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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“-гр.ТРЪН   
      
              Кратки  исторически  данни: С Постановление на МС №212 от 02.09.2008 
год. СУ„Гео Милев", гр.Трън е обявено за защитено училище. A с Постановление на 
МС №84 от 2009 година   е утвърдено като средищно училище с прием на ученици 
от територията на община Трън. 
 
Учебна година Брой ученици Брой паралелки 
2016/2017 286 16 
2015/2016 294 18 
2014/2015 295 16 
2013/2014 300 18 
2012/2013 295 17 

    

     В училището се обучават ученици от І до XІІ клас включително, живеещи както в 

град Трън, така и извън него и от близките  села. През периода 2012-2016 година броят 

на учениците в училището запазва относително близки стойности. Анализът на 

движението на ученици показва, че децата се преместват основно по семейни причини, 

преместване поради смяна на местоживеене и напускане на страната.  

Отпадналите предимно по семейни  причини ученици през 2016/2017г. са 9 ученици. 

През настоящата година училището ще продължи да работи съвместно с останалите 

институции за намаляване дела на отпадналите ученици. 
 
През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 
Учебна 
година 

Непедагогически 
персонал 

Педагогически 
персонал 

Образователно- 
квалификационна 
степен на педагог. 
персонал 

ПКС и 
научна 
степен 

2016/2017 10 24 Магистър,бакалавър 2бр-ІІ 
и1бр.V 

2015/2016 11 29 Магистър,бакалавър 2бр-ІІ 
и1бр.V 

2014/2015 11 28 Магистър,бакалавър 2бр-ІІ 
и1бр.V 

2013/2014 11 31 Магистър,бакалавър 2бр-ІІ 
2012/2013 11 29 Магистър,бакалавър 2бр-ІІ 
 

  

 

     Резултатите за 2016/2017 година, показани на НВО-4 клас, са много слаби. Което 

налага повече работа в часовете и в ПИГ по предметите. Редовните консултации и 

индивидуална работа с изоставащите ученици ще доведат до повишаване успеваемостта 

им.  

 

 



 

 

Сравнение на училищните средни резултати (в точки) по предмети с предходни години 

НВО-4 клас 2016 2017 Разлика между 2017 и 

предходната година 

БЕЛ 8,50 7.48 - 1,02 

Математика 8,00 9.95 +1,95 

Човекът и природата  10,54 11.52 +0,98 

Човекът и обществото 12.19 10.59 -1.60 

Общ среден бал:  9,81 9.88 +0,07 
 

    В сравнение с предходните две години на НВО-7 клас се наблюдават по-високи 

резултати  по БЕЛ,   но по математика се запазва ниското ниво. 
 
Сравнение по паралелки на средните училищни резултати в оценки от НВО – 7 клас с 

годишния успех (ЗП) – 2017 г. 

 БЕЛ Математика Френски  език 

 ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика ЗП НВО Разлика 

VІІ а 4.68 4.13 -0.55 3.84 2.99 -0.85 3.16 3.13 -0.03 

VІІ б 4.00 3.76 -0.24 3.71 2.59 -1.12 3.64 2.99 -0.65 

    

    Мерките, които ще се предприемат през настоящата учебна година за подобряване на 

учебните резултати, са диференцирана работа с учениците, включване на задачи от 

формат на НВО, допълнителна работа с всички ученици и привличане на родители в 

часовете за консултации. Необходимо е изготвяне на портфолио за всеки ученик, с 

резултатите, показани през учебната година. 

  

 Съпоставка на средния успех  на ДЗИ – 2017 година по предмети за училището със 

съответните резултати за страната за 2017 г.  

Учебен 

предмет 

Брой 

явили се 

Среден успех за 

училището – 2017 

Среден успех за 

страната - 2017 

Разлика 

БЕЛ 10 4.392 4.13 + 0.262 

ИЦ 1 3.43   

ГИ 8 3.586   

Фил. цикъл 1 4.95   

 
Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години 

предмет 2012 2015 2016 2017 Разлика между 

2017 и 2016 г. явили 

се 

ср. 

успех 

явили 

се 

ср. 

успех 

явили 

се 

ср. 

успех 

явили 

се 

ср. 

успех 

БЕЛ 25 4.05 18 3.901 14 4.154 10 4.392 + 0.238 

ИЦ     3 5.307 1 3.43 - 1.877 

ГИ     3 3.86 8 3.586 - 0.274 

БЗО     8 3.69    

Фил. цикъл       1 4.95  



 

 

     Забелязва се тенденция за поддържане на едно средно ниво на резултатите по БЕЛ, 

което ще бъде задържано  и през настоящата година. 

Всички учители са подготвили и осъществили учебно-възпитателната си дейност 

с годишни разпределения, изработени въз основа на учебното съдържание и съгласно 

указанията на експертите от РУО- гр. Перник. 
    Педагогическият екип на Средно училище „ Гео Милев “ осъзнава необходимостта от 

провеждане на образователно-възпитателен процес, адекватен на социалните 

преобразувания, на реалностите на обществото, на европейските тенденции и 

националните традиции, в името на възпитаването на здрави, образовани и устойчиви 

пред предизвикателствата млади хора, възпитани в национална идентичност, 

общоевропейски ценности, толерантност към различията, уважение към законността и 

конкурентноспособност в ЕС и глобалния свят. 

 Необходимо е: 

 Да продължи работата по изграждането на гражданско образование на учениците; 
 Да се усъвършенства система за превенция и контрол на отсъстващи ученици;  
  Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;  
 Да се привлекат възможно по-голям брой родители, съпричастни към 

училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на 

родителите към училищния живот; 
 Да се обогати материално-техническата база и библиотечния фонд;  
 Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 

европейските образователни изисквания.  
 През изминалата учебна година училището се включи НП „Твоят час ". 

 
 
 
ІІ. ВИЗИЯ,МИСИЯ И  ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА СУ „ГЕО МИЛЕВ“  
 
1.ВИЗИЯ  

     СУ “Гео Милев” –Трън е общинско училище с дванадесетгодишен курс на обучение.  

Според вида на подготовката училището е неспециализирано.От 2017/2018 учбна година 

в училището се откриват една профилирана паралелка – хумаанитарен профил и една 

професионална паралелка -,,Помощник треньор по спортно-туристическа дейност’’.      

2.МИСИЯ 
        Мисията на СУ „Гео Милев“ – гр. Трън, е да подпомага индивида в свободното 
му развитие и усъвършенстване на природните му заложби, на тяхната хармония и 
цялост, като го включва в различни по вид дейности и типове социални общности 
за постигане на държавните образователни изисквания в съответния етап/степен 
на училищно образование срещу минимализиране на ресурсите - финансови и 
човешки 
 

 

 



 

 

3.ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧ. 2017 / 2018 Г. 

 Акцентиране върху подготовката по български език, чуждоезиково обучение и 

математика.  
  Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес чрез 

подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната 

подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.  
  Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 
  Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.  
 Гражданско образование.  
 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ).  
 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.  
 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното 

настоятелство (УН) и Обществения съвет като органи, подпомагащ цялостната 

дейност на училището. 
 
 
 
III. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа  
 Повишаване на образователните резултати на учениците – НВО 4 и 7 клас и 

ДЗИ; 
 Осигуряване на обхвата и прилагане на комплексен подход за повишаване на 

образователните постижения и превенция на преждевременно напуснали 

училище. Намаляване на броя на отсъствията на учениците; 
 Изпълнение на дейности от националните програми за развитие на 

средното образование; . 
 Усъвършенстване на системата за квалификация и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти 
 Изпълнение на дейности по оперативни програми и други проекти; 
 Включване на родителите в училищните дейности; 
 Гарантиране на сигурността и здравето на учениците; 
 Обмен на добри практики между    учители . 

 

 

 

 



 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ за реализиране на целите и приоритетите 

№ ДЕЙНОСТИ  Отговорник 
Оперативна 

цел  
Срок 

Място на 
отчет 

1 2 3 4 5 6 

м. Септември 2017 г. 

 

Подготовка и провеждане на 
септемврийска сесия: 
  
 - Поправителни изпити  -  
дневна форма; 
 - Поправителни изпити за СФО 
   

 

ЗДУД 

 

м.08.- 
м.09. 

ПС 

 
Разпределение на часовете по 
учебните планове, изучавани в 
училището 

Директор 
 

5 ПС 

 
Изработване  на  седмичното  
разписане 

Комисия 
 

5 ПС 

 

Работа по екипи за  изготвяне 
на:  

 Актуализирана 
стратегия –периода 
2017- 2020г., комплексен 
учебен план, 

 училищен правилник; 
 правилник за вътрешния 

трудов ред; 
 Правилник за безопасни 

условия на обучение и 
труд 

Директор,  

ЗДУД,  

комисии 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

11 ПС 

 
Утвърждаване на училищни 
учебни планове 

Директор 
 

12 ПС 

 

Изготвяне на годишни 
разпределения на учебния 
материал по учебни предмети 
 

учителите 

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

12 Директор 

 
Изготвяне на учебни програми 
за ЗИП и ИУЧ 

учителите 

Изпълнение на Нац. 
стратегия  за насърч.  и 
повишаване на 
грамотността  (2014 – 
2020) 

12 
Директор 

РУО 



 

 

 
Запознаване на педагогическия 
персонал с актуалните 
нормативни документи на МОН 

Директор 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

12 ПС 

 

Педагогически съвет за 
организиране дейността на 
училището  през учебната 
2017/2018 година 

Директор 

 

12 ПС 

 
Привеждане на училищната 
сграда и двор в естетичен вид 

Директор ,ЗДУД, 
домакин 

 
14 ПС 

 

Актуализация на училищната 
база данни след  приключилата 
поправителна сесия и 
преместените ученици през 
летния период  

Директор 

 

14 ПС 

 
Актуализация в движението на 
педагогическия и 
непедагогическия персонал 

Директор 
 

15 ПС 

 
Изготвяне на сведение за 
движението на  учениците 

Директор 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

15 РУО 

 

Санитарно разрешително за 
наличие на санитарно-
хигиенни условия за 
провеждане на УВР, утвърдени 
от РИОКОЗ 

Директор 
 

Гарантиране на 
сигурността и здравето на 

учениците 15  

 
Определяне със заповед на 
длъжностните лица за водене, 
контрол и съхранение на ЗУД 

Директор 
 

15 ПС 

 
Изготвяне на обобщена справка 
за доставените учебници 

Директор, ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

15 ПС 

 
Тържествено откриване на 
новата учебната година  

Директор и екип 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за образоват. 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

15 ПС 



 

 

 

Създаване на необходимата 
организация за получаване от 
всички ученици на безплатни 
учебници І – VІІ клас. 

Директор, 
класни 

ръководители 

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

 

15 ПС 

 
Изработване план за 
контролната дейност на 
Директора и ЗДУД. 

Директор, ЗДУД 
Повишаване качеството 
на учебно-възпитателната 
работа  

19 РУО 

 

Квалификационни 
мероприятия :,,Водене на 

задължителната учебна 

документация.’’ 

Директор 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

21 ПС 

 

Изготвяне и представяне за 
утвърждаване в РУО на Списък 
Образец 1 за разпределение и 
утвърждаване на 
преподавателската дейност на 
персонала. 

Директор, ЗДУД 

 

25 РУО 

 

Изготвяне на график за 
дежурството на учителите, 
консултациите и  ДЧК, 
контролни и класни работи 

ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

25 ПС 

 
Инструктиране по охрана на 
труда на учениците и целия 
щатен персонал в училището 

ЗДУД и класни 
ръководители 

Гарантиране на 
сигурността и здравето на 

учениците 

15- 
21 

ПС 

 

Провеждане на обща 
родителска среща и 
запознаване на родителите 
ЗПУО и Правилника за 
дейността и БУВОТ. 
Провеждане на родителска 
среща по паралелки. 

Директор, зам.- 
директор, 

педагогическата 
колегия 

Гарантиране на 
сигурността и здравето на 

учениците 
до30 Д 

 

Провеждане на анкетно 
проучване за изследване и 
оценка на тормоза между 
учениците в училището 

 с випуските ІІ – ХІІ 

Педагогически 
съветник 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

26 ПС 



 

 

 
26.09 – Европейски ден на 
езиците  

МО на БЕЛ и 
чужди езици 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

26 ПС 

 

Квалификационни 
мероприятия в МО начални 
учители:,, Превенция на 
ранното отпадане от училище ‘’  

ЗДУД  

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

29 ПС 

 
ПС: Стартиране на учебната 
година    

Директор 

Повишаване качеството 
на учебно-възпитателната 
работа  

 

28 ПС 

  

м. Октомври 2017г. 

 БД по график ЗДУД 
Гарантиране на 
сигурността и здравето на 
учениците 

3 ПС 

 

Административен, текущ  
контрол: Актуализация на спи-
съци заИУЧ, ЗИП,модул ФВС и 
ПИГ 
 

ЗДУД 

 

5 ПС 

 
Международен ден на учителя - 
кутия за поздравителни 
картички за учителите 

Синдикалното 
ръководство 

 
5 ПС 

 

Квалификационни 
мероприятия в МО 
:Повишаване качеството на 
образование 

ЗДУД 

 

6 ПС 

 
Избор на ученически съвети по 
класове. 

Класни 
ръководители 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

10 ПС 

 
Входно ниво на знанията и 
уменията на учениците по 
различните учебни предмети. 

Преподавателите 
Изпълнение на 
Националната стратегия  
за насърчаване и 

До 9 
ЗДУД и 

директор 



 

 

повишаване на 
грамотността  (2014 – 
2020) 

 
Открит урок:Ролята на спортните 

игри в часовете по ФВС 
ЗДУД 

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

19 ПС 

 

Квалификационни 
мероприятия в МО :Работа с 

деца в риск от отпадане 

 

ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 
преждевременно 
напусналите 
образователната система 
(2013-2020) 

20 ПС 

 

Дни на професиите в начален 
етап, покана към родителите да 
представят професиите си в час 
на класа 

Класни 
ръководители 

Включване на родителите 
в училищните дейности 

 

24 ЗДУД 

 Гражданска защита по график ЗДУД 
Гарантиране на 
сигурността и здравето на 
учениците 

24 ЗДУД 

 
Заседание на ПС-  Ниво на 
усвояване на компетентностите  
от учениците  

ЗДУД 

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

31 ПС 

 

 Текущ контрол  - Спазване 
изискванията при водене и съх-
ранение на документацията на 
учениците в СФО  

ЗДУД 

 

26 ПС 

 
Утвърждаване на списък на 
учениците, които ще получават 
стипендии 

ЗДУД 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

27 ПС 

 
Анализ и обсъждане на 
резултатите от анкетите за 
нивото на тормоз 

педагогически 
съветник 

 
27 ПС 

м. Ноември 2017г.  

 



 

 

 БД  по  график ЗДУД  7 ПС  

 
9 ноември-Международен ден 
за борба с расизма 

ЗДУД  

Изпълнение на плана по 
Стратегията за образов. 

интеграция на  учениците 
от етнич. малцинства 

9 ПС  

 
Текущ контрол -Тетрадки, пис-
мени работи на учениците 

 

ЗДУД 

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

11 ПС  

 

16 ноември –Международен 
ден на толерантността-  ролеви 
игри в час на класа .    Конкурс  
за рисунки,карикатури и 
презентации 

Класни 
ръководители 

КС тормоз 

 

16 ПС  

 
Отчет и анализ на текущия 
успех  и дисциплина 

Директор, ЗДУД 

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

17 ПС  

 
21 ноември-Ден на 
християнското семейство 

Класни 
ръководители 

 
21 ПС  

 

Квалификационни 
мероприятия в МО: 
Психологически техники за 
сплотяване на учениците в час  

ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

23 ПС  

 

Текущ педагогически контрол -    
тетрадки, писмени работи на 

 учениците 

 

ЗДУД 

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

 

24 ПС  

 Гражданска защита по график ЗДУД 
Гарантиране на 
сигурността и здравето на 
учениците 

28 ПС  

 м. Декември 2017г. 

 
 

 
 1 декември - Международен 
ден за борба срещу СПИН  

Педагогически  
съветник, 

 
1 ПС  



 

 

кл.ръководители 

  БД по график ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

5 ПС  

 
Открит урок: Работа с текст- 4 

клас 
ЗДУД 

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

6 ПС  

 
 Международен ден за правата 
на човека  

ЗДУД 
 

12 ПС  

 

Приемане на молби за 
допускане до изпит на 
учениците от самостоятелна 
форма на обучение. 

Директор,ЗДУД 

 

15 ПС  

 

Квалификационни 
мероприятия в МО : Синдром на 
професионалното изчерпване - 
признаци и превенция 

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

15 ПС  

 

ПС-  Качество на 
възпитателния процес  

 

            Директор 

 

 

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

19 

 

ПС 

 

 

 

Текущ контрол - Организация и 
качество на обучението в ХІІ 
клас. Насоченост към успешно 
представяне на учениците на 
ДЗИ 

ЗДУД 

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

15 ПС  

 

Приемане на график на 
изпитните сесии на учениците 
на самостоятелна форма на 
обучение. 

ЗДУД 

 

15  ПС  

 
Анализ на ритмичността в 
проверката на знанията и 
безпричинните отсъствия 

  
ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

15 ПС  



 

 

 
Изработване на предложение за 
план-прием през учебната 
2017/18 год. 

Директор 
 

15 РУО  

 

 Текущ контрол - Спазване на 
графика и организация на дей-
ността при провеждане на часо-
вете за консултации 

ЗДУД 

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

18 ПС  

 
Представяне на информация, 
относно броя на явяващите се 
на    ДЗИ 

 

ЗДУД 

 
16 РУО  

 Коледни тържества 
Класни  

ръководители 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

23 Д  

 м. Януари 2018г. 

 
 

 
Актуализация на Списък- 
Образец1 

Директор 
 

10 РУО  

 
Изготвяне на заявка за 
задължителната документация 
за края на учебната година. 

Директор, ЗДУД 
 

10 РУО  

 
Организиране и провеждане на 
родителска среща. 

Директор 
 

12   ПС  

 

Квалификационни 
мероприятия в МО: Иновативни 

методи на обучение Директор, ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

19 ПС  

 

Административен контрол:  

Отразяване и извиняване на от-
съствията на учениците. Мерки 
за ограничаване на неизвине-
ните отсъствия.  

ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждеврем. напусналите 
образователната система 

(2013-2020) 

19 ПС  

 
Открит урок: Формиране на 
умения за общуване чрез 
използване на игрови техники 

ЗДУД 
Повишаване качеството 
на учебно-възпитателната 
работа  

19 ПС  

 
Дуален урок 10 клас 

ЗДУД 
Повишаване качеството 
на учебно-възпитателната 
работа  

19 ПС  



 

 

 

Административен контрол:  
Ритмичност на изпитванията и 
спазване изискванията на На-
редба №3/ 15.04.2003 г. за сис-
темата на оценяване и Наредба 
11 

ЗДУД 

Повишаване качеството 
на учебно-възпитателната 
работа  

 

19 ПС  

 
Гражданска защита по график 

ЗДУД 
Гарантиране на 

сигурността и здравето на 
учениците 

23 ПС  

  

м. Февруари 2018г. 

 

 

 

Изготвяне на график за 
дежурството на учителите, 
консултациите и втори час на 
класа  

ЗДУД 

 

8 ПС  

 
Изготвяне на седмично 
разписание и график    

ЗДУД 
 

2   

 

Педагогичеси контрол: Резулта-
ти на ученици със СОП за І уче-
бен срок 

ЗДУД 

Изпълнение на плана по 
Стратег. за образователна 
интеграция на  учениците 

от етнич. малцинства 

12 ПС  

 
Отбелязване на Св. Валентин – 
поставяне на кутия за 
валентинки,  

Кл.ръководители 

 

14   

  

Обсъждане дейността на ПИГ I – 
VIII клас. 

ЗДУД 

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

16 ПС  

 

Актуализиране и утвърждаване 
на списъка с учениците, които 
ще получават стипендии през 
втория срок. 

Класни  
ръководители,  

Гл. счетоводител 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждеврем. напусналите 
образователната система 

(2013-2020) 

16 ПС  

 

   ПС Отчет на дейността от УВР 
през І-я учебен срок и на 
дейността на постоянните 
комисии и методическите 
обединения през I-я учебен 

Директор 

Изпълнение на 
Националната стратегия  
за насърчаване и 
повишаване на 
грамотността  (2014 – 

22 ПС, РУО  



 

 

срок  2020) 

 

 

Осигуряване достъпна и 
навременна информация за 
ученици и родители за реда, 
условията и сроковете за 
провеждане на ДЗИ и НВО IV-VII 
клас. 

Класни 
ръководители, 

ЗДУД 

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

 

22 Д  

 

19 февруари -145 години от 
обесването на Васил Левски    

МО история 

Изпълнение на плана по 
Стратег. за образователна 
интеграция на  учениците 

от етнич. малцинства 

19 Д  

 

Квалификация в МО:Екипната 
работа - гарант за качествено 
образование  

 

   ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

20 ПС  

 
График за контролните и 
класните работи през втория 
учебен срок 

  
Преподавателите 
и ЗДУД 

 
21 Д  

 

Ден за борба с тормоза в 
училище : Ден на розовата 
фланелка 

 КС тормоз 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

21 ПС  

 
Подавате на заявления за ДЗИ и 
изготвяне на справка до РУО 

ЗДУД 
 

 Д  

 

Изготвяне на информация за 
броя на отпадналите ученици и 
анализ на причините. 

Директор, ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

22 ПС  

 

Квалификационни 
мероприятия в МО: 
Онагледяване на учебния 
процес 

Директор, ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

23 ПС  

 
Гражданска защита по график 

ЗДУД 
Гарантиране на сигурн. и 

здравето на учениците 
27 ПС  



 

 

 

Квалификационни 
мероприятия в МО 
:Интерактивни методи и техники 

за групова работа в обучението по 

обществени науки   

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

23 ПС  

  

м. Март 2018г 
 

 
Квалификационни 
мероприятия в МО: Дисциплина 

чрез сътрудничество 
ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

2 ПС  

 
Честване 3-ти март, 8-ми март и 
настъпването на пролетта на 22 
март 

Класни 
ръководители 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

03 - 
22 

ПС  

 БД  по график ЗДУД  6 Д  

 
Външни квалификационни 
мероприятия 

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

 ПС  

 

Квалификационни 
мероприятия в МО : Успешният 

класен ръководител 

 
ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 
преждевременно 
напусналите 
образователната система 
(2013-2020) 

  9 ПС  

 

Открит урок: Четене с разбиране- 

2клас 
ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

21 ПС  

 

Квалификационни 
мероприятия в МО: Открит 
урок- 9 клас по биология 

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по Национал. 
стратегия за развитие на 
педагогическите кадри 

22 ПС  

 

Ден на водата 
МО природни 
науки 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за образоват. 
интеграция на учениците 

от етнич. малцинства 

22 Д  



 

 

 

Подготовка на материали за 
външно училищно  оценяване в 
I V, VII и XII клас 

ЗДУД 

Изпълнение на Национал. 
стратегия  за насърчаване 
и повиш. на грамотността  
(2014 – 2020) 

22 ПС  

 

Изготвяне на обобщена заявка 
за задължителната 
документация за учебната 
2017-2018г 

Директор,  
ЗДУД 

 

22 РУО  

 

 Текущ контрол - Ефективност 
на урока. Прилагане на инова-
ции, организация на електрон-
ни уроци, работа по учебни 
проекти. 

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

23-30 ПС  

 м. Април 2018г. 

 
 

 
Ден на Детската книга- 2 април Класни  

ръководители 
 

10 Д  

 

Международен ден на ромите- 8 
април 

Класни  
ръководители 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

10 ПС  

 
БД  по график 

ЗДУД 
Гарантиране на 
сигурността и здравето на 
учениците 

10 ПС  

 

Текущ контрол - Отразяване и 
извиняване на отсъствията на 
учениците.  Мерки за огранича-
ване на неизвинените отсъст-
вия. Връзки с родителите.  

Наказания.  

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

20 ПС  

 

Квалификационни  
мероприятия в МО: 
Интегриране на ученици с 
емоционални проблеми” 

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

20 ПС  

 

Провеждане на външно 
училищно  оценяване в I V, VII и 
XII клас 

Директор,  
ЗДУД 

Изпълнение на Национал. 
стратегия  за насърчаване 
и повишаване на грамот.  
(2014 – 2020) 

23- 
27 

ПС  

 Открит урок: Групова работа ЗДУД Изпълнение на Национал. 25 ПС  



 

 

стратегия  за насърчаване 
и повишаване на грамот.  
(2014 – 2020) 

 

Външни квалификационни 
мероприятия 

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по Нац. 
стратегия за развитие на 
педагогическите кадри 

 ПС  

 

Приемане система за 
стимулиране на учители и 
ученици за високи постижения 
в УВП. Обсъждане на 
номинациите за награди. 

Директор  
 

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

26 ПС  

 
Определяне на комисии за ДЗИ 
и външно оценяване 

Директор 
 

26 ПС  

 

Обсъждане и набелязване на 
мероприятията, посветени на 
Патронния празник на 
училището 

Директор,  

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

26 ПС  

 

Избор на знаменни групи Класен 
ръководител, 

Директор, ЗДУД 

 

26 ПС  

 

Ден на книгата 

Класни  
ръководители 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

23 ПС  

 

    

Ден на Земята-22 април        МО по природни 
науки 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

23 

 
ПС  

 
ГЗ по график 

ЗДУД 
Гарантиране на 

сигурността и здравето на 
учениците 

24 ПС  

 

Квалификационни 
мероприятия в МО : 
Застрашени от отпадане 
ученици 

ЗДУД 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевр. напусналите 
образователната система  

25 ПС  



 

 

 м. Май 2018г. 

 
 

 
Допускане на ученици за ДЗИ 
през майска сесия 

Директор 
 

 ПС  

 
Денят на Европа -9 май и ден на 
ученическо самоуправление 

Педагогически 
съветник 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

9 ПС  

 Открит урок в 1 клас ЗДУД  4 ПС  

 

Приемане на график за 
допълнителна лятна работа с  
ученици  с обучителни 
трудности от начален етап. 

Директор 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

22 ПС  

 
Отчитане на резултатите от 
УВР в ХІІ клас 

Директор 

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

 

10 ПС  

 

Утвърждаване на 
предложенията за 
награждаване на ученици и 
изявени учители по случай 24 
май. 

Директор 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

10 ПС  

 
Отчитане на резултатите от 
външното  училищно  
оценяване в I- III клас 

Директор 

Изпълнение на Нац. 
стратегия  за насърчаване 
и повишаване на грамотн.  
(2014 – 2020) 

10 ПС  

 
Изпращане на заявки за 
зрелостни изпити – майска 
сесия 

Директор,  
ЗДУД 

 
14 РУО  

 

24 май – Ден на българската 
книжнина и славянската 
писменост. Отбелязване на 
празника.  

Директор и екип 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за образов. 

интеграция на  учениците 
от етнич. малцинства 

24 ПС  

 БД   по график ЗДУД Гарантиране на 29 ПС  



 

 

сигурността и здравето на 
учениците 

 
Определяне на групи за ЗИП  за 
учебната 2017/2018г 

преподаватели 
 

29 РУО  

 

Провеждане на анкетно 
проучване за изследване и 
оценка на тормоза между 
учениците в училището с 
випуските ІІ – ХІІ 

Педагогически 
съветник 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевременно 
напусналите 

образователната система 
(2013-2020) 

19 ПС  

   

м. Юни 2018г. 
 

 
1 юни – Ден на детето 

 

Педагогически 
съветник 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

01   

 Изходни нива на учениците 
ЗДУД, 

преподаватели 
 

01-22 ПС  

 
 5 юни-Световен ден на 
околната среда   

Преподаватели 
по биология 

Изпълнение на плана по 
Стратегията за 
образователна 

интеграция на децата и 
учениците от етническите 

малцинства 

5  МИ  

 
Външни квалификационни 
мероприятия 

ЗДУД 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по 

Националната стратегия 
за развитие на 

педагогическите кадри 

 ПС  

 
Работа по училищната 
документация 

ЗДУД и 
учителите 

 
15-30 ПС  

 

ПС за приключване на учебната 
2016/2017г. за I - VІІІ клас. 
Организиране на поправителна 
сесия за учениците от пети до 
осми клас. 

Директор 

 

13 ПС  

 
Графици и провеждане на 
редовна поправителна сесия 
юни/юли  

ЗДУД и 
учителите 

 
13-30  ПС  

 Избиране на комисия за Директор     13 ПС  



 

 

оценяване диференцирано 
заплащане на  учителите на 
учителите 

 

Превантивен административен 
-Спазване изискванията за под-
готовка, обработка и архивира-
не на документация за дипломи 
за средно образование от майс-
ка изпитна сесия/ зрелостна 
комисия, техническо лице 

ЗДУД 

 

30 ПС  

 

Текущ административен 
контрол- Спазване изисквания-
та за водене на документацията 
в края на учебната годи-
на/класни ръководители, 
учители, длъжностни лица 

ЗДУД 

 

30 ПС  

 м. юли- м. август 2018г. 

 

 
Организация и провеждане на 
прием на ученици в IX клас за 
следващата учебна година.  

 
 

01.07-
30.08 

РУО  

 

Изготвяне на обобщена 
информация за броя на 
отпадналите ученици и анализ 
на причините 

Директор, ЗДУД 
и класни 

ръководители 

Изпълнение на Стратегия 
за намаляване дела на 

преждевр. напусналите 
образователната система 

(2013-2020) 

9 ПС  

 
Изготвяне на доклад-анализ за 
квалификационната дейност 

Директор 

Изпълнение на плана за 
2014-2020 г. по Нац. 

стратегия за развитие на 
педагогическите кадри 

9 ПС  

 
Проект на Списък –Образец 1за 
следващата учебна година 

Директор 
 

9 ПС  

 
Планиране на ремонт по 
необходимост 

Директор 
 

9 ПС  

 

Отчет за дейността на 
училището през учебната 
година и представяне на 
информация в РИО 

Директор 

Изпълнение на Нац. 
стратегия  за насърчаване 
и повишаване на 
грамотността   

9 ПС  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


