните пет години бележи тенденция на намаляване. Голям брой семейства заминават в 
чужбина. 

 Политика за прием на първи клас чрез привличане на партньори в лицето на родители, ЦДГ и 
общественост; 

 През учебната година е издадено удостоверения за преместване на един ученик, но е придошъл – 1; 
 Осигуряване на целодневна организация на учебния процес за 1-7 клас при 90% обхват на децата; 
 Осъществяване на качествен образователен процес. 
 Квалифициране на педагогическите специалисти чрез организирани форми от МОН проекти, РУО – 

Варна, училището и самостоятелно (всички педагогически специалисти са преминали през обучителни 
квалификационни форми); 

 Осигурен транспорт за пътуващите ученици; 
 Създадени условия за изява на учениците чрез извънкласна работа: по Наредбата за приобщаващото 

образование се сформираха групи за занимания по интереси; 
 Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с родителите. 
 Успешно приобщаване на ученици със СОП. 
 Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и постоянно намаляващ 

брой ученици.  
 Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН.  
 Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране целите на 



образователния процес.  
 Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред обществеността чрез 

местните медии.  
 Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал. 
 Актуално отразяване на мероприятията, както на сайта на училището – така и в социалните мрежи. 
 Занимания по интереси в ОУ „Христо Ботев“ с. Аврен за учебната 2021/2022 г. 
 

 „Спортен калейдоскоп“; 
 „Млад пътешественик“ 

 
Училището работи по следните проекти:  
 

 Изграждане на безжични мрежи в училище;  
 Проекти към Министерството на земеделието и храните – „Училищен плод” и „Училищно мляко”;  
 За преодоляване на обучителни трудности 23 ученици бяха включени в допълнително обучение по проект 

BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“; 
 Проект „Равен достъп до училищно образование по време на кризи“; 
 Проект ,,Големият лов на растения“ на Българско движение,,Син флаг“, Фондация за екологично 

образование, Toyota Europe и  Eco Schools. 
 

 
Необходимо е:  

 Резултатите и постиженията на учениците на НВО по математика и БЕЛ са ниски; 
 Ниска мотивация за учебна работа, поради което някои ученици имат пропуски в знанията си; 
 Прилагане на иновативни модели на учене, оценяване от страна на учителите и на иновативни политики, 

насочени към мотивация на учениците; 
 да продължи работата по гражданското образование и възпитание на учениците, виртуализация на 

училищния живот и публичност на изявите;  
 стратегия за запазване на минималния брой паралелки в прогимназиален етап, с цел осигуряване на 

обучението на учениците от специалисти;  
 запазване обхвата на квалификационната дейност на педагогическите специалисти;  
 да се работи за широк аспект на прилагане на иновации в ОВП;  
 да продължи работата по осигуряване на подготовка на учениците, съответстваща на европейските 

образователни стандарти.  
 

 
Тенденции:  

 Ефективно прилагане на политики за качество на образователния процес, на обща  подкрепа за личностно 



развитие. 

 Ефективно прилагане на политика за квалификация на педагогическите специалисти. 

 Подобрена работа с родителите – ефективно изпълнение на програма за работа с родителите. 

 Подобрена ефективна работа с институциите  с аспекти за подобрение: 

 Ефективна работа на педагогическия екип за превенция на ранното отпадане на ученици от училище. 
Свеждане до нула на отпаднали от училището ученици. 

 Идентифициране на учениците в риск от отпадане по различни причини, набелязване на конкретни мерки. 

 Идентифициране на учениците с обучителни затруднения и подкрепа за успешно овладяване на 
компетентности съобразно ДОС. Проследяване напредъка на учениците.  

 Работа с всички ученици за включването им в дейности според интересите и потребностите им, развитие 
на силните им страни, формиране на усещането им за успех.  

Препоръки и задачи през учебната 2022-2023 г. 

 Да продължи работата по ефективното изпълнение на училищните политики и програми, в това число 
работа по национални програми, с оглед изпълнение на стратегическите цели и приоритети на училището. 

 Изпълнение на мерки за подобряване качеството на резултатите на процеса на обучение. 

 Стимулиране на учениците за участия в училищни и извънучилищни състезания и конкурси. 

 Осъществяване на обща подкрепа чрез включване на ученици в групи за обучителни затруднения по НП 
„Подкрепа за успех“ и „Равен достъп до образование в условия на кризи“ 

 Ефективен контрол на Ръководството върху провежданите училищни дейности. 

 

РАЗДЕЛ  III. ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 
2022/2023 ГОДИНА. 



 

 МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

ОУ „Христо Ботев“ е образователна институция, в която всеки ученик формира и развива компетентности 
в условията на устойчива приобщаваща среда. Формиране на личности с ясно изразено гражданско съзнание и 
поведение, подготвени за ефективно участие в обществения живот и за трудова реализация в различни области, 
според държавните образователни стандарти и Европейски стратегически документи в областта на образованието в 
духа на демократичните, общочовешките и национални ценности. 

 Училището осигурява качествено и достъпно образование на учениците от първи до седми клас, в 
съответствие със ЗПУО.                                                                                      

 Създава предпоставки за свободно развитие на личността на ученика. 
 Развива индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ и можещ.  
 Разширява творческите заложби за формиране на житейски умения у учениците. 
 Съхранява и популяризира  българския фолклор и българските традиции. 
 Опознава традициите и културата на малцинствените етноси                                                                             
 Развива и поддържа физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на 

живот.       
 Технологията за успеха се основава на професионализма, на многовариантното мислене, 

свободната конкуренция на равнопоставени идеи, толерантност в екипната работа и модел за ефективната 
комуникация. 

 Изграждане на 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. 

 
 

 ВИЗИЯ  НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Училище „Христо Ботев” ще продължи да съществува като основно училище с две степени на обучение – 
начална и основна.  Въведено е целодневно обучение и за всички класове от прогимназиален етап при подадени 
заявления от родителите.  
 В новите реалности на съвременния свят главна ценност е ученикът. Това е училище, което основна задача на 
педагогическия колектив е запазване и подобряване качеството на образователната и възпитателната дейност в 
условията на икономическата криза, засягаща изцяло ученическия контингент, в чийто състав не малка част са 
учениците от ромски произход, задоволяването на индивидуалните потребности, стремежи и възможности на 
ученика, диференцирани по възрастов признак, развиване и обогатяване на естетическото възпитание, култура и 



способности на учениците за постигане на по-високо ниво на знанията на учениците, по-добра подготовка за 
социализация и реализация.  
 Поддържане на конкурентоспособността на училището чрез високото качество на обучение и възпитание и 
разширяване на възможностите чрез проекти.  
 Училище „Христо Ботев” е способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели. С 
оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на високо конкурентния пазар 
на труда, гимназията да продължи да се развива и да се утвърждава като център за формиране на личности с 
творческо и критично мислене, активни граждани на своята родина, Европа и света. 
      Обучението в ОУ „Христо Ботев“ се осъществява: 
 

 обучение за придобиване на основно образование от I до VII клас включително в два етапа, 
както следва: 

 начален – от I до IV клас включително и 
 прогимназиален – от V до VII клас включително.  

 
 Ще осъществява целенасочен процес на управление на качеството на образователната услуга 

съобразно държавните образователни стандарти за придобиване на устойчиви знания, умения и компетентности. 
 Ще създава условия за развитие на педагогическите кадри, повишаване на професионалната им 

подготовка и квалификация. 
 Ще разработва и прилага съвременни програми за избираеми форми в съответствие с 

потребностите и интересите на учениците.  
 Ще удовлетворява интересите и потребностите на деца, ученици и родители за целодневна 

организация на учебния ден при спазване на необходимите санитарно-хигиенни норми, материални и човешки 
ресурси. 

 Ще прилага форма на обучение: дневна. 
 Ще продължи развитието и модернизирането на материалната база и естетизирането и 

хуманизирането на училищната образователна среда.  
 Ще предоставя равни възможности, приобщаващо и подкрепящо образование на децата и учениците.  
 Ще продължи да развива програми за превенция на отпадането и реинтегриране на деца и ученици в 

процеса на предучилищното и училищното образование. 
 Ще утвърждава здравословен начин на живот. Ще продължи да утвърждава училището като 

безопасно място за обучение, възпитание и труд. 
 Ще изгражда позитивен организационен климат чрез създаване на условия за сътрудничество, 

ефективна комуникация и отношение на загриженост между всички участници в процеса на образование. 
 Ще разработи правила, мерки и подходи за утвърждаване на позитивна дисциплина и предоставяне 

на възможности за усвояване на добри поведенчески модели от децата и учениците спрямо себе си и останали, 
превенция на насилието и проблемното поведение. 

 Ще продължи прилагането на добри училищни практики, развиващи традиционни за училището 
занимания по интереси и внедряване на нови, съобразно потребностите на децата и учениците. 



 Ще продължи работата по проекти от европейски, национални и общински програми, обогатяващи 
училищната дейност и развиващи училищния екип. 

 Ще осъществява обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на всяко дете.  
 
    3.  ЦЕННОСТИ  
 

 Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик. 
 Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и 

социални промени в живота му, както към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. 
 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на  училищното образование. 
 Хуманизъм и толерантност. 
 Съблюдаване на законността, на нормативните и училищни документи. 
 Съхраняване живота и здравето на учениците и на персонала. 
 Зачитане на правата на учениците и правата на персонала. 
 Етика на взаимоотношенията – толерантност, добронамереност, взаимно разбиране и цивилизован 

диалог. 
 Естетика на средата, грижа за училищната, учебна и околна среда. 
 Съблюдаване на общо демократичните, общокултурните и националните ценности.  Прозрачност на 

управлението и предвидимост на развитието на училището.  
 
   4.   ПРИНЦИПИ 
    

 Автономност; 
 Ефективност; 
 Иновативност; 
 Сътрудничество и партньорство; 
 Научна и законова обоснованост; 
 Информационна обезпеченост; 
 Материална и ресурсна обезпеченост; 
 Прогнозиране на резултатите; 
 Оценка на рисковете; 
 Финансова дисциплина. 

 
5.   ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Издигане престижа на училището и утвърждаването й като желана територия на учениците. 
 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в съответствие с образователните 

стандарти и изисквания на Европейската комисия. 
 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. 

 Използване на различни форми за кариерно развитие на педагогическите специалисти. 

 Резултатно ориентиране на училищните политики. 

 Участия в нови проекти и иновативно ориентиране на училищните дейности. 

 Непрекъснато повишаване квалификацията на учителите. 

 Умело и професионално преминаване от присъствена в дистанционна форма на обучение при 
наложителни мерки във връзки с коронавируса. 

 
    6.   СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  
 
 Основно училище „Христо Ботев” да бъде привлекателно и модерно училище, предоставящо атрактивни и 
стимулиращи възможности за общообразователна и професионална подготовка у учениците за осигуряване на 
тяхната конкурентна професионална реализация и пълноценна социална адаптация. Училище, осигуряващо 
възможност за учене през целия живот.  
   

 Защита правата на всяко дете, съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за 
закрила на детето в Република България.                            

 Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна 
позиция по отношение на знанията. 

 Защита личното достойнство на учениците в синхрон с процеси те на демократизация в обществото. 
 Обогатяване творческата и професионална дейност на учители и ученици чрез прилагане на 

иновационни форми и методи на работа, квалификация и кариерно израстване. 
 Създаване на стройна организация на ученическия труд в целодневни условия и уместно ангажиране 

на свободното време на учениците извън училище. 
 Превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност 
 Разгръщане на творчеството и новаторството, включително и предприемачеството при всички 

степени на образованието. 
 Ритуализация на училищния живот и развитие на ученическото самоуправление; 
 Повишаване  качеството на подготовката на учениците. 



 Усъвършенстване работата с изоставащите ученици. 
 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно 

използване. 
 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник. 
 Обогатяване на материалната база. 
 Интеграция на учениците от етническите малцинства. 
 Противодействие срещу проявите на агресия, насилие, тероризъм. 

 
7.   ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 

 
 Осъществяване на задълбочена научна подготовка по утвърдените стратегии;  
 Формиране на трайни и задълбочени знания, умения и компетенции по всички учебни предмети; 
 Усъвършенстване на системата за вътрешно и външно оценяване. 
 Засилена компютърна подготовка и овладяване на ИТ в учебната и извънучебната дейност. 
 Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Работа по успешно полагане на  национално 

външно ниво. 
 Функционална чуждоезикова подготовка. 
 Утвърждаване на целите, задачите и дейностите на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 
 Да се развива активно спортно-туристическата дейност, като целта е да се постигне обхватност в 

масовата физкултура и спорт. 
 Издигане нивото и ефективността на квалификационната и методическата дейност. 
 Ритуализация на училищния живот, уважение към училищната символика (знаме, емблема). 
 Обогатяване на традициите за честване на национални, местни и училищни празници. 
 Усъвършенстване ефективността на системата от обективни показатели и критерии за оценка 

качеството на работа на учителите във връзка с прилагане на диференцирания подход за заплащане на 
педагогическия труд. 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на 
училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейностите в него, както и за 
подобряване на материално техническата база; да се открие дарителска кампания за набиране на средства и 
материали за музей на училището. 

 Активизиране дейността на училището за участие в проекти, с цел подпомагане на ОВП. 
 Приобщаване на родителската общественост за активно участие в училищния живот и в решаване 

на училищните проблеми; активно присъствие на Училищното настоятелство като орган, подпомагащ 
цялостната работа в гимназията. Развиване на дейността на Обществения съвет към училище. 

 Издигане ролята на ученическото самоуправление и осъществяване на по-добро взаимодействие 
между УС и педагогическия екип. 
 
 



Раздел V. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И  ПРИОРИТЕТИТ 

 
 
Оперативна цел 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА  
 
 
 Приоритетно направление 1: Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 
 Приоритетно направление 2: Нормативно осигуряване 
 Приоритетно направление 3: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 
 
 
 
 
ДЕЙНОСТИ НА НИВО УЧИЛИЩЕ 

АДМИНИСТРАТИВНА –  УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ: 
 
 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ     
1.  Осигуряване на задължителната учебна 

документация за началото на учебната година 
09.09.2022 г. Директор - Осигурена ЗУД 

2.  Сформиране на временни училищни екипи за 
изработване и актуализиране на училищни 
документи съобразно ЗПУО и ДОС 

До 
02.09.2022 г. 

Учители Сформиране  
на екип 

Директор 
Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
3.  Изготвяне на Доклад до началника на РУО – Варна 

относно организиране на обучението през учебната 
2022/2023 година 

05.09.2022 г. Директор 
 
 
 

- РУО 

4.  Изготвяне на необходимите справки за движение на 
ученици, отсъствия на учители, работа по проекти, 
ремонтни дейности, справки до ДПС за отсъствия 

До 5-то число, 
своевременно 
през годината 

Директор 
 

Изготвяне 
на график 

Директор 
 



на учениците всеки месец и 
по график на 

РУО 
5.  Назначаване на комисия за изработване  на 

седмичното разписание на часовете в съответствие 
с Наредба №10 от 19.06.2014 г. със здравно-
хигиенните изисквания. Взаимодействие с 
извънучилищни организации имащи отношение 
към разписанието на учебните часове. 
Утвърждаване на план-програма за откриване на 
новата учебна година. 

до 
05.09.2022 г. 

Женя  
Павлова 

Изготвено 
седмично 

разписание 

Директор  
 

Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 

6.  Изготвяне на предварителна информация за 
предстоящата учебна година за: разпределение 
на учениците по паралелки, по изучавани 
учебни предмети, разпределение на 
преподавателската заетост на педагогическите 
специалисти 

До  
10.09.2021 г. 

Директор 
 

Изготвен 
документ 

НЕИСПУО  
 
 
 

7.  Определяне на класни ръководители До  
12.09.2022 г. 

Директор - - 

8.  Актуализиране и утвърждаване на училищни 
учебни планове от Педагогически съвет: 
Съгласно ЗПУО се работи по 19 ДОС. Въз основа 
на наредбите комисии актуализираха: 

До 
14.09.2022 г. 

Директор Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
 Приемане на Стратегия за развитие на 

училището с приложени към нея план за действие 
и финансиране 

До 
14.09.2022 г. 

Комисия Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 

 Приемане Правилник за дейността на 
училището;  

До 
14.09.2022 г. 

Комисия Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
 Приемане на Училищния учебен план;  До 

14.09.2022 г. 
Директор Приемане и 

изпълнение 
Директор 

 
Издаване и 

утвърждаване 



на заповед 
  Приемане формите на обучение;  До 

14.09.2022 г. 
Директор Приемане и 

изпълнение 
Директор 

 
Издаване и 

утвърждаване 
на заповед 

 Приемане Годишния план на училището с 
приложения:  

 План за работата на Педагогическия съвет 
през 2021-2022 г; 

 План и правила за квалификационна 
дейности на педагогическите кадри; Правила за 
организиране и провеждане на вътрешно 
институционалната квалификация и за отчитането 
на участието на педагогическите специалисти във 
формите за квалификация; 

 Програма и план-график за работата на 
екипите за подкрепа на личностното развитие 

 
 
 

До 
14.09.2022 г. 

 
 
 
 

Комисии 

 
 
 

Приемане и 
изпълнение 

 
 
 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 

 
 Приемане на годишна училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден  

До 
14.09.2022 г. 

Комисия Приемане и 
изпълнение 

Директор 
Издаване и 

утвърждаване 
на заповед 

 Приемане учебни планове за индивидуална и 
самостоятелна  форма на обучение;  

До 
14.09.2022 г. 

Преподаватели 
V-VІІ клас 

Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
 Приемане Мерки за повишаване качеството на 

образованието;  
До 

14.09.2022 г. 
Комисия Приемане и 

изпълнение 
Директор 

 
Издаване и 

утвърждаване 
на заповед 

 Приемане Програма за предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи;  

До 
14.09.2022 г. 

Комисия Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 



 
  Приемане Програма за превенция на ранното 

напускане на училище 
 

До 
14.09.2022 г. 

Комисия Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
 

 Приемане на показатели и критерии към тях за 
оценяване на резултатите от труда на 
педагогическите и непедагогически специалисти  

До 
14.09.2022 г. 

Комисия Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
 

 Приемане на Система от символи на 
качествени показатели за учениците от II - III клас.  

До 
14.09.2022 г. 

Учители начален 
етап 

Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
 Запознаване с плана на училищната комисия 

за борба с противообществени прояви на малолетни 
и непълнолетни 

До 
14.09.2022 г. 

Комисия Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
 Запознаване с плана за действия при бедствия, 

аварии и катастрофи.  
До 

14..09.2022 г. 
Комисия Приемане и 

изпълнение 
Директор 

 
Издаване и 

утвърждаване 
на заповед 

  Изготвяне на Правилник за работа в ОУ 
„Христо Ботев“ с. Аврен през учебната 2021-2022 г. 
в условията на COVID -19 
 

До 
14.09.2022 г 

        Комисия Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
  Правилник за БУОВТ. Утвърждаване на 

инструкции и инструктажи 
До 

14.09.2022 г. 
Комисия Утвърждаване на 

документи 
Директор 

 
Издаване и 

утвърждаване 
на заповед 



  Изготвяне на годишните тематични 
планирания на учебния материал на учителите по 
учебни предмети, методични разработки за I, II, III, 
IV, V, VI, VII клас и на плановете на класните 
ръководители – ЗДУД, видими в електронния 
дневник 

До 
08.09.2022 г. 

Учители Изготвен УУП, 
приет с решение 

на ПС 

Директор 
 

Издаване на 
заповед 

9.  Запознаване с организацията на учебния ден през 
първи срок  

До 
15.09.2022 г 

      Директор Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
10.  Спортен празник – неучебен ден, но присъствен До 

14.09.2022 г. 
Класни 

ръководители 
 

Учители 
Осъществяване  

на дейности 

Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
 

11.  Патронен празник на училището 02.06.2022 г.– 
неучебен ден, но присъствен 

До 
14.09.2022 г. 

Класни 
ръководители 

Учители 
Осъществяване  

на дейности 

Приемане и 
изпълнение 

Директор 
 

Издаване и 
утвърждаване 

на заповед 
12.  Изработване и приемане на графици за дежурство 

на педагогически и непедагогически специалисти 

До 
14.09.2022 г. 

 - Директор 

13.  Снабдяване с необходимите учебници и учебни 
помагала 

До 
14.09.2022 г. 

Директор Получени 
учебници 

Директор 
 

14.  Утвърждаване на списъците на учениците по 
класове от II – VII клас. Утвърждаване на списъците 
в групите ЦДОУ и свободните места в тях. 
 

До 
14.09.2022 г. 

Директор - Директор 
Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
15.  Осигуряване на учениците с безплатни учебници До   

15.09.2022 г. 
Класни 

ръководители 
 

Раздадени 
учебници 

с приемно-
предавателни 

протоколи 

Директор 

16.  Екипни срещи за учениците със СОП и по 
индивидуален учебен план 

14.09.2022 г. Учители По утвърден 
график 

Директор 



17.  Учебни планове за индивидуална/самостоятелна 
форма на обучение 

14.09.2022 г. Учители По утвърден 
график 

Директор 

18.  Изпращане на сведение за постъпилите 
първокласници до Община Аврен 

До 
14.09.2022 г. 

 Изпращане на 
писмо 

Директор 

19.  Актуализиране на данните за учениците, вписани 
в Книгата за подлежащите на задължително 
обучение деца до 16 годишна възраст; 

До 
14.09.2022 г. 

 Попълнена 
Книга за 

подлежащи за 
ЗУО 

Директор 
 

20.  Изготвяне на график за консултации/допълнителни 
консултации с учениците  по отделните учебни 
предмети през първия учебен срок. 

18.09.2022 г. Учители По утвърден 
график 

Директор 
 

Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
21.  Актуализиране на длъжностното разписание на 

персонала и поименно щатно разписание на 
длъжностите и работните заплати. 

До 
14.09.2022 г. 

Счетоводител Актуализирани Директор 
 

Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
22.  Сформиране на групите за ФУЧ съгласно УУП за 

съответния клас. Изготвяне на списъци на 
учениците, включени в групите 

До 
14.09.2022 г. 

Учители Сформирани 
групи, съгласно 

УУП. 
Съгласуван 
график за 

провеждане на 
занятията по 

ФУЧ 

Директор 

23.  Изготвяне на график за провеждане на 
консултации с родителите и работа с училищната 
документация 

До 
14.09.2022 г. 

Учители Изготвяне на 
график 

Директор 
 

Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 



24.  Провеждане на родителски срещи I – VII клас за 
обсъждане на въпроси, свързани с организацията 
на учебната 2022/2023 година  

До 
14.09.2022 г. 

 
I - IV   клас 

 
V-VII клас 

Ръководство, 
Класни 

ръководители 

Провеждане  на  
родителски 

срещи 

Директор 

25.  Избор на занимания по интереси от учениците в 
училището със съгласието на родителите им и 
регистриране в информационна система за 
занимания по интереси 
 
Определяне от директора на броя на групите за 
занимания по интереси и ръководителите в 
училището, въз основа на подадените заявления на 
учениците и с изразено информирано съгласие на 
родителя за участие на съответния ученик 
 
Изготвяне на училищна програма за занимания по 
интереси за учебната 2022/2023 година в 
съответствие с тематичните направленията 
 
 
 
Изготвяне на отчет за проведените занимания по 
интереси по съответните клубове 

До 
14.09.2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвяне на 
отчет 

Класни 
ръководители, 

 
 
 
 

Учители 
 

Ръководство 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учители  

- Осъществяване 
на дейности 

 
 
 

Издаване на 
заповед 

 
 

Утвърдена от 
директора 
Училищна 
програма 

 
 
 
 

Директор 

26.  Определяне дневно разписание, за началото и края 
на учебния ден за предстоящата учебна година 

До 
14.09.2022 г. 

  
- 

Директор 
Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 

27.  Планиране на необходимата учебна и училищна 
документация 

14.09.2022 г. Учители 
 

 
- 
 

Директор 
 

28.  Изготвяне на график за провеждане на 
консултации с родителите и работа с училищната 
документация 

До 
14.09.2022 г. 

 
Учители 

 
- 

Директор 



29.  Сформиране на групи по занимания по интереси 
 

До  
15.09.2022 г. 

Учители Брой ученици, 
Брой групи, 
Проведени 

уроци и 
занимания, 

Проекти 

Директор 

30.  Инструктаж по безопасност на труда на учители, 
ученици и служители. 

17.09.2022 г. Класни 
ръководители 

 
Инструктиране и 

подпис 

Директор 

31.  Извършване на начален преговор за попълване на 
пропуските и създаване на нормални условия за 
възприемане на новия учебен материал 

17.09.2022 г. Учители 
 

 Директор 

32.  Осъществяване на обратна връзка с родителите, с 
цел информирането им за постиженията и 
поведението на учениците 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Учители Регистрирани в 
дневника срещи 

с родителите-
целогодишно 

Постигнат 
напредък 

Директор 

33.  Провеждане на родителски срещи/ с новоприетите 
ученици 

16.09.2022-
30.09.2022 г. 

Класен 
ръководител 

- Директор 
 

34.  Изготвяне и утвърждаване на Списък – Образец 
№1 за учебната 2022/2023 година и всички 
приложения и утвърждаване на данните към 
НЕИСПУО 

До  
20.09.2022 г. –  
подаване на 

данни 
 

До  
25.09.2022 г. - 

утвърждаване 

Директор 
  

Изготвен 
документ 

Директор 
 
 
 
 

Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
35.  Оформяне на училищна документация на 

освободените от ФВС по класове /заявление от 
родител, протокол от ЛКК/ 

До 
26.09.2022 г.  

и при 
необходимост 

Класни 
ръководители 

- Директор 
Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 

36.  Представяне и утвърждаване на график на класните 
и контролни работи през първия учебен срок. 

30.09.2022 г. Преподаватели - Директор 
 



37.  Изготвяне на други графици за организиране и 
провеждане на образователно-възпитателния 
процес; 

До 
30.09.2022 г. 

Преподаватели - Директор 

38.  Заверка на задължителната документация за 
началото на учебната година /ученически книжки/ 

26.09.2022 г. Класни 
ръководители – 
Попълване на 
документация 

- Директор 
Технически 

секретар 

39.  Определяне на координатор за организиране и 
координиране на процеса на осигуряване на общата 
и допълнителната подкрепа за личностно развитие 

До 
 15.09.2022 г. 

Комисия - Директор 

40.  Архивиране на училищна документация 09.2022 г.  - Директор 
Издаване на  
заповед за 

утвърждаване 
41.  Уведомяване на учителите за квалификационни 

курсове и образователни модули 
През учебната 

година 
Директор Осъществяване 

на дейности 
Директор 

42.  Административни дейности, свързани с управление 
на качеството на образователния процес 

През учебната 
година 

Директор Осъществяване 
на дейности 

Директор 

43.  Периодична проверка за коректно попълване на 
електронния дневник на класа 
Движение на учениците 
Ритмичност на изпитванията 
Коректно водене отсъствията на учениците 
Правилно съхраняване на бележките да отсъствията 
Дейности за осигуряване на обща и допълнителна 
подкрепа 
Консултации с родители 

Ежемесечно Директор 
 

Проверени 
дневници 

Осъществен 
контрол и 
изготвени 
доклади, 

предприети 
мерки за 

преодоляване на 
пропуските 

Директор 

44.  Провеждане на оперативни съвещания и 
педагогически съвети /в електрона среда/ за 
обсъждане на въпроси и вземане на решения, 
свързани с дейността на училището 

Ден от 
седмицата, 
съгласно 

график  на 
заседания на 

ПС 

Директор 
 

Проведени 
съвещания и 

съвети 

Директор 

45.  Включване в нови проектни предложения и 
програми /общинско, национално и международно 
ниво/ 

През учебната 
година 

Директор Предприемане 
на дейности 

Директор 

46.  Финансова дисциплина – периодично подаване на 
справки да извършени разходи по параграфи от УБ 

На тримесечие Счетоводител Публично 
представени 

Директор 



и отчет на разходите разходи на УБ 
 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ     

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 
 

1. Информация за отсъствията на учениците До 
04.10.2022 г. 

Директор - Директор 

2. Проверка на попълнената задължителна училищна 
документация 

До 
04.10.2022 г. 

Директор Заверена 
училищна 

документация 

Директор 

3. Изготвяне на план за осигуряване на нормален 
учебен процес през зимата 

до 
04.10.2022 г. 

  Директор 

4. Запознаване на учениците ПДУ, Етичния кодекс, и 
други училищни нормативни документи 

04.10.2022 г. Класни 
ръководители 

Проведен час на 
класа по 

посочената тема 

Директор 

5. Застраховане на учениците. 04.10.2022 г.   Директор 
6. Изготвяне на статистически отчет – по образец на 

НСИ 
11.10.2022 г.  - Директор 

8. Провеждане заседание на ПС: 
- докладване и анализ на  резултатите от входното 

ниво; 

До 
10.2022 г. 

Учители - Директор 

9. Участие на учениците в състезания от областни – 
олимпиади, конкурси и състезания 

Съгласно 
график и 

календарна 
МОН 

Учители Отчетени 
резултати 

МОН, РУО 
 

Директор 

10. Вътрешноучилищен контрол-педагогически, 
административен и трудовоправен 

По график  - Директор 

  
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

    

№  
ДЕЙНОСТИ 

СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Тържествено отбелязване на празника на Народните 
будители 

31.10.2022 г. Учители - Класни 
ръководители 

2. Информация за отсъствията До 
03.11.2022 г. 

Директор - Директор 

3. Изготвяне на заявка за задължителна училищна 
документация за края на учебната 2022/2023 г. 

09.11.2022 г. - - Директор 



4. Проверка на училищната документация и 
електронен дневник 

06.-09.11.2022 
г. 

Директор - Директор 

5. Посещения на уроци По  плана Директор - Директор 
6. Попълване на летописната книга До 

30.11.2022 г. 
 - Дарина 

Василева 
7. Разглеждане на нарушенията на Правилника за 

дейността на училището и на Правилника за 
вътрешния трудов ред в училището. 

до 
30.11.2022 г. 

Комисия - Директор 

8. Работа в групите по ИУЧ- БЕЛ и Математика В часовете за 
консултации 

Учители 
БЕЛ  и 

Математика 

- Учител БЕЛ и 
Математика 

9. Отчет на контролната дейност във връзка с 
ритмичността на изпитванията. 

11.2022 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

  
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

    

№  
ДЕЙНОСТИ 

СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Отбелязване на международния ден за борба за 
борба със СПИН. 

01.12.2022 г. Класни 
ръководители 
Мед. сестра 

Беседа Директор 

2. Информация за отсъствията До 
04.12.2022 г. 

Директор - Директор 

3. Анализ на ритмичността в проверката на знанията, 
безпричинни отсъствия и трудовата дисциплина. 

10.12.2022 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

4. Практическо занятие по ГЗ с учениците от НЕ и ПЕ. До 
20.12.2022 г. 

Класни 
ръководители 

- Директор 

5. Вътрешноучилищен контрол - педагогически, 
административен и трудовоправен 
 

По график Директор  Директор 

 МЕСЕЦ ЯНУАРИ     
№  

ДЕЙНОСТИ 
СРОК РАЗРАБОТВА, 

ОТГОВАРЯ 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Информация за отсъствията на учениците До 
04.01.2023 г. 

Директор - Директор 

2. Проверка на посещаемостта на учениците в 
часовете. 

до 
16.01.2023 г. 

Директор - Директор 



 
3. Изготвяне на обобщена заявка за задължителна 

училищна документация за края на учебната 
2022/2023 год. 

до 
16.01.2023 г. 

 - Директор 

4. Провеждане на областни кръгове на олимпиадите По график на 
МОН 

Учители - Директор 
 

5. Разглеждане успеха и дисциплината на учениците 
през първи учебен срок. 

До 
31.01.2023 г. 

Класни 
ръководители 

- Директор 
 

6. Доклад на класните ръководители за ученици, които 
има вероятност да не приключат І учебен срок 
успешно. 

31.01.2023 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

7. Проверка на училищна документация 23.01-
31.03.2023 

г. 

Директор - Директор 

8. Изготвяне на седмичното разписание на учебните 
часове за II учебен срок 

До 
25.01.2023 г. 

Женя 
Павлова 

- Директор 

9. Изготвяне на графици за II – ри  учебен срок 
за: 
 провеждане на часовете по ИУЧ и 
ФУЧ; 
 Спортни дейности; 
 консултации на учениците; 
 работа с ЗУД и консултации на 
родителите; 
 работа с учениците, отстранени от учебен 
час; 
 разпределяне на стаите за часове по II чужд 
език. 
 дежурни учители 

30.01.2023 г. Учители - Директор 

12. Изготвяне на за програма за прием на 
първокласници за учебната 2023/2024 г. 

Класен 
ръководител 

- Презентация 
Постери 

Директор 

 МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ     
№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 

ОТГОВАРЯ 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Информация за отсъствията на учениците До 
03.02.2023 г. 

Директор - Директор 

2. Изготвяне на отчети на МО/ПК за І-ви учебен срок До Председатели - Председате



03.02.2023 г. на МО/ПК ли на 
МО/ПК 

3. Провеждане на ПС за отчитане резултатите от І 
срок 

02.2023 г. Директор -     Директор 

4. Провеждане на консултации с родители. 
Предоставяне на информация за успеваемостта на 
учениците (родителски срещи по преценка) 

До  
13.02.2023 г. 

Класни 
ръководители 

- Директор 

5. Приключване на първи учебен срок – изготвяне на 
доклади, анализи, информации 

До 
03.02.2023 г. 

Класни 
ръководители, 

учители, 

Изготвени 
анализи, доклади 
и  информации 

Директор 

6. Определяне състава на училищната зрелостна 
комисия и комисия за провеждане на НВО  

До 
10.02.2023 г. 

Директор - Директор 

7. Предложения за оценители, за квестори и за 
консултанти и на информация за залите и броя на 
местата в залите до регионалната комисия  

До 
 10.02.2023 г. 

Директор - Директор 

8. Отчет на дейността на образователния медиатор. 13.02.2023 г. Образователен 
медиатор 

- Образователен 
медиатор 

9. Отчет на контролната дейност на директора през І 
срок. 

27.02.2023 г. Директор - Директор 

10. Обхват на децата, подлежащи на задължително 
обучение. 

02.2023 г.  - Директор 
 

11. Изготвяне на график за контролни и класни работи 
през втория учебен срок. 

До 
17.02.2023 г. 

Учители 
 

- Директор 

  
 

МЕСЕЦ МАРТ 
 

    

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Информация за отсъствията на учениците До 
02.03.2023 г. 

Директор - Директор 

2. Подаване на заявления за допускане до НВО 01-17.03.2023 
г. 

Класен 
ръководител 

Родители Директор 

3. Заседание на Обществен съвет за съгласуване 
на училищния план-прием 

До 
06.03.2023 г. 

Директор Провеждане на 
заседание и 

становище от 
Обществения 

Директор 



съвет 
4. Утвърждаване на училищен прием в I и V клас 

– брой места. Свободни места в останалите 
класове 

17.03.2023 г. Директор - Директор 
Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
5. Изпращане на информация за утвърждение 

прием до РУО Варна 
24.03.2023 г. Директор Входиран доклад Директор 

7. Посещения на уроци По плана на 
КД 

Директор - Директор 

8. Проверка информация в електронния дневник 27 -31.03.2023 
г. 

Директор - Директор 

9. Отчет за работата на училището през зимния сезон До  
20.03.2022 г. 

Комисии -  

  
 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

    

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Информация за отсъствията на учениците До 
04.04.2023 г. 

Директор - Директор 

2. Изготвяне на обобщена заявка за необходимите 
учебници и учебни помагала, които ще се получават 
безвъзмездно от учениците 1-7 клас за учебната 
2023/2024 г. 

До края на 
Април 

Директор - Директор 

3. Номинации за ученик и учител на годината. Общинско 
мероприятие 

Директор - Класни 
ръководители 

4. Унищожаване на документи с фабрична номерация До 
28.04.2023 г. 

- - Директор 
Комисия 

5. Участие на директора в работна среща-инструктаж 
от РУО Варна за организиране и провеждане на 
НВО - 2023 г. 

Април-Май Директор РУО-Варна Директор 

6. Организиране и провеждане на НВО – ІV клас- 
училищната комисия за организиране и провеждане 
на национално външно оценяване в училището; 

Април-Май Директор - Директор 
Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
 МАЙ     

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, ИНДИКАТОРИ УТВЪРЖДАВА 



ОТГОВАРЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Информация за отсъствията на учениците До 
04.05.2023 г. 

Директор - Директор 

2. Изготвяне на график за подготовката на МТБ за 
учебната 2023/2024 год. 

До 
05.05.2023 г. 

Директор 
 

- Директор 

3. Организация и провеждане на HBO за IV и VII клас  Директор - Директор 
4. Проверка на училищна документация 09-

12.05.2023 г. 
Директор - Директор 

5. Отчет за обучението по БДП  Класни 
ръководители 

- Директор 

6. Тържествено отбелязване на “Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост” 

24.05.2023 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

7. Изготвяне табло на успеваемост по класове 20.05.2023 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

8. Уточняване на учениците, които ще бъдат 
удостоени с грамоти за начален етап. 

22.05.2023 г.  
Класни 

ръководители 

- Директор 

9. Провеждане на екскурзии с образователно-
възпитателна цел 2-7 клас 

По график за 
приключване 
на учебната 

година 
 

Класни 
ръководители 

- Директори 
РУО 

10. Приключване на  учебната година в 2 и 3 клас – 
организация на дейностите  

До 
 31.05.2023 г. 

Класни 
ръководители 

- Директор 
Издаване на 

заповед и 
утвърждаване 

11. Предаване на учебниците  /2-3 кл./. По график за 
приключване 
на учебната 

година 

Класни 
 ръководители 
Дора Душкова 

- Дора Душкова 

12. Приключване на училищната документация – 
дневници, ученически книжки, регистрационни 
книги 2 - 3 клас. 

По график за 
приключване 
на учебната 

година 

Класни 
ръководители 

- Директор 

13. Резултати и анализ на тестовете НВО – IV клас. до 
15.06.2023 г. 

Класен 
ръководител 

Учител ЦДОУ 

Анализ Директор 



14. Отбелязване на Международния ден на спорта Общинско 
мероприятия 

Женя Павлова - Директор 

15. Обсъждане и приемане на програма за отбелязване 
на годишнина от рождението на патрона на 
училището  

До 
30.05.2023 г. 

Класни 
ръководители 

- Директор 

16. Изготвяне на удостоверения за завършен II и III 
клас, начален етап на образование 

По график Директор - Директор 

17. НВО в 7 клас-заповед за състава на училищната 
комисия за организиране и провеждане на 
националните външни оценявания, както и времето 
и мястото за изпълнение на задълженията им; 

Май-Юни Директор -  Директор 
Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
18. Инструктаж на длъжностни лица - Квестори, 

учители-консултанти. 
Май-Юни Директор -  Директор 

Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
 ЮНИ     

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Информация за отсъствията на учениците До 
02.06.2023 г. 

Директор - Директор 

2. Обсъждане на учениците 5-7 клас от класни 
ръководители, които ще бъдат удостоени с грамоти 

12.06.2023 г. Директор, 
Класни 

ръководители 

- Директор 

3. Консултиране на родители, подпомагане на 
кандидатстващите след 7 клас под мотото „А сега 
накъде ?!“ 

05.-09.06.2023 
г. 

Класен 
ръководител 

- Директор 

4. Приемане на график за подготовка на материално-
техническата база, съгласно изискванията на РЗИ и 
Пожарната безопасност за учебната 2023/2024 г. 

до  
09.06.2023 г. 

Директор 
 

Предписания Директор 

7. Проверка на регистрационните книги за издадените 
документи и главна книга. 

до 
 28.06.2023 г. 

Класни 
ръководители, 

 

- Директор 

8. Резултати и анализ на тестовете  HBO – VII клас 28.06.2023 г. Преподаватели Анализ Директор 
9. Провеждане заседание на Педагогически 

съвет: 
- приемане на докладите на класните 

ръководители за втория учебен срок и края 

28.06.2022 г. Класни 
ръководители 

- Директор 



на учебната година; 
- състоянието на здравословни и безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд; 
- оценка състоянието на тормоз в училище; 
- доклад-анализ за състоянието на процеса на 

приобщаващото образование в училището 
10. Приключване на училищната документация – 

дневници 
По график за 
приключване 

 
Класни 

ръководители 

- Директор 

11. Предаване на учебниците 5- 7 клас  По график за 
приключване 
на учебната 

година 

Класни 
ръководители 
Дора Душкова 

Приемно- 
предавателен 

протокол 

Директор 

12. Световен ден за борба с наркоманите Юни 
2023 г. 

Мед. Сестра 
Класни 

ръководители 

Беседа Директор 

13. Проектни дейности 1-4 клас 
/При удължаване на учебната година/ 

Юни  
2023 г. 

Учители и 
Учител ЦОДУ 

- Директор 

 МЕСЕЦИ ЮЛИ     
№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 

ОТГОВАРЯ 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Връчване на свидетелствата за завършено основно 
образование 

01.07.2023 г. Класен 
ръководител 

- Директор 

2. Изготвяне на доклад до РУО-Варна относно 
становище за маломерни паралелки 

24.07.2023 г. Директор 
 

Входиран 
доклад 

Директор 
 

3. Изготвяне на доклад до Община Аврен за 
получаване на разрешение и дофинансиране на 
маломерните паралелки 

31.07.2023 г. Директор 
 

Входиран 
доклад 

Директор 

4. Проверка на учебната документация по повод 
завършване на учебната година 

03-07.07.2022 
г. 

Класни 
ръководители 

- Директор 

5. Организиране на кампания за привличане и 
приемане на нови ученици 

По график на 
МОН 

Комисии - Директор 
Технически 

секретар 
6. Изготвяне на проект за Списък- образец №1 До 

05.07.2023 г. 
 
 

- Директор 
 

8. Попълване на информацията в главна книга след 
поправителни сесии 

12.07.2023 г. Учители по 
предмети 

Попълване на 
главна книга 

Директор 



10. Изготвяне на годишен доклад от Координационния 
съвет и препоръки за създаване на по-сигурна 
образователна среда 

07.2023 г. Координационе
н съвет 

Изготвен 
документ 

Директор 

11. Активизиране на планове относно дейността на 
училището 

По график Дежурен 
учител 

- Директор 

12. Водене на справки По график Дежурен 
учител 

- Директор 

13. Планиране на необходимата документация за края 
на учебната година и за началото на следващата 

По график на 
РУО 

Директор Изработена 
заявка  ЗУД 

Директор 

14. Анализ на резултатите за учебната 2022/2023 г. 07.2023 г. Преподаватели Анализ Директор 
      
  

МЕСЕЦ АВГУСТ 
 

    

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Подготовка на МТБ за новата учебна година: 
ремонтни дейности – уведомяване на Община 
Аврен; хигиенизиране и  озеленяване 

16.08.2023 г. Дежурен 
учител 

Счетоводител 
Хигиенисти 

- Директор 

3. Архивиране на училищна документация 07.-09. 2023 г. Дежурен 
учител 

- Директор 
Издаване на 
заповед за 

утвърждаване 
 

 
 

 ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
 
 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 



1.  Избор на секретар и зам.- секретар на педагогическия съвет 

2.  Определяне членовете на училищните комисии 

3.  Актуализация на списъка с учебници за 2022/2023 г. 

4.  Определяне на ТРИ УЧЕБНИ ДНИ ЗА НЕУЧЕБНИ по реда на чл. 105, ал.4 от ЗПУО 

5.  Отчет на план за действие за изпълнение на дейностите, заложени в Стратегията за развитие на училището 

6.  Запознаване на учителите със заетостта им по Списък-Образец №1 за учебната 2022/2023 г. и със заповедта за класно 

ръководство 7.  Запознаване със заповедите на директора относно организацията на дейността на училището за учебната 2022/2023 г. 

8.  Приемане на оценъчна карта за диференцирано заплащане на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал 

съгласно показатели и критерии за учебната 2022/2023 г.  

9.  Приемане на Учебен план за насърчаване и повишаване на грамотността 

10.  Приемане на актуализирани училищни документи /чл.263, ал.1 от ЗПУО/: 

 Приемане на Правилника за дейността на ОУ „Христо Ботев” за учебната 2022/2023 г.; 

 Приемане на актуализация на Стратегията за развитие на училището за учебната 2022/2023 година и на финансовия 

план за действие и изпълнение на дейностите, заложени в стратегията; 

 Приемане на Училищни учебни планове от  I, II, III, IV, V, VI и VII клас, ИУЧ и ФУЧ през учебната 2022/2023 г.; 



Приемане на Етичен кодекс на ОУ „Христо Ботев”; 

 Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието; 

 Приемане програма за превенция на ранното напускане от училище; 

 Приемане на програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи; 

 Приемане формите на обучение в ОУ „Христо Ботев” за учебната 2022/2023 година; 

 Приемане Годишен план за дейността на училището за учебна 2022/2023 година; 

11.  Приемане на промени в Правилника за вътрешния трудов ред 

12.  Приемане Училищна програма за целодневна организация на учебния ден /чл.19 от Наредба №10 за организация на 

дейностите в училищното образование/ 

13.  План за квалификационна дейност на педагогическите специалисти през учебната 2022/2023 г.; 

14.  Приемане на състава и председателите на методическите обединения в училището; 

15.  План за противодействие на училищния тормоз и насилие за учебната 2022/2023 г. Алгоритъм за прилагане на механизма за 

противодействие на училищния тормоз и насилие между учениците и училище 

16.  Приемане на Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците 



17.  Приемане на план за БУВОТ 

18.  План и правила за работа на педагогическия съвет през учебната 2022/2023 г.; 

19.  Запознаване с Плановете за контролната дейност на директора, ЗДУД и ЗДАД; 

20.  Приемане на състава и председателите на методическите обединения в училището. Приемане плановете на методичните 

обединения 

21.  Приемане на програма за гражданско и здравно образование и възпитание 

22.  Приемане на план за работата на УКПППНМ 

23.  Приемане на план за работата на комисията по БДП 

24.  Приемане на видовете спорт, които предлага училището за организиране и провеждане обучението по учебния час за 

спортните дейности за съответните випуски от I до VII клас през 2022/2023 учебна година 

25.  Приемане на актуализиран План за безопасни условия на труд в ОУ „Христо Ботев“  

26.  Приемане и утвърждаване на седмичното разписание за І учебен срок 

27.  Приемане на План за действие в условията на епидемична обстановка на COVID-19 в ОУ „Христо Ботев“ 

28.  Приемане на Система от символи за качествено оценяване на учениците в начален етап 



29.  Приемане на дневен режим за учебната 2022/2023 г. 

30.  Приемане на Правилник за пропускателния режим 

31.  Определяне отговорник за летописната книга 

32.  Приемане на Спортния календар на училището 

33.  Приемане на: 

 График за провеждане на консултации и индивидуална работа с ученици; 

 График за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна 

документация; 

 График за провеждане на часовете по ФУЧ; 

 График за провеждане на часовете по БД и ГЗ; 

 График за дежурство на педагогически и непедагогически специалисти; 

 График за родителски срещи; 

34.  Текущи въпроси и задачи 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 



№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Отчет на изпълнение на Бюджет 2022 към 30.09.2022 г. 

2.  Анализ на резултатите от входно ниво и набелязване на мерки за повишаване качеството на образователно-възпитателния 

процес 

3.  Приемане на Програми за занимания по интереси за учебната 2022/2023 година 

4.  Доклад за състоянието на училищната документация 

5.  Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо училището 

6.  Приемане на Плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимни условия 

7.  Приемане график за контролни и класни работи през първия учебен срок 

8.  Приемане на Вътрешни правила за работна заплата 

9.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 



1.  Разглеждане на нарушенията на Правилника за дейността на училището и на Правилника за вътрешния трудов ред в 

училището 

2.  Информация за ритмичността в изпитванията на учениците и спазване на НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на 

оценяване и НАРЕДБА №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците   

3.  Информация за състоянието на противопожарната, аварийна и евакуационна готовност на персонала и учениците. 

4.  Текущи въпроси и задачи. 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Анализ на ритмичност и резултатност при проверка на знанията, безпричинни отсъствия и нарушаване на вътрешния ред 

2.  Обсъждане на предложения за санкции на учениците 

3.  Анализ на работата на екипа за обхват на учениците в задължителна училищна възраст 

4.  Обсъждане на проблеми в учебната работа по предмети и насоки за тяхното преодоляване. 

5.  Определяне на комисия за съставяне на седмичното разписание на часовете през втория учебен срок 



6.  Насоки за подготовка и участие в олимпиади 

7.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Обсъждане и приемане предложения за държавен план-прием на ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022/2023 година и на 

учебните планове на I и V клас. 

2.  Приемане на седмично разписание и графиците за II учебен срок 

3.  Разглеждане успеха и дисциплината на учениците през първи учебен срок 

4.  Отчитане изпълнението на бюджет 2022 г. 

5.  Анализ на състоянието на училищната документация 

6.  Текущи въпроси и задачи 

 

 



МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Запознаване с докладите на класните ръководители и учители по предмети за движението и успеха на учениците през 

първия учебен срок за учебната 2022/2023 г.  

Проследяване, обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците  от обучението и набелязване на мерки за 

повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. 

2.  Обсъждане дейността и резултатите от ИУЧ, ФУЧ и спортни дейности по ФВС 

3.  Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок на учебната 2022/2023 г. 

4.  Съгласуване и приемане на График за класни работи през втори учебен срок на учебната 2022/2023 г. 

5.  Обхват на децата, подлежащи на задължително обучение 

6.  Информация за здравословното състояние на учениците 

7.  Отчети на председателите на МО за I учебен срок 

8.  Отчет на дейностите на комисиите за БКППМН, бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, пожарна и аварийна безопасност 

/ПАБ/ 



9.  Приемане план за отбелязване на Трети март 

10.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Бюджет 2023 година 

2.  Отчет за работата на училището през зимния сезон 

3.  Състояние, проблеми и мерки за подобряване на материално-техническата база в училище за учебната 2022/2023 г. 

4.  Обсъждане на проблемите в образователния процес по учебни предмети и приемане на насоки за преодоляване 

5.  Утвърждаване на списък с учебници, по които ще се работи в училището през учебната 2023/2024 г. 

6.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 



№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Приемане и разглеждане на предложения за награждаване на ученици изявели се в различни мероприятия и показали 

отличен успех през учебната година, и учители по случай 24 май 

2.  Информация за успеха и ритмичността при проверката и оценката на ученическите знания и спазване на НАРЕДБА № 3 от 

15.04.2003 г. за системата на оценяване и НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците 

3.  Обсъждане на резултатите от обучението и набелязване на мерки за повишаване качеството на образователно-възпитателния 

процес проверката на изходното равнище на учениците 

4.  Запознаване с Наредбите за кандидатстване с прием след 7 клас 

5.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Организация и провеждане на НВО за IV клас. Инструктаж на членовете при провеждането. 



2.  Разглеждане на успеха и дисциплината в училището 

3.  Утвърждаване на списък с ученици от начален етап, оставащи на допълнителна работа 

4.  Обсъждане на програма за отбелязване на патронния празник на училището 

5.  Текущи въпроси и задачи 

 

МЕСЕЦ   ЮНИ / ЮЛИ 2023 ГОДИНА 

№ ДНЕВЕН РЕД 

1.  Организация и провеждане на НВО за VII клас 

2.  Приемане на анализите от резултатите по предмети от преподаватели от учебно-възпитателната работа през учебната 

година и изпълнението на годишния план на училището 

3.  Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците през учебната 2022/2023 година и 

предлагане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати 

4.  Обсъждане и приемане на предложения за награждаване на ученици за края на учебната 2022/2023 г. 

5.  Отчет на ръководителите на избираема и факултативна подготовка в прогимназиален етап. 



6.  Приемане на график за поправителна сесия за прогимназиален етап 

7.  Приемане на доклад за изпълнение на стратегията за развитие на ОУ „Христо Ботев“ за периода 2022/2023 г. 

8.  Отчети за дейността на училищните комисии, методически обединения и екипа, разработил Програма в помощ на 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

9.  Отчет на резултатите от ОВП през учебната 2022/2023 година и констатации от контролната на директора на училището 

10.  Отчет за изпълнение на Бюджет 2023 г. към 30.06.2023 г. 

11.  Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 

12.  Избор на комисии за подготовката на правилници, планове и стратегии за учебна 2022/2023 година 

13.  Текущи въпроси и задачи 

 

 
 

 1.1. ДЕЙНОСТИ НА НИВО КЛАС 
 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖД
АВА 

1. Запознаване на учениците с Правилника за работа 
в ОУ „Христо Ботев“ с. Аврен през учебната 
2022/2023 година в условията на COVID-19 

 15.09.2022 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

2. Изработване на досие на класа/ декларации за 15.09.2022 г. - Класни Изработени Директор 



информирано съгласие от родителите, план за 
ОПЛР към всички ученици в класа и др. 

30.06.2023 г. ръководители досиета на 
класовете 

3. Изготвяне на план за Час на класа с теми от БДП, 
кариерно ориентиране /съгласно Приложени 5 от 
съответния ДОС/ и предвидените часове да 
обсъждане на успех, организационния климат в 
класа, поведението на учениците, обсъждане на 
правата и задълженията им 

До 
15.09.2022 г. и 

приложението му 
през учебната година 

Класни 
ръководители 

Изготвени и 
утвърдени 

планове за Часа 
на класа 

Директор 

4. Учениците съвместно с класния ръководител 
създават правила за поведение и ценности на класа 

До 30.09.2022 г. Класни 
ръководители 

Изработен 
правила и 
ценности 

Директор 

5. Избор на ученически съвети на ниво клас До  30.09.2022 г. Класни 
ръководители 

Изградени 
ученически 
съвети по 
класове 

Директор 

6. Провеждане на инструктаж на учениците – 
начален, периодичен, извънреден 

По график Класни 
ръководители 

Провеждане на 
инструктажи 

Директор 

7. Включване в плана за Час на класа на дейностите, 
свързани с посещения извън училище или 
екскурзия с образователна цел 

По план Класни 
ръководители 

Планирани 
екскурзии с 

образователна 
цел 

Директор 

8. Осигуряване на необходимите декларации за 
информирано съгласие от родителите във връзка с 
провеждането на дейности и изяви 

15.09.2022 г. - 
30.09.2022 г. 

Преподаватели Попълнени и 
съхранени 

декларации на 
родителите 

Директор 

9. Запознаване на родителите с училищните планове 
и правилници, наредби и заповеди, и периодично 
обсъждане на важни въпроси с образователния 
процес 

В началото на 
учебната година, 

през учебната 
2022/2023 г. 

 

Класни 
 ръководители 

Документирани 
срещи, взети 

решения 

Директор 

10. Коректно подаване на справки, информация, 
анализи, доклади, своевременно попълване на 
училищна документация и др. 

15.09.2022 г. - 
30.06.2023 г. 

Преподаватели Осъществяване 
на дейност 

Директор 

11. Развитие на ученическата общност на ниво клас – 
отчитане на напредъка /в края на първия учебен 
срок и в края на годината/ 

Октомври 2022 г. 
Юни 2023 г. 

Класни 
ръководители 

Осъществяване 
на дейност 

Директор 

12. Запознаване на учениците с Механизма за 
противодействие на тормоза и насилието в 
институциите. Провеждане на дискусии в Часа на 

Септември 2022 г. 
Юни 2023 г. 

Класни 
ръководители 

Проведени 
беседи 

Директор 



класа и запознаване на учениците с видовете 
насилие, тормоз и съответните рискове. 
Запознаване с начините за реакции и 
предотвратяване на насилието 

 
 

 1.3. ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ 
 
№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 

ОТГОВАРЯ 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖД
АВА 

1. Изготвяне на план за работа с родителите До 
14.09.2022 г. 

 Осъществяване на 
дейности и 
инициативи 

Директор 

2. Запознаване с Правилника за работа в ОУ „Христо 
Ботев“ с. Аврен през учебната 2022/2023 година в 
условията на COVID-19 

До 
21.10.2022 г. 

Класни 
ръководители 

Проведени 
родителски срещи 

Директор 

3. Запознаване на родителите с актуалната нормативна 
уредба и училищните правилници, учебни планове, 
програми, графици и др. 

До 
21.10.2022 г. 

Класни 
ръководители 

Проведени 
родителски срещи 

Директор 

4. Включване на родителите в управлението на 
училището, действащ Обществен съвет – обсъждане на 
важни училищни проблеми и вземане на решения 

15.09.2022 г. 
- 30.06.2023 

г. 

Директор Брой проведени 
заседания, Брой 

съвместни 
инициативи 

Директор 

5. Запознаване на родителите с Правила за безопасност на 
учениците в компютърната мрежа в училището и в 
интернет 

До 
30.09.2023 г. 

Директор, 
Класни 

ръководители 

Брой проведени 
срещи 

Директор 

6. Запознаване на родителите с цялостната политика на 
Механизма за противодействие на насилието и тормоза, 
като се представят основните моменти в механизма и да 
се дискутира тяхната готовност да участват 

Октомври 
2022 г. 

Директор, 
Класни 

ръководители 

Брой проведени 
срещи 

Директор 

7. Периодично провеждане на общи и индивидуални 
срещи с родителите по проблеми, свързани с обучение, 
възпитание и социализация на учениците в подкрепа за 
личностно развитие 

По график 
15.09.2022 г.-
30.06.2023 г. 

Директор, 
Технически 

секретар, 
Преподаватели 

Брой проведени 
срещи 

Директор 

8. Информиране на родителите на учениците за 
възможностите и формите за допълнителна работа с 
децата им, с цел развитие на заложбите им, както и за 
възможностите за оказване на педагогическа и 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Преподаватели Брой проведени 
срещи 

Брой проведени 
дейности 

Директор 



психологическа подкрепа от специалист при 
необходимост 

9. Провеждане на информационна кампания за родителите 
относно кариерното ориентиране на учениците и 
дейностите по осъществяване на приема в VII клас, 
след завършено основно образование 

Май-Юни 
2023 г. 

Класни 
ръководители 

Брой проведени 
срещи 

Брой проведени 
дейности 

Директор 

10. Предоставяне на възможност за участие на родителите 
чрез включване в организацията и провеждането на 
училищни и извънучилищни изяви и инициативи 

15.09.2022 г. 
– 30.06.2023 

г. 

Директор 
Технически 

секретар 

Брой проведени 
изяви и 

инициативи 
 

Директор 

 
 

Оперативна цел 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

  
Приоритетно направление 3. Квалификационна дейност 
 
 
№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 

ОТГОВАРЯ 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖ
ДАВА 

1. Осигуряване на необходимите училищни средства за 
квалификация 

През 
финансовата 

година 
съгласно 

плана 

Счетоводител Проведени 
квалификации 

Директор 

2. Изготвяне и прилагане на План за квалификацията 
съобразно ЗПУО /Приложени № ....към годишния план/, 
който формулира целите и задачите на 
квалификационната дейност в училище 

До 
14.09.2022 г. 

Директор, 
Комисия за 

квалификация на 
педагогическите 

специалисти 

Изготвен и 
реализиран план 
за квалификация 

Директор 

3. Вътрешноучилищна квалификация – ефективна работа 
на екипите за ключови компетентности. Провеждане на 
открити уроци. Споделяне на добри практики, 
семинари, тренинги, практикум 

15.09.2022 г. 
- 30.06.2023 

г. 

Педагогически 
специалисти 

Проведени 
открити уроци 

Проведени срещи 
на екипите за КК 

Протоколи от 
заседания 

 

4. Извънучилищна квалификация 15.09.2022 г. 
- 30.06.2023 

Комисия за 
квалификация на 

Брой учители, 
включени в 

 



г. педагогическите 
специалисти 

извънучилищната 
квалификация 

5. Участия в учебни програми за придобиване на 
правоспособност или допълнителна квалификация – 
ДИКПО 

15.09.2022 г. 
- 30.06.2023 

г. 

Педагогически 
специалисти 

Брой учители, 
включени в 
програми за 

придобиване на 
правоспособност 
или повишаване 

на 
квалификацията 

 

6. Участия в процедури за повишаване на ПКС 15.09.2022 г. 
- 14.09.2023 

г. 

Педагогически 
специалисти 

Брой повишили 
ПКС 

 

7. Осигуряване на условия за включване на учители във 
форми на квалификация в съответствие със ЗПУО и 
ДОС за статута на учители, директори и други 
педагогически специалисти 

15.09.2022 г. 
- 14.09.2023 

г. 

Директор 
Технически 

секретар 
 

Брой учители 
включени във 

форми на 
квалификация 

 

8. Отчет за изпълнение на средствата за квалификация за 
2022 г. и планиране на средствата за квалификация 2022 
г. 

Декември 
2022 г. 

Счетоводител 
Директор 

Изготвен и 
обсъден отчет 

Директор 

 

Оперативна цел 2: ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

  
  Приоритетно направление 1. Индивидуална среда на ученика 
 
  Приоритетно направление 2. Изграждане на училището като социално и безопасно място 
 
№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 

ОТГОВАРЯ 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖД
АВА 

1. Подготовка на базата /спортна площадка, коридори, 
класни стаи, физкултурен салон, стая за хранене, 
улични маркировки в близост до училището и др./, 
съгласно изискванията за безопасност 

До 
14.09.2022 г. 

Педагогически и 
не педагогически 

персонал, 
Община Аврен 

Проведени начални 
и периодични 

огледи на базата и 
предприети 
действия за 

поддръжката й с 
оглед осигурена 

безопасност, 

Директор 



сведени до 
минимум 

инциденти 
2. Определяне на безопасния път до дома съвместно с 

родителите 
До 

14.09.2022 г. 
Технически 

секретар 
 
 

Класни 
ръководители 

Осъществяване на 
дейност 

Директор 

3. План за действие при бедствия и аварии и катастрофи До 
14.09.2022 г. 

Директор Изготвен план Директор 

4. Изграждане на училищен кризисен щаб за действие 
при извънредни ситуации и осъществяване на дейности 
през учебната година 

14.09.2022 г. Директор Изграден кризисен 
щаб 

Директор 
Утвърден 

със   заповед 
5. Провеждане на тренировъчно занятие за евакуация от 

сградата на училището във връзка с изпълнение на 
План за действие при бедствия, аварии и катастрофи 

14.09.2022 г. 
14.09.2023 г. 

Кризисен щаб Провеждане на 
тренировъчно 

занятие и 
предприети 
действия за 

своевременно то 
извеждане на 
учениците и 
учителите от 
сградата на 
училището 

съобразени с 
нормите за 

безопасност 

Директор 

6. Провеждане на инструктажи на ученици, учители, 
служители 

До  
14.09.2022 г. 

Класни 
ръководители 

 - начален; 
 - периодичен; 
 - извънреден. 

Провеждане на 
инструктаж, 

попълнени книги за 
инструктаж 

 

Директор 

7. Провеждане на инструктажи на учениците за правилата 
за безопасно и отговорно поведение при работа в 
мрежата на образователната институция и в интернет 

До 
30.09.2022 г. 

Педагогически 
специалисти 

 

- първоначален; 
- периодично през 
учебната година; 
 

Директор 

8. Осигуряване на условия за строг пропусквателен 
режим в условията на COVID-19 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

 
Педагогически 

Осигурени условия, 
изработен 

Директор 



персонал 
Непедагогически 

персонал 

правилник за строг 
пропусквателен 

режим 
9. Осигуряване на обучение по БДП и гражданска защита. 

Осъществяване на контрол 
Съгласно 
план на 

класните 
ръководител

и 

Класни 
ръководители 

Проведени часове и 
теми по план, 
осъществен 

контрол 

Директор 

10. Провеждане на „Петминутка“ по БДП в края на всеки 
последен час 

В края на 
учебния ден 

Преподаватели Провеждане 
„петминутки“. 
Свеждане до 

минимум 
инциденти 

Директор 

11. Осигурена долекарска помощ на учениците 15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Медицинско 
лице 

Осигурено 
медицинско 
обслужване 

Директор 

12. Осигурени Медицински прегледи на персонала Юни 2023 г. Директор Сключен договор с 
трудова медицина 

Директор 

13. 
 

Поддържане на средствата за пожарогасене  в 
изправност. Проверка на средствата за пожарогасене 

Ноември 
2022 г. 

Директор Извършване на 
проверка 

Директор 

14. Получаване на информация относно организцацията и 
качеството на хранене  

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Медицинско 
лице 

Осъществен 
контрол и 

предприети 
действия за 

преодоляване на 
пропуски, при 
необходимост 

Директор 

15. Провеждане на индивидуални разговори с децата, 
родители и близки на учениците, застрашени от 
противообществени прояви, при спазване на 
процедурите от  Механизма за противодействие на 
тормоза и насилието в училище. 

Директор  
Класни 

ръководителите 
Преподаватели 

Проведени срещи и 
разговори 

Директор 

16. Незабавно предприемане на адекватни и координирани 
действия за закрила на дете, жертва на насилие или в 
риск от насилие 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Директор Доклади, 
Уведомителни 

писма, 
Сигнали 

Директор 

17. Незабавно иноформиране да един час на 
компетентните органи след получаване на достоверни 
данни за отсъстващи ученици /педагогически 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Директор Доклади, 
Уведомителни 

писма, 

Директор 



специалисти, служители, работници с COVID -19/ с 
положителен PCR тест/ или карантинирани такива/ 

Сигнали 

18. Осигуряване на психологическа подкрепа за учениците, 
учителите и родителите в условията на COVID-19 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г 

Педагогически 
персонал 

Брой ученици. 
Проведени беседи и 

дейности 

Директор 

19. Опазване на МТБ в училищната сграда 15.09.2022 г. 
30.06.2023 г 

Педагогически 
персонал 

- Директор 

20. Почистване на училищния двор 15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Непедагогически 
персонал 

 
- 

Директор 

21. Хигиенизиране и дезинфекция на училищната сграда и 
прилежащия двор 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Непедагогически 
персонал 

Хигиенизирана и 
безопасна среда 

Директор 

 

Оперативна цел 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 
 Приоритетно направление 1. Учебна дейност 
 
 Приоритетно направление 2. Повишаване на резултатите от обучението на учениците и мотивацията за учене 
 
 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Осъществяване на контрол относно посещаемостта на 
учебните занятия от учениците 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Съгласно План за 
контролна 
дейност на 
Директора 

Извършени 
проверки, 

Констатации, 
Предприети мерки 

Директор 

2. Осъществяване на контрол относно посещаемостта на 
провежданите консултации/допълнителни 
консултации по учебни предмети 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Съгласно План за 
контролна 
дейност на 
Директора 

Извършени 
проверки, 

Констатации, 
Предприети мерки 

Директор 

3. Осъществяване на контрол върху качеството на 
педагогическото взаимодействие в обучението по 
учебните предмети от общообразователната 
подготовка 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Съгласно План за 
контролна 
дейност на 
Директора 

Извършени 
проверки, 

Констатации, 
Предприети  

действия, при 
необходимост 

Директор 

4. Осъществяване на контрол върху качеството на 
педагогическото взаимодействие в обучението по 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Съгласно План за 
контролна 

Извършени 
проверки, 

Директор 



учебните предмети за разширена и допълнителна 
подготовка 

дейност на 
Директора 

Констатации, 
Предприети  

действия, при 
необходимост 

5. Приложение на разнообразни форми на работа в 
групите за ЦДОУ, съобразно индивидуалните 
потребности на учениците 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Учители в ЦДОУ Проведени 
дейности, отчетени 

резултати 

Директор 

6. Провеждане на уроци извън училищната 
сграда/класна стая на открито /зелени училища/, 
уроци в музеи 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Преподаватели Брой проведени 
уроци 

Директор 

8. Провеждане на уроци по БЕЛ, Математика, Човекът и 
обществото, Човекът и природата от учителите в 
начален и прогимназиален етап 

През 
учебната 
година 

Преподаватели Брой проведени 
уроци 

Директор 

9. Стимулиране интереса на учениците чрез повишаване 
атрактивността на преподавания материал, чрез 
използване на различни иновативни методи 

15.09.2022 г. 
30.06.2023 г. 

Преподаватели Проведени уроци Директор 

11. Организация и провеждане проектни и творчески 
дейности, в т.ч. и за посещения на културни 
институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни 
проекти в класа, училището или училищата за 
класовете от II до VII клас 

01.06.2022 г. 
31.06.2023 г. 

Преподаватели Проведени уроци и 
занимания, 

проекти, екскурзии 
и дейности 

Директор 

 
 
Оперативна цел: 4 
 
 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА НА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
 
 Приоритетно направление 1. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията 
на учениците 
 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1. Определяне на координатор за организиране и 
координиране на процеса за осигуряване на обща и 
допълнителна подкрепа за личностно развитие 

До 
14.09.2022 г. 

Директор 
Технически 

секретар 
 
 

Образователен 
медиатор 

 Директор 



 
2. Определяне на екипи за допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на ученици със СОП 
До 

14.09.2022 г. 
 С 

формиране на 
екипи 

 

Директор 
 

Заповед за 
утвърждаване 

3. Изготвяне на списъци на учениците, на които ще се 
предоставя допълнителна подкрепа за личностно 
развитие 

До 
14.09.2022 г. 

Технически 
секретар 

Изготвяне на 
списък 

Директор 

4. Изработване на график за екипни срещи на ресурсни 
учители съобразно Наредба за приобщаващо 
образование 

До 
30.09.2022 г. 

Технически 
секретар 

Изготвяне на 
списък 

Директор 

5. Извършена оценка на индивидуалните потребности и 
изготвяне на план за подкрепа на детето или на 
ученика 

До 
15.10.2022 г. 

Технически 
секретар 

Извършени оценки 
и изготвени 

планове 

Директор 

6. Изготвяне на индивидуални учебни програми на 
ученици със СОП 

До 
15.09.2022 г. 

Преподаватели Изготвяне на 
програми 

Директор 

7. Осъществяване на екипни срещи съвместно с 
родителите 

По график Технически 
секретар 

 
Председатели на 

екипи 

Провеждане на 
екипни срещи 

Директор 

8. Съхраняване на документацията на всеки ученик, за 
когото е сформиран екип 

15.09.2022 г. 
- 14.09.2023 

г. 

Технически 
секретар 

 
Председатели на 

екипи 

Съхраняване на 
надлежно  
документи 

Директор 

9. Кариерно ориентиране на учениците в IV и VII клас за 
самостоятелен и осъзнат избор за продължаване на 
образованието: 
- Информационна кампания за професионално 
ориентиране на учениците от VII клас; 
- Тематичен час на класа; 
- Информационна кампания за родители и учениците; 
- Оформяне на информационно табло; 
- публикуване на информация в училищния сайт. 

Съгласно 
календарния 

план на 
учебната 

програма и 
плана за Часа 

на класа 

 
Преподаватели 

 
 
 

Технически 
секретар 

Осъществяване на 
дейности 

Директор 

 Дейности за развитие на личностните качества, 
социалните и творчески умения на учениците 

15.09.2022 г. 
- 30.06.2023 

г. 

Класни 
ръководители, 

учители 

Осъществяване на 
дейности 

Директор 

 



 
 Оперативна Цел: 5 
 
 ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 
 
 
 Приоритетно направление 1. Партньорство между преките участници в училищното образование 
  
 Приоритетно направление 2. Външно партньорство 
 
 
 
№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 

ОТГОВАРЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
УТВЪРЖДАВА 

1. Публикуване на училищна документация – училищни 
планове, правилници, процедури, графици, седмично 
разписание и др. 

15.09.2022 г. - 
30.06.2023 г. 

Невена 
Михайлова 

 

Публичност на 
документите 

Директор 

2. Публикуване на информация за разходване на 
училищния бюджет 

На 
тримесечие 

през учебната 
година 

Невена 
Михайлова 

Публичност на 
разходваните 

финансови средства 

Директор 

3. Своевременно информиране за организация и 
провеждане на училищни дейности 

До три  дни 
преди 

събитието 

Класни   
ръководители, 

учители 

Невена Михайлова 
 

Публикуване на 
информация 

Директор 

4. Публикуване на информация за участие на ученици в 
конкурси, състезания и турнири. Удостояване с 
награди, призове и медали 

До три дни 
след 

събитието 

Класни 
ръководители, 

учители 

Невена Михайлова 
Публикуване на 

информация 

Директор 

5. Организиране на съвместни дейности с родителите – 
празници, състезания и др. 

15.09.2022 г. - 
30.06.2023 г. 

Класни 
ръководители, 

Учители 

Невена Михайлова 
 

Публикуване на 
информация 

Директор 

6. Проучване мнението на родителите по различни 
направления на училищната дейност, проучване на 
нагласите 

През учебната 
година 

Класни 
ръководители, 

Училищно 
ръководство 

Провеждане на 
анкети 

Директор 

7. Поддържане на ефективна комуникация с РУО -Варна, 
с Община Аврен по важни проблеми и казуси, 
свързани с управление и организация на училището 

15.09.2022 г. -
14.09.2023 г. 

Директор 
 

Постигане на 
напредък и 

преодоляване на 

Директор 



училищни 
трудности, 
проблеми, 

осъществено 
междуинституцион
но взаимодействие 

8. Ефективна комуникаци с Дирекция „Социално 
подпомагне“, гр. Долни чифлик, Отдел „Закрила на 
детето“, РЦПЛР, ИДПС  от IV PУ на МВР Варна и др. 

15.09.2022 г. - 
14.09.2023 г. 

Класни 
ръководители 

 

Осъществяване на 
междуинституцион
но взаимодействие 

Директор 

 
 
 

СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
 
№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ    
1. Получаване на санитарно 

разрешително за началото на учебната година 

14.09.2022 г. Технически 
секретар 

Директор 

2. Актуализиране на Правилник по ЗБУТ 09.2022 г.   
3. Превантивна    работа     с     трудовия колектив и 

всички ученици за създаване на атмосфера за 
недопускане рушене и унищожаване на придобитото 
имущество 

09.2022 г. Класни 
ръководители 
Технически 

секретар 

Директор 
 

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

09.2022 г. Дора Душкова 
Женя Павлова 

Директор 

 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ    

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК УТВЪРЖДАВАМ 

1. Определяне    на     приоритетите     за придобиване 
на материално-техническа база и тяхното 
йерархическо подреждане 

10.2022 г. Счетоводител 
 

Директор 

2. Планиране на строително-ремонтните дейности 10.2022 г. Счетоводител 
Директор 

Директор 

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

10.2022 г. Директор Директор 



4. Изготвяне на проекто – бюджет за финансовата 
2023 г. 

11.2022 г. Счетоводител Директор 

 МЕСЕЦ  АВГУСТ    
№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК УТВЪРЖДАВА 
1. Извършване на частични строително-ремонтни работи Август Директор 

Счетоводител 
Директор 

 
 
 

 ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 
 
№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 

ОТГОВАРЯ 
ИНДИКАТОРИ 

ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ     
1.  Тържествено откриване на новата учебна година 15.09.2022 г. Комисия 

Технически 
секретар 

Рецитал 
 

Директор 

2.  Отбелязване на 22 септември – Ден на 
независимостта на  България 

  21.09.2022 г. Класни 
ръководители 

Беседа за 
празника, 

изработване на 
постери 

Директор 

3.  Европейски ден без загинали на пътя 21.09.2022 г. Учители, 
Комисия по 

БДП 

Беседи Директор 

4.  Европейски ден на езиците 26.09.2022 г. Учители 
начален етап 
и учител по 

БЕЛ 
прогимназиален 

етап 

Презентация 
Тематични 

табла 

 

5.  Европейски ден на спорта в училище 28.09.2022 г. Учител по ФВС Беседа за 
празника, 

изработване на 
постери 

Директор 



№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ ОКТОМВРИ     

1.  Отбелязване на световния ден  на усмивката 
Отбелязване Деня на учителя 

    05.10.2022 г. Ученически 
съвет 

Презентация 
Викторина 

Беседа 

Директор 

2.  Изложба „Есенна палитра“  20.10.2022 г. Учители 
ЦДОУ 

Изложба Директор 

3.  Учебна евакуация 23.10.2022 г. Комисия - Директор 

4.  Отбелязване на 1.11. – Ден на народните будители 31.10.2022 г. Учители 
начален етап 
и учител по 

БЕЛ 
прогимназиален 

етап 

- Директор 

5.  Пробна евакуация по плана за тероризма 10.2022 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ НОЕМВРИ     

1.  Отбелязване на Ден на християнското семейство 
– Ден на разбирателство и любов 

21.11.2022 г. Класни 
ръководители 

Презентация Директор 

2.  Международен ден на толерантността – „Дърво на 
толерантността“ 

16.11.2022 г. Класни 
ръководители, 
Уменически 

съвет 

Беседа 
Презентация 

Директор 

3.  Подготовка за честване на коледните празници: 
„Коледна работилница“  

От 16.11.2022 г. 
 до Коледа 

Учители ЦДОУ 
и 

учители по ИИ 

 Директор 



№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ     

1.  Отбелязване на деня за борба срещу спина 01.12.2022 г. Медицинска 
сестра 
Класни 

ръководители, 
Ученически 

съвет 

Беседа Директор 

2.  Организиране на изложба от рисунки, картички на 
коледна тематика 

12.202 г. Учители ЦДОУ 
и 

учители по ИИ 

Изложба Директор 

3.  Седмица посветена на коледните празници и 
обичаи – коледни изложби, базари, тържества, 
конкурси Приготвяне на празнична погача, баница 
и др. с помощта на родители-сътрудници с 
благотворителна цел събиране на финансови 
средства за училище 

От 19.12.2022 г. 
до 

23.12.2022 г. 

Педагогически и 
непедагогически 

персонал 
Родители 

- Директор 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ  ЯНУАРИ     

1.  Ден на думата Благодаря 11.01.2023  г. Ученически 
съвет 

Изработване на 
презентации, 

Тематични табла 

Директор 

2.  Международен ден на прегръдката „Да обиколим 
училището хванати за ръце“ 

20.01.2023 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

 МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ  
 
 

   

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 



1.  Обесването на Васил Левски 17.02.2023 г. Класни 
ръководители 

Беседа за 
празника, 

изработване на 
постери, 

Тематични 
табла 

Директор 

2.  Отбелязване на Деня за борба срещу тормоза/ Ден на 
розовата фланелка – под мотото „Моето училище – 
моят дом“ 

27.02.2023 г. Класни 
ръководители, 
Ученически 

съвет 

Беседа  

3.  Изготвяне на мартеници по повод Баба Марта Февруари 2023 г. Класни 
ръководители 

Учители ЦДОУ 

- Директор 

 МЕСЕЦ  МАРТ     

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1.  Баба Марта 01.03.2023 г. Учители по ИИ 
Учители ЦДОУ 

Изложба на 
мартеници, 

изработени от 
учениците. 

Подаряване на 
възрастните 

хора. 
Посещение при 

кмета на 
Община Аврен 

 

2.  Честване на Трети март – Национален празник на 
България 

02.03.2023 г. Класни 
ръководители, 
Ученически 

съвет, 

Рецитал 
съвместно с 

Община Аврен 

Директор 

3.  Отбелязване на международния ден на жената 08.03.2023 г. Учители ЦДОУ Изработване на 
поздравителни 

картички по 

 



повод деня на 
майката 

4.  Отбелязване на деня на водата 22.03.2023 г. Учители по 
БЗО, ХООС 

Беседа 
Презентация 
Викторина 

Директор 

 МЕСЕЦ  АПРИЛ     

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

1.  Подготовка за Великден 
Изложба „Най-красиво боядисано яйце“ 

Април 2023 г. Учители по 
изобразително 

изкуство 

Изложба Директор 

2.  Провеждане на  Седмица на детската книга. 
Подготовка и представяне на драматизация на 
приказки в ДГ /родители 

21.04.2023 г. Класни 
ръководители 

2-4 клас 
Учител по БЕЛ 
прогимназиален 

Приказни герои Директор 

3.  Отбелязване на Деня на земята 22.04.2023 г. Учителите по БЗО, 
ГИ, Ученически 

съвет 

- Директор 

4.  Отбелязване годишнината от Априлското въстание 23.04.2023 г. Класни 
ръководители 

- Директор 

5.  Учебна евакуация 04.2023 г. Комисия - Директор 

6.  Отбелязване на Международния ден на  астрономията 21.04.2023 г. Учител по Физика  и астрономия - Директор 

7.  Празник на буквите „Ние вече сме грамотни“ Април 2023 г. Класен 
ръководител 

Тържество Директор 

8.  Седмица на здравето Април 2023 г. Учител по 
биология, ФВС 
и Медицинска 

сестра 

Беседа Директор 



№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ  МАЙ     

1.  Ден на Европа 

Ден на самоуправлението в училище 

09.05.2023 г. Класен 
ръководител 
Ученически 

съвет 

Ученик влиза в 
ролята на 

учител 

Директор 

2.  Международен ден на спорта 17.05.2023 г. Учител по ФВС Спортни игри Директор 

3.  Тържество по случай 24 май – Ден на българската 
просвета, култура и на славянската писменост 

24.05.2023 г. Учител по БЕЛ Рецитал Директор 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК РАЗРАБОТВА, 
ОТГОВАРЯ 

ИНДИКАТОРИ 
ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

УТВЪРЖДАВА 

 МЕСЕЦ ЮНИ     

1.  Международен ден на детето – „Рисунки на асфалт“ 01.06.2023 г. . - Директор 

2.  Отбелязване на патронния празник на училището 02.06.2023 г. Класни 
ръководители 

Екскурзия 

Урок по 
родолюбие 

 

Директор 

3.  Световен ден на околната среда 05.06.2023 г. Учител по 
биология и 
география 

- Директор 

4.  Организиране и тържествено връчване на 
свидетелствата на завършилите седми клас 

30.06.2023 г. Класен 
ръководител 

- Директор 

5.  Изложба на детска рисунка „Ваканция здравей“ Юни Учители по ИИ,  
учители  ЦДОУ 

- Директор 

 
 

С П О Р Т Е Н    К А Л Е Н Д А Р 
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 



 
№ СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ УЧАСТНИЦИ МЯСТО ЗА 

ПРОВЕЖДАН
Е 

СРОК ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВОРНИК 

 Ученически спортни състезания 
 

    

1. Отбелязване на  европейския ден на спорта. IІ - VІI клас Спортна 

площадка 

IХ.2022г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
2. Вътрешноучилищен  турнир  по   народна  топка  и 

футбол. 
V-VІІ кл Спортна 

площадка 

Х.2022 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
3. Участие в ученически спортни игри – общински 

кръг-състезание по лека атлетика 
V-VІІ кл Стадион ХI.2022 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
4. Участие в ученически спортни игри – общински 

кръг-състезание по футбол 
V-VIІ кл Стадион ХI.2022 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
5. Коледен спортен празник-щафетна надпревара                                             ІІІ-ІV кл. Физкултурен  

салон 

ХІІ.2022г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
6. Вътрешноучилищен  турнир по шахмат V-VIІ кл. Кл.стаи   І.2023 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
7. Пролетна  надпревара-турнир по тенис на маса                   V-VІI кл. по график ІV.2023 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
 Училищни спортни празници     

1. Спорт  за  всички – „Не на  цигарите”  , “ Не на  
дрогата”           

IІ - VІI кл. спортна 

площадка 

IV.2023 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
2. Училищно състезание „Мама, татко и аз“ IІ - кл. спортна IV.2023 г. Учител по  



площадка ФВС, Класни 

ръководители 
3. Училищен спортен празник IІ - VІI кл. спортна 

площадка 

IV.2023 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
4. Спортни мероприятия по случай деня на спорта IІ - VІI клас спортна 

площадка 

V.2023 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
 Екскурзии     

1. Учебна екскурзия IІ - VІI клас По маршрут Юни 2023 г. Учител по  

ФВС, Класни 

ръководители 
 

 

 

Приложение: Квалификационна дейност на педагогическите специалисти 
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