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Съдържание на годишния план на ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, с.Горица 

 за учебната  2022/2023 година 

 

Раздел І. Кратък анализ и оценка на състоянието и дейността на 

училището 

Раздел ІІ.  

1. Мисия на училището 

2. Визия на училището 

3. Стратегически цели на училището 

4. Стратегии в дейността на училището 

5. Приоритети в дейността на училището 

 

Раздел ІІІ. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и 

приоритетите на училището. 
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РАЗДЕЛ  І. 

Кратък анализ и оценка за състоянието на дейността на училището 

Цялостната дейност на ОУ “Христо Ботев” протича съгласно залегналите в 

годишния план задачи, съобразени с определените в националните програми 

приоритети. През учебната 2021/ 2022 г. в училището са обучавани 48 ученици,  в 

дневна форма на обучение  разпределени в  5 паралелки.   

В училището са създадени много добри условия за целодневна организация на 

учебния процес. През учебната  2021/2022 година са организирани 2 групи за 

целодневно обучение - 1 в начален етап,1в прогимназиален етап.   

В ОУ „Христо Ботев" работят 7 правоспособни и висококвалифицирани 

учители.  

           Работата на ръководството и педагогическия колектив е насочена към издигане 

на по- високо ниво на образователно- възпитателния процес /ОВП/, съхраняване на 

положителните традиции в развитието на училището и внасяне на корекции в 

училищната политика. В училището се използват разнообразни форми за 

квалификация: споделяне, изучаване и прилагане на добри педагогически практики 

чрез семинари, работни срещи, самообразование, он-лайн споделяне, тренинги, 

проблемни групи, тематични сбирки , открити уроци, лекции, дискусии и други. 

           В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

образователно- възпитателният процес (ОВП). Правилното планиране бе решаващо 

условие за постигнатите  успехи по следните направления: 

 Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

 Няма ученици, полагащи поправителни изпити; 

 Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки; 

 Създадени са добри условия за развитие на творческите и познавателни 

възможности на учениците. 

 

         Обучението в училището се води много задълбочено, търсят се нови, съвременни 

методи за въвличане на учениците в активен, творчески процес.. 

Средният успех е Мн. добър 4,57.   

           Учителският колектив има добри умения за справяне и решаване на възникнали 

проблеми, като отговорно отстоява професионалните си задължения. 

 

Силни страни в обучението са: 

 

 Наличие на ефективна работа  по отношение на цялостната организация на ОВП. 

 Засилено участие на ученици в проект „Подкрепа за успех“ 

 Добри практики –  уроци с използване на образователният сайт Уча.се 

 Налице е координация и обмен на информация между класни ръководители и 

ръководство на училището при работа с учениците с проблемно поведение. 



 4 

 Учениците имат възможност да реализират творческия си потенциал чрез 

работата си в екипи, учейки се на взаимно разбирателство и толерантност, 

показвайки готовност за заемане на гражданска позиция. 

 

 

           Слаби страни в обучението: 

 

o Недостатъчна мотивация на учениците.  

o Големият брой извинени и неизвинени отсъствия води до липса на системни и 

трайни знания, в резултат на което се допускат слаби оценки при отделни 

ученици. 

o Недостатъчна работа по четивната грамотност и необходимост от подобряване 

на аналитичното мислене у учениците. 

o Дефицит на добра материално- техническа база – липса на  функционален 

физкултурен салон ,бърз  интернет. 

 

Перспективи за подобряване на обучението: 

 

 Повишаване на мотивацията чрез провеждане на мултимедийни уроци, изготвяне 

на презентации от ученици, самостоятелно събиране на информация и 

представянето й пред класа; използване на възможностите на консултациите за 

повишаване на успеха и намаляване на броя на слабите оценки. 

 Съхраняване, утвърждаване и развитие на съществуващите традиции и търсене 

на нови пътища за обогатяването им.  

 Издигане авторитета на работещите в образованието като творчески личности с 

достойно обществено положение. 

 Целенасочена работа за развитието на словесно- творческите умения на 

учениците още от ранна училищна възраст за постигане на умствена активност, 

развиване на комуникативните способности, стимулиране на творческото 

въображение, което да спомогне за обогатяване на емоционалния, естетическия и 

интелектуалния им опит. 

 Прилагане на по- ефективни методи за привличане на ученици в училището, за 

задържане на подлежащите на задължително обучение. Колегията работи за 

въвеждане и утвърждаване на новите  учебените планове във 2 клас съгласно 

Закона за предучилищното и училищното образование. 

 

          Възможности за подобряване работата в училището. 

 Подготовка на ученици за участие в  състезания. 

 

 Работа по социализирането и приобщаването на учениците в социален риск  чрез 

индивидуална и групова  работа, провеждана от класните ръководители  и 

учителите по съответните предмети. 

 

 

 Включване в учителския колектив на млади специалисти. 

 По-  тесни връзки с учебни заведения за професионалното и кариерно развитие 

на учениците. 
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 Създаване на почетна награда за учители, ученици и родители, спомогнали за 

издигане имиджа на училището. 

 

Наблюдава се завишена отговорност на класните ръководители относно 

превантивната работа. Наказания на учениците се налагат само в краен случай. 

Изградена е система за ранно предупреждение на родителите, чиито деца допускат 

неизвинени отсъствия.  

Отлична работа в това отношение показва и училищната комисия за превенция 

на противообществените прояви на учениците. Тя оказва постоянно помощ на ученици, 

родители и класни ръководители. 

Все още не е достатъчна работата на класните ръководители с родителите, което 

трябва да бъде един от приоритетите за работа, а така също е необходимо да се 

помисли и за мотивацията за учебен труд на учениците .  

            През последните години ръст бележи и квалификационната дейност. 

 Установен е добър опит в разработването на проекти: 

  „Подпомагане храненето на  учениците от I – IV клас”; 

 Схема „Училищен плод”, съфинансирана от Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието; 

 Схема „Училищно мляко“; 

 Участие в кампания „Капачки в действие” на Фондация „Идея в действие”. 

За подобряване училищния климат е облагородена училищната среда, като са 

извършени дейности за подобряване на материално- техническата база  

- Ново обзавеждане на стая за първи клас. 

         Училищният живот всяка година е наситен с много мероприятия, празници, 

състезания, в които учениците се включват активно. Ежегодно за празника на 

училището се организира училищен концерт, който се провежда в читалището. 

Събитието преминава при засилен интерес от страна на ученици, учители и родители.  

Необходимо е: 

- Да продължи работата по повишаване  качеството на ОВП чрез използване на 

интерактивни методи  и по гражданското образование на учениците. 

- Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при работа с проблемните 

ученици и техните родители. 

-  Взаимодействие между семейството и училището като форма за оптимизиране 

на образователния и възпитателен процес. Специална работата с родителите, за 

приобщаване и съпричастност към училищните проблеми. 

- Да се повиши взискателността по поддържане и опазване на МТБ. 

- Да се търсят възможности за привличане на спонсори и за допълнително 

финансиране с цел подобряване на училищната среда и оборудване на 

кабинетите с нова, по- съвременна техника. 

- Да се работи по- активно по проекти. 

- Да продължи работата по квалификацията на учителите, и по този начин да се 

осигури подготовка на учениците, съответстваща на европейските 

образователни стандарти. 

 

РАЗДЕЛ  ІІ. 

1. Мисия на училището 
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           Да предоставя качествено и адекватно образование . 

         Да формира, чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход и 

иновативни методи на обучение, личности с добра научна подготовка и обществена 

култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 

обществена реализация, адекватно ориентирани в динамично променящия се 

съвременен свят и с отговорно поведение за участие в обществения живот.  

         Да осигури обучение и възпитание според държавните образователни 

изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; 

адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско 

общество у нас; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

 

2. Визия на училището 

          ... Нашата визия за развитие на училището ще е подчинена на мотото „Ние 

сме АБВ- то”. 

           Като се опира на създадения опит и възможностите на материалната база и 

кадровия потенциал,  ОУ „Христо Ботев“ да се утвърди като образователна институция 

с висок авторитет сред обществеността,  интегрирана пълноценно в общото 

образователно пространство; училище,  което създава истински свободни, мислещи, 

любопитни и мотивирани хора, готови за успешна личностна реализация.  

     
„ ДА СЕ УЧИМ, ДА УЧИМ И ЗНАЕМ • ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ • ДА СЕ 

УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ • ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ 

(АЗ).”                          

                                                                                                                                         ЖАК ДЕЛОР 

 

3. ЦЕЛИ: 

     Глобални цели: 

 

            ОУ „Христо Ботев” трябва да е институция, в която са създадени условия за 

пълноценна социална, творческа и професионална реализация на ученика и неговата 

личност и да е осигурен достъп до разнообразни и качествени форми на учене през 

целия живот. За целта е необходимо: 

 да е разработена леснодостъпна система за осведомяване и мотивация за учене и 

реализация на учениците; 

  насърчаване участието на външни институции в процеса на учене; 

  повишаване на професионалния потенциал на учителите;  

 акцентиране на предприемаческите умения на учениците в по- широк аспект- 

насърчаване придобиването на ключови компетентности- умения за учене и 

изразяване, инициативност и предприемчивост, културна осведоменост и 

функционална грамотност.  

          Основни цели в развитието на ОУ „Христо Ботев” са:  

 Чрез внедряването на интерактивни методи на преподаване и софтуерни 

продукти да се повиши качеството на образование и да се издигне авторитетът 

на институцията, да се изгради конкурентна образователна и възпитателна среда, 

подкрепяща гражданското и творческото развитие на личността. 

 Чрез внедряването на дигиталните технологии, с изграждането на съвременна и 

стимулираща образователна среда да се създаде модерно училище, катализатор 

за развитието на знаещи, можещи, непрекъснато развиващи се личности.  
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 Чрез възможностите за неформално общуване, за представяне и отстояване на 

идеи и проекти, да се достигне до културно и личностно опознаване, до 

изграждането на трайни познанства, до формирането на съзнание за 

принадлежност към една образователна общност. 

 

  Стратегии в дейността на ОУ „Христо Ботев”: 

 Разработване и въвеждне от Училищното ръководство, съвместно с учителите, 

иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на 

обучението. 

 Използване от учителите на нови методи на преподаване, основани на активно 

учене и ориентирани към дейностния подход в обучението като например: 

o проектно обучение, основано на дейности за учене чрез изготвяне на проект и 

което изисква от учениците свободно да отговарят на въпроси или решават проблеми за 

по- дълъг период от време (една седмица или повече);  

o персонализирано обучение, при което учениците учат по начин, съотнесен към 

тяхната нова образователна дигитална среда, опит и интереси;  

o индивидуално обучение, при което учителите създават условия на 

индивидуални ученици да работят със свое темпо или адаптират обучението според 

индивидуалните умения и потребности за ученето им чрез използване на новите 

дигитални технологии; и научни проучвания, основани на наблюдение, хипотези, 

експерименти и заключения в реална и  в дигитална среда; 

 

 Поставяне на ученика като най- висок приоритет и подпомагане неговото 

индивидуално развитие. 

 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и 

творчество. 

 Осъзнаване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция в процеса на обучение. 

 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 

всеки възпитаник. 

 Приоритетно изучаване на  ИТ  за пълноценна реализация в информационното 

общество, което е световното бъдеще. 

 

4. Приоритети в дейността на училището 

          

 Подобряване ефективността на ОВП чрез оптимизиране организацията на 

учебния процес, разработване и въвеждане на иновативни елементи, повишаване 

професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. 

 Насочване на ОВП към подготовката на учениците за учене през целия живот чрез 
качествено и отговарящо на съвременните тенденции образование, като се използват: 

 Учебните програми и учебните планове; 

 Учебниците и учебните помагала; 

  Информационните и комуникационни технологии в училище: 

 обогатяване на базата с мултимедийни системи, с високотехнологичен интернет; 

ползване на националния образователен портал - учебни курсове, тестове, 

електронна учебна документация. 

  Приемственост между етапите на обучение. 

  Участие в национални и общински програми и проекти, свързани с ОВР и 

подобряване на МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителите като активни партньори в решаване 
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на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като 

орган подпомагащ цялостната образователно-възпитателна работа. 

  Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, 

отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници 

за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Ритуализация на училищния живот, уважение към училищната символика 

/знаме, химн, емблема, униформи/;  

 Обогатяване на традициите за честване на национални, местни и училищни 

празници;  

 Активно участие на учениците в различни форми на ученическо 

самоуправление - ученически парламент, ученически съвети и др.;  

 Развитие на извънкласна и извънучилищна дейност, ученически спорт и 

туризъм; 

 Осъществяване на ефективна контролна дейност; 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  ІІІ. 

 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите на училището 

 

1. Дейности за постигане на реални резултати от ОВП: 

 Задълбочаване на взаимодействието между ученици, учители и родители. 

 Извънкласни и извънучилищни форми на дейност – изнесена форма на 

обучение, семинари, обмяна на опит между училища . 

 Спортно- туристическа дейност, ориентирана към обекти с регионално и 

национално историческо значение. 

2. Квалификационна дейност на учителите. 

3. Вътрешно училищен контрол и последващ такъв. 

4. Работа на педагогическия съвет. 

5. Взаимодействие на училището с родители, общественост и социални партньори. 

6. Създаване на комисии и определяне на индивидуални отговорности: 

6.1. Постоянни комисии: 

1. Комисия за противодействие на тормоза в училище съгласно Механизма за 

противодействие на тормоза 

 2. Комисия за действие при бедствия 

 3. Комисия за безопасно движение по пътищата  

 4. Комисия за безопасни условия на обучение, възпитание и труд 

 5. Комисия за седмичното разписание и графици 

 6. Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците 

 7. Комисия за превенция на ранното напускане на училище 

 8. Комисия за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи 

 9. Етична комисия 

 10. Комисия за квалификационната дейност 

 

 

  6.2. Индивидуални отговорности: 
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 Секретар на Педагогическия съвет; 

 Водене на Летописната книга; 

 Изработване на графиците за класни и контролни работи; 

 Председател на методическо обединение  на класните ръководители, както 

следва: 

 

 

 

    В ОУ „Христо Ботев“ е осигурена  възможност за обхващане на всички педагози 

в МО, където да се споделят добри практики и да се обсъждат иновативни методи на 

преподаване. 

РАЗДЕЛ  IV 

 

 Планиране дейностите за реализиране на целите, стратегиите и 

приоритетите: 

 

1. План- програма за образователно- възпитателния процес в ОУ „Христо Ботев”- 

с.Горица  /Приложение 1/. 

2. План за контролната дейност на Директора /Приложение 2/. 

3. План за работата на педагогическия съвет /Приложение 3/. 

4.  План на училищна комисия за превенция на противообществените прояви на 

учениците   /Приложение 4/. 

5. План на Комисията за осигуряване на безопасни условия на обучение, 

възпитание и  труд  /Приложение 5/. 

      6.  План за провеждането на обучението по безопасно движение по пътищата за    

учебната   2022/2023 година /Приложение № 6/. 
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Приложение №  1 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:.................................  

Стоянка Андонова  

Директор 

 

 

 

 

ПЛАН- ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

В ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”- СЕЛО ГОРИЦА 

 

1. ОСНОВНА ЦЕЛ 

Чрез план- програмата в систематизиран вид да се покажат различни 

възможности за възпитателно въздействие, което да осигури проява на изявите и 

индивидуалните заложби у всеки ученик и да спомогне за изграждането му като 

знаеща, можеща, общуваща и самостоятелно търсеща ценностите и кариерното си 

развитие личност. 

 

2. ЗАДАЧИ, ПОДЧИНЕНИ НА ЦЕЛТА 

2.1. Утвърждаване приоритета на общочовешките и национални нравствени 

ценности в дейността на училището. 

2.2. Формиране на духовни, физически, интелектуални и нравствени качества за 

изпълнение на разнообразни социални роли. 

2.3. Поддържане на ред и дисциплина в училище. 

                       

3. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ 

3.1. Възпитателна работа чрез учебната дейност и нейното съдържание. 

3.1.1. Учебната дейност да възпитава към естетически вкус и да формира 

активна гражданска позиция. 

3.1.2. Учебната дейност да бъде обвързана с различни изяви на учениците 

(художествено- творчески, научно- технически, спортно- туристически и пр.). 

3.1.3. Възпитателните цели на всеки урок да бъдат точно конкретизирани и 

подчинени на общото възпитателно въздействие върху учениците. 

3.1.4. Часът на класа - разнообразен, интересен и пълноценен. 

3.2. Участие на учениците в различни форми на извънкласни дейности и 

проекти.  

3.3. Подобряване реда и дисциплината в училище. 

3.3.1. Спазване правилника за вътрешния ред и определения график за 

дежурство в училище. 
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3.3.2. Своевременно информиране на родителите за прояви на ученици. 

3.3.3. Изграждане у учениците на отговорно отношение към опазването на 

материалната база. 

3.4. Честване на празници и провеждане на училищни тържества. 

  

 15.09.2022 г.- Първи учебен ден; 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.: Ася Стоянова,Гергана Генчева 

 

 22.09.2022 г.- Отбелязване Деня на независимостта; 

Срок: 21.09.2022 г. 

Отг.: Светла Липчева 

 

 01.11.2022 г. - Ден на народните будители; 

Срок: 28.10.2022 г. 

Отг.: Светла Липчева 

 

 16.11.2022 г. - Ден на толерантността; 

Срок: 16.11.2022 г. 

Отг.: Любчо Тодоров, Гергана Генчева 

 

 м. декември  - Празник на училището-180години; 

Срок: 12.2022 г. 

Отг.: Кл. Ръководители,всичкиучители  

 

 м. декември  - Коледа и Нова година; 

Срок: 12.2022 г. 

Отг.:всички учители 

 

 19.02.2023 г. – 150 години от гибелта на Васил Левски; 

Срок: 19.02.2023 г. 

Отг.: Кл. Ръководители,Светла Липчева 

 

 22.02.2023г. – Ден на розовата фланелка /срещу тормоза в училище/; 

Срок: 22. 02.2023 г. 

Отг.: кл.ръководители 

 

 01.03.2021 г.- Баба Марта;Изложба на мартеници. 

Срок: 01.03.2023 г. 

Отг.:  всички учители  

 

 03.03.2021 г. - Национален празник; 

Срок: 03.03.2023 г. 

Отг.: кл.ръководители,Светла Липчева 

 

 м. 04.2022г.- Великден;Изложба на Великденска украса. 

Срок: 04.2023 г. 

Отг.: учители начален етап 

 

 

 24.05.2023 г.- Честване на Славянската писменост и култура; 

Срок: 24.05.2023 г. 

Отг.: всички учители,Светла Липчева 



 12 

 

 01.06.2023 г. - Международен ден на детето; 

Срок: 01.06.2023 г. 

Отг.:  учители от начален етап 

 

 Ден на Христо Ботев и загиналите за освобождението на България; 

Срок: 02.06.2023г. 

Отг.:  Кл. Ръководители V-VIIклас 

 

 Закриване на учебната година за прогимназиален етапV-VIклас ; 

Срок: 16.06.2023 г. 

Отг.: Кл.ръководители 

 Изпращане на седмокласниците. 

     Срок 02.07.2023г. 

     Отг.Кл.ръководител,учители. 

        3.5. Изложби: 

 Изложба- конкурс от ученически рисунки, посветени на Деня на народните 

будители;отг.Любчо Тодоров 

 Изложба от рисунки- Зимни празници;-отг.Любчо Тодоров,Ася Стоянова. 

 Коледен кът;-начални учители. 

 Пролетна изложба от мартеници, рисунки и пластики;-отг.начални учители 

 Изложба от рисунки и плакати във връзка със здравето и здравословния начин 

на живот –Павлин Генов 

 Изложба от рисунки- Седмица на детската книга и изкуствата за деца.Отг.Светла 

Липчева 

 Великденски кът;-отг.начални учители 

 Изложба от рисунки- 22.04.- Световен ден на Земята;-отг.Павлин Генов 

 Изложба от рисунки- 24.05.- Ден на българската просвета и култура и на 

Славянската писменост;отг.Светла Липчева 

 Изложба от рисунки и плакати- Международен ден за опазване на околната 

среда- 05.06.;отг.Павлин Генов 

 

3.8.1. Посещения на куклени постановки, филми, музеи, екскурзии с учебна цел и др. 

                                                                Срок: постоянен 

                                                                Отг.: Класни ръководители 

3.8.2. Лекции и дискусии: Наркомании и полово предавани болести . 

                                                                 Срок: постоянен 

                                                                 Отг.кл. ръководители 

 

3.8.3. Национална седмица на четене (анкета „Чета, защото...“; Любими приказни герои 

гостуват в ДГ- деца четат на деца; 

                                                                 Срок: 12. 2021 г. 04.2023 г. 

                                                                 Отг.: Светла Липчева, начални учители 

 

3.8.4. Поход на книгата: Конкурс “Рабитилничка в цвят и багри”- деца рисуват по 

произведението на Дора Габе “За нас малките”; “Знаете ли кой е Ал. С. Пушкин и 

неговите приказки?”; Конкурс “Бисерче вълшебно”- четене на „Малки жабешки 

истории” и „Писмата на един дакел”; Конкурс драматизации върху автобиография на 

Бр. Нушич и приказки на Елин Пелин; Карнавал на костюми на фантастични герои; 

Конкурс „Рицар на книгата“- ученик, прочел най- много книги от библиотеката; 

Конкурс „Като наниз от маниста“ за най- добър краснописец; Ден на Книгата- 

посланници на библиотеката и др. 

                                                                 Срок: 12. 2022 г. 04.2023 г. 

                                                                 Отг.: Светла Липчева, начални учители. 



 13 

                                                                                  

3.9. Създаване на условия и използване на разнообразни форми за укрепване здравето 

на учениците. 

                                                                 Срок: постоянен 

                                                                 Отг.: учители по ФВС и биология и ЗО   

 

3.9.1. Спортно- туристически дни по два през двата учебни срока 

                      Отг.:  Учител ФВС 

3.9.2. Туристически мероприятия, свързани с историческото ни минало. 

                                                                  Срок: април - юни 2023 г. 

                                                                  Отг. класни ръководители 

3.9.3. Провеждане на училищни спортни игри и състезания по спортния 

календар  на учителят по физическо възпитание и спорт. 

                       Отг. Учител по ФВС 

3.9.4. Организиране на зимен и летен отдих. 

                                                                  Отг. Учители  

 3.9.5. Пътувания в страната с учебна цел 

                       Отг.: Учителите 

3.10. Конкурси, организирани на: 

 Общинско; 

 Областно; 

 Национално; 

 Международно ниво. 

 

3.11. Екологично възпитание. 

  Срок: постоянен 

                                                                   Отг. Кл.ръководители 

3.12. Работа по проекти. 

                        Срок: постоянен 

                        Отг.: Директор 

 

 

3.13. Целенасочена и разнообразна дейност на класните ръководители. 

3.13.1. Планиране на възпитателния процес, съобразно интересите на учениците 

и съвместно с тях, с цел създаване условия за: 

- разгръщане на инициативността и активността на учениците; 

- участие в привлекателни за тях дейности, като в часовете на класа се прочетат и 

обсъдят основни моменти от “Хартата на правата на детето” като се акцентува 

не само върху правата, но и върху задълженията и запознаване с основните 

институции, функции, законодателство на Европейския съюз, запознаване на 

учениците със „Закон за защита от дискриминация”               

- решаване на казуси, свързани с уменията за туширане на конфликти и социална    

комуникация.; 

- изява на разнообразните интереси на учениците;        

- усвояване на социалния опит, отстраняване на негативното влияние на някои 

фактори на социалната среда върху формиране на учениковата личност. 

                          Срок: постоянен 

                          Отг.: Класни ръководители 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ХРИСТО БОТЕВ»СЕЛО ГОРИЦА,ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

  

УТВЪРДИЛ:.................................  

 

СТОЯНКА АНДОНОВА 

Директор  

 

 

 

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

за учебната 2022/ 2023 година 

 

 

 

м. СЕПТЕМВРИ 
1. Избор на протоколчик. 

2. Избор и приемане  формите на обучение. 

3. Приемане на Училищен учебен план за I и V клас. 

4.Приемане на Индивидуален учебен план на Хасан Пембе-VIIклас/комбинирана форма 

–СОП/        

5. Приемане на Годишния план на училището. 

6. Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред. 

7. Запознаване с Плана за контролната дейност на Директора 

– актуализация на: 

     –  Правилник за дейността на училището. 

     –  План за безопасни условия за обучение, възпитание и труд  

–      Дневен и седмичен режим, и варианти на обучение 
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– групи по  ИУЧ  

– планове за работа на училищна комисия за борба с противообществеите прояви на 

малолетни и непълнолетни /УКБППМН/, БУОВТ и избор на комисии; 

– график на учебното време; 

– план за организация и провеждане на трети допълнителен час по ФВС. 

   – приемане на План и Програма за целодневна организация на учебния ден; 

     м. ОКТОМВРИ 
1.  Приемане на план за честване Празника на училището. 

2. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

3. Приемане на плановете на Постоянните комисии и Методическото обединение на 

класните ръководители. 

4.  Обсъждане на резултатите от проведеното оценяване на входното ниво на учениците 

по отделните предмети.. 

5.   Обсъждане и приемане на график за провеждане на писмени класни работи през 

първия учебен срок.                                                                               

м. ДЕКЕМВРИ 
1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение. 

2. Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих с ученицит 

3.  Анализ на ритмичност и резултатност при проверка на знанията, безпричинни 

отсъствия и нарушаване на вътрешния ред 

4. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлагане на 

съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати.  

 

м. ФЕВРУАРИ 
1. Отчет на резултатите от Образователно-възпитателния процес през първия учебен 

срок и на дейността на постоянните комисии и методическото обединение. 

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок. 

3. Запознаване с докладите на класните ръководители за приключване на срока. 

 4. Отчет на дейностите на комисиите за БКППМН, бедствия, аварии и катастрофи 

/БАК/, пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/ и МО. 

5. Разглеждане нарушения на училищния правилник и предложения за наказания на 

ученици. 
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6. Обсъждане и приемане на график за писмени класни работи през втория учебен срок 

 

         м. МАРТ 
1. Избор на учебници и учебни помагала /по предложение от преподаватели 

      м. МАЙ 
1. Инструктаж на членовете на ПС във връзка с предстоящите НВО – 7 клас и 4 клас. 

 

2. Предложения за награди на изявени учители и  ученици. 

3. Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците. 

   м. ЮНИ 
1. Отчет на резултатите от Образователно-възпитателния процес през учебната година и 

изпълнението на Годишния план на училището.  

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през учебната 2022/2023 година. 

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

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет 

с протокол № 12/ 07.09.2022 година 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“СЕЛО ГОРИЦА,ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

  

УТВЪРДИЛ:.................................  

СТОЯНКА АНДОНОВА 

Директор  

 

 

 

ПЛАН 

 

на 

 

Комисията за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд в  

Състав: 

Председател : 

ЛЮБЧО ТОДОРОВ 

Членове: 

1.КРАСИМИР ЖЕЛЕЗЧЕВ 

2.ПАВЛИН ГЕНОВ 
 

 

        Дейността на комисията е насочена към осигуряване на безопасни условия за 

обучение, възпитание и труд и защита на учениците, персонала и материалните 

ценности при природни и други бедствия. 

 

                                                   ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

1.  Изготвяне и актуализиране на Правилник за осигуряване на безопасни условия за 

обучение, възпитание и труд в ОУ "Христо Ботев" – с.Горица 

 

                                                                          Срок: .09.2022 г. Отг.: председателя 

 

2.  Актуализиране на всички заповеди, правилници и програми за организацията на 

охраната на труда и противопожарната охрана. 

 

                                                                        Срок: 16.09.2022 г. Отг.: директора 

 

3. Актуализиране на плана за действия при бедствия. 

 

                                                                      Срок: 14.10.2022г. Отг. директора 

 

4. Запознаване на учениците, персонала и родителите с правилника за осигуряване на 

безопасни условия за обучение, възпитание и труд.Инструктажи. 

 

                                                                      Срок:  до 16.09.2022г. 

                                                                     Отг.:  класни ръководители  

 

5.  Провеждане обучение на учителите по   информационни технологии и физическо 

възпитание и спорт за осигуряване безопасни условия на труд и обучение в кабинета и 

физкултурната площадка.Инструктажи. 

 



 19 

                                                                      Срок: до 07.10.2022 г. Отг.: директора 

 

6. Актуализиране инструкциите за правилно и безопасно обучение в класните стаи  и на 

физкултурни площадки, съответстващи на нормативните изисквания и съобразени с 

психологическите особености на учениците и поставянето им на работните места. 

 

                                                                        Срок: 15.09.2022г. 

                                                                        Отг.:  съответните учители 

 

7.  Провеждане на установените в Правилника за осигуряване на безопасни условия за 

обучение, възпитание и труд - инструктажи. 

 

                                                                       Срок: постоянен 

                                                                       Отг.: Отговорник Длъжностното лице по    

                                                                       безопасност и здраве 

 

8. Създаване на условия за безопасно обучение и труд. 

 Осигуряване подходящи помещения за класни стаи  съответстващи на 

установените в страната норми и изисквания за безопасност /микроклимат, 

осветление, отопление, вентилация, шум, вибрации/ и противопожарни 

изисвания; 

 Осигуряване извършването на периодични медицински прегледи на 

работниците и служителите, съгласно чл. 287 от КТ и чл. 9 от Наредба № 3 на 

МЗ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на 

работниците; 

 Поддържане и обогатяване средствата по охрана на труда и противопожарното 

оборудване. 

 

                                                                                        Срок:    постоянен 

                                                                                        Отг.: Директор                    

9. Осъществяване на взаимодействие и кординация с органите на централната и 

местната власт в дейността им по осигуряване на безопасни условия за 

обучение, възпитание и труд. 

                                                                                         Срок: постоянен  

     Отг.: Директор 

 

10. Анализ пред ПС на дейността за осигуряване на безопасни условия за обучение, 

възпитание и труд и приемане мерки за подобряването й. 

 

                                                                                             Срок: юли 2023 г. 

                                                                                             Отг.: директор   

 

11. Актуализация на дейностите по осигуряване на безопасни условия за обучение, 

възпитание и труд през годината, при промяна нормативната уредба. 

 

                                                                                             Срок: постоянен. 

                                                                                             Отг.:  длъжностни лица 
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ХРИСТО БОТЕВ»СЕЛО ГОРИЦА,ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

УТВЪРДИЛ:.................................  

 

СТОЯНКА АНДОНОВА 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 
 

 

за провеждането на обучението  

по безопасно движение по 

пътищата 

за учебната 2022/ 2023година 
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СЪСТАВ: 

Председател:Красимир Железчев 

Членове: 

Любчо Тодоров 

Павлин Генов 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Обучението по безопасност на движението по пътищата е задължително и се 

осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания и стандарти. 

2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми. 

3. Учебните тетрадки по безопасност на движението са задължителни за учениците. 

4. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по 

безопасност на движението по пътищата. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната 

година. 

2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използва: специализирана литература, учебни тетрадки, учебно- методически помагала 

и други. 

 

III. ЦЕЛИ 

1. Опазване живота и здравето на децата и учениците.  

2. Формиране у децата и учениците на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания 

и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и правилата за движение по 

пътищата. 

 

IV. ЗАДАЧИ 

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

безопасно движение по пътищата. 

2. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като участници в 

пътното движение. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности и способите за тяхното предотвратяване. 

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

правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации. 

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и 

учители. 

6. Да се ограничи достъпа на превозни средства в училищния двор.  

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се  

спазва Заповед № РД  09 619/31.10.2000 г. и Заповед № РД  09 773/19.09.2003 г. на  

Министъра на образованието и науката, която е в съответствие с § 4 от Допълнителните  

разпоредби на Закона за движението по пътищата. 

                                                                                         Срок: м. септември 2022 г. 
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                                                                                         Отг.: Директор 

 

 

 

2. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и 

глобални теми за първи- седми клас. 

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг.:  класните  

                                                                                        ръководители 

 

 

 

3. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в ЗУД. 

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг.: кл.ръководители 

 

4. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението по 

пътищата (БДП). 

                                                                                        Срок: съгласно график 

                                                                                        Отг.: класните ръководители 

 

5. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на 

планираните мероприятия. 

                                                                                         Срок: постоянен 

                                                                                         Отг.: Директор 

 

6. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети. 

 

                                                                                         Срок: през годината 

                                                                                         Отг.: учителите 

 

7. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

 

                                                                                         Срок: м. септември 2022 г. 

                                                                                         Отг.: класните ръководители 

 

8. Класните ръководители да проведат беседаразговор за поведението на учениците 

като участници в пътното движение. 

                                                                                         Срок: през годината 

                                                                                         Отг.: класните ръководители 

 

9. С учениците от  I- VII клас учителите да провеждат ежедневно "5- минутка"  

краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на 

движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата. Същата да се 

отразява в дневниците в последния за деня учебен час на всеки клас. 

 

                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                          Отг.: учителите 

 

10. На първата родителска среща съвместно с родителите да се определи най- 

безопасният маршрут от дома до училището . 

 

                                                                                          Срок: м. септември 2022 г. 
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                                                                                          Отг.: класните ръководители 

 

11. Да се заложат на отделен ред в Списък  Образец № 1 часовете за изучаване на 

правилата по БДП по пътищата. 

                                                                                           Срок: м. септември 2022 г. 

                                                                                           Отг.: директор 

 

12. Да се осигури закупуването на необходимите учебни учебни тетрадки за учениците 

по БДП. 

                                                                                           Срок: октомври 2022 г. 

                                                                                           Отг.:  класните ръководители 

 

13. Да се изготви график на занятията по БДП. 

 

 

                                                                                           Срок: 07.09.2022 г. 

                                                                                           Отг.: директор 

 

14. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и да изготви 

предложение за обезопасяване района на училището. 

 

                                                                                            Срок: м. септември 2022 г. 

                                                                                            Отг.: Директор, комисията 

 

15. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, 

зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за 

припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани 

срещу подпис. Да се попълва Уведомително писмо от ръководителя на групата. 

                                                                                             Срок: постоянен 

                                                                                             Отг.: учителите 

 

16. При възникване на пътнотранспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици и 

настъпила смърт, задължително да се информира Началника на регионалния 

инспекторат по образование в срок от 24 часа. 

                                                                                              Срок: постоянен 

                                                                                              Отг.: Директор 

 

 

17. Да се информира Министъра на образованието и науката чрез РУО- Бургас в срок 

от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания. 

                                                                                               Срок: постоянен 

                                                                                               Отг.: Директор 

 

18. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или 

смърт в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и 

общоучилищна родителска среща. 

 

                                                                                               Срок: постоянен 

                                                                                               Отг.: Директор 

 

19. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици. 

 

                                                                                             Срок: м. септември 2022 г.,                                     

                                                                                             след  коледна  и след  
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                                                                                              пролетна ваканция  2023г.                                                                                                 

                                                                                             Отг.: класните ръководители 

 

20. Актуализиранесистемата за поетапна проверка на знанията и уменията на 

учениците по БДП чрез провеждане на тестове в края на първи и втори учебен срок и 

проверка на практическите умения в ролеви игри. 

                                                                                             Срок: 14.01.2023 г.,                                                                                                                                   

                                                                                                        Съгл. график приключване 

втори срок.                                                                                                 

                                                                                             Отг.:  класните ръководители  

 

21. Изготвяне анализ на резултатите от тестовете и Комисията да излезе със становище 

и препоръки за следващата учебна година. 

                                                                                              Срок: юни.2023    г.,                                                                                                                                   

                                                                                              Отг.: класните ръководители  

 

22. Изготвяне на анализи и сведения за РУО- Бургас за обучението по БДП в училище. 

 

                                                                                              Срок: постоянен                                                                                                                                

                                                                                              Отг.: директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


