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Р А З Д Е Л  І  

 

К Р А Т Ъ К  О Б Е К Т И В Е Н  А Н А Л И З  И  О Ц Е Н К А  Н А  

Д Е Й С Т В И Т Е Л Н О Т О  С Ъ С Т О Я Н И Е  Н А  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А  

У Ч И Л И Щ Е Т О  
 

Второ основно училище „Св. П. Хилендарски“, град Раднево е общинско средишно училище 

със  150 годишна история и традиции. То е най-старото училище в града, създадено през далечната 
1870 година в две от одаите на старата църква. В тогавашното Радне махле започват обучението си 24 

селянчета, обучавани от младия  местния учител Илчо  Шиваров.  

Днес училището е съвременно, иновативно и модерно, разположено на 3 етажа с общо 21 

учебни стаи, с физкултурен салон, с богата спортна база и мултифункционални площадки в 
училищния двор. Разполага с класна стая на открито. Предлага на учениците иновативно и 

качествено образование, дигитална учебна среда за съвременен образователен процес. Изградени 

са два компютърни кабинета, кабинет по природни науки, кабинет по музика, кабинет по 
приобщаващо образование. 

Сравнено с областните градски училища, Второ основно училище е малко, китно и  добре 

организирано школо, но за миньорското градче то е едно от големите и утвърдени училища в община 

Раднево. 
Броят на учениците в дневна форма за настоящата  учебна година е 353 ученици, разпределени 

в 15 паралелки. Училището предлага индивидуална форма на обучение, както и ресурсно 

подпомагане за 15 ученици със СОП. Има изградена политика за подкрепа на личностно развитие на 

учениците. В центъра на образователната система е ученикът с неговите интереси и възрастови 

особености, на когото се предлага качествено образование, възпитание, социализация и подкрепа за 

личностното му развитие.  Училището предлага целодневна организация на учебния ден за 11 групи 

ученици, 8 в начален етап  и 3 в прогимназиален за общо 270 ученици.    

Правилното планиране на образователната дейност, умелото ѝ осъществяване и контрол 

допринасят за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училище.  

Общият  среден  успех  на училището за учебната 2021/2022 година е много добър 5,02. 

Педагогическите специалисти и учениците се включват активно в образователни, културни и 

социални инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво.  

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

отчетност на резултатите, осигурени са единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. 

Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на педагогическата дейност. 

Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията 
и методиката на обучение в училище. Постигнатите добри резултати са благодарение на създадените 

отлични условия на обучение, възпитание и работа. Постигнати бяха успехи по следните 

направления: 

 

 Учителите работят нестандартно в часовете си, прилагат иновативни методи и 

форми на обучение и взаимодействие с учениците; 
 III място от Национален конкурс за детско творчество „С България в сърцето“ в 

раздел Художествено слово, организиран от НУМСИ „Христина Морфова“, гр. Ст. Загора 

и Кметство Шипка; 

 III място от Национален конкурс за изработване на театрална кукла на любим 
литературен герой, част от Националния фестивал на детската книга - Сливен 

 II и III място от Национален конкурс „Поклон, Апостоле! Безсмъртие и 

свобода!“ раздел Литературно творчество-поезия, организиран от Община Мизия и ЦПЛР 
гр. Мизия; 

 Златен медал и първо място на XVI ти традиционен Национален турнир по 

художествена гимнастика „Фея под липите“ Стара Загора - 2022; 
 Златен медал и сребърен медал от Национален конкурс „Път към славата“ гр. 

София, Grand pri –дует; 
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 Златен медал и първо място на XVI ти традиционен Национален турнир по 
художествена гимнастика „Фея под липите“ Стара Загора -2022; 

 Сребърен медал и грамота във Втори национален детски конкурс за рисунка 

„Пролетна палитра“ при НЧ „Изгрев- 1921“, с. Волуяк; 

 I и III място Национален конкурс за детска рисунка „Българските приказки - 
извор на мъдрост и доброта“- 2022; 

 II място на областния кръг на националното състезание по БДП; 

 За принос в развитието на училището през учебната година общо са наградени 

40 деца и 15 учители. 

 

Успешно бе организиран и проведен приемът на учениците след завършен седми клас, които 
постигнаха добри и задоволителни резултати на външното оценяване. Изградени са връзки за 

сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното настоятелство. 

Приоритет в дейността на училището е качественото обучение по всички учебни предмети и 

постигане на добри резултати на НВО в IV и VII клас. 

През учебната 2021/2022 година седмокласниците постигат отлични резултати за училището 

спрямо предходните години. Резултатите са съизмерими с тези за областта и страната. Цялата 

стратегия за провеждане на качествено обучение на ръководството на училището и всички 
педагогически специалисти е успешна. Добрата основа в начален курс и изградената система за 

формиране на ключовите компетентности в прогимназия доведоха до чудесните резултати. По БЕЛ за 

2021/2022 година резултатите на учениците са с 14 единици по-добри спрямо предходните тежки за 
училището години. Нещо повече единият от класовете е постигнал с 21 единици по-добри резултати от 

миналата учебна година. По математика резултатите са с 10 единици по-добри в сравнение от 

миналата година. След толкова труд и упоритост стигаме резултатите на областта и страната. Огромен 

успех за училището, благодарение на цялостната политика на училището за осъществяване на 
качествено обучение на учениците. 

В резултат на дейността и мерките на училищната комисия за превенция на отпадането на 

учениците от училище през учебната 2021/2022 година няма отпаднали ученици. Това се дължи на 
приложените специфични превантивни политики на училището, съобразени с интересите на всеки 

ученик и целящи развитието на неговите  индивидуални способности. 

Необходимо е: 

 
 да продължат действията на служителите на училищната институция в посока 

намаляване рисковете от инфекция в условията на извънредна епидемична обстановка за 

безусловното осигуряване здравето на учениците и гарантирането на безопасни условия за 
обучение и труд посредством задължителни и препоръчителни мерки и протоколи за 

действие; 

 да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 
европейските образователни стандарти; 

 да продължи работата по гражданското, здравното и екологичното образование 

на учениците; 

 да продължи стимулирането на талантливите, ученолюбивите и амбициозни 
ученици, издигащи престижа на училището; 

 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 

противообществените прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

 да работи за развитие  на словесно-творческите умения на учениците още от 

ранна училищна възраст; 
 да се усъвършенства системата на квалификационната дейност на учителите; 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 специално внимание да се отдели на работата на родителите; да се търсят нови 

методи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-
техническата база. 
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РАЗДЕЛ ІІ 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА 

НА УЧИЛИЩЕТО 

1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Раднево ще продължи да се 

утвърждава и развива като иновативно училище, предоставящо качествено и актуално 

образование, в което се прилагат съвременни педагогически технологии, което ангажира, подпомага и 
стимулира учениците и ги прави значими в учебния и извън учебния процес, владеещи ключови  

компетентности, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в 

полза на общността.  

2. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

Мисията на Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – Раднево е 
предоставяне на учениците на качествено образование, повишаване критичното мислене и творчество 

на учениците чрез въвеждане на иновативни методи на обучение и изграждане на индивидуален, 

иновативен педагогически стил у преподавателите. Подпомагане на  учениците в развитието и 

усъвършенстването им в оптимална училищна среда,  с квалифицирани учители и в партньорство с 
родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците, не само на базово образование, 

но и на актуални знания, умения и ключови компетентности, които са им необходими, за да се 

реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и 

отговорно собствено поведение. 

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 
 Постигане на европейско качество на образованието. 

 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено 

съзнание и поведение, способни за ефективна реализация. 
 Ефективно изучаване на родния език. 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

подрастващите. 
 Осигуряване на равен достъп до образование. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

 
 Издигане качеството на процеса на присъствено обучение и/или обучение от 

разстояние в електронна среда за постигане на държавните образователни стандарти в 

контекста на обявена извънредна епидемична обстановка на територията на страната. 
 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

 Обхват на всички деца, които подлежат на задължително обучение. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми 
и иновативни методи на обучение. 

 Акцентиране върху способностите на ученика за самостоятелно получаване на знания и 

тяхното правилно използване. 
 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяването на знания, 

формирането на различни компетенции по различните предмети и развитие на умения 

за учене през целия живот. 
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 Подкрепа на личностното развитие на учениците. 
 Защита личностното достойнство на учениците. 

 Усъвършенстване работата с напредналите ученици. 

 Усъвършенстване работата с изоставащи ученици. 

 Обогатяване на материално-техническата база. 
   
 

 

 

5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 
 

1. Осигуряване на безопасна и здравословна среда за обучение, възпитание и работа 

посредством мерки и действия за намаляване риска от инфекция в условия на извънредна епидемична 

обстановка. 

2. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование 

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане на 

дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС: 

2.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището. 

2.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и 

социализация. 

2.3. Осъществяване на обучение по учебни планове съобразно потребностите и интересите на 

учениците и възможностите на училищната институция.  

3. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез 

институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование: 

3.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание. 

3.2. Ритуализация на училищния живот. 

3.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление. 

3.4. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот. 

3.5. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. 

3.6. Подкрепа на личностното развитие на учениците. 

4. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на 

учениците: 

4.1. Занимания по интереси. Извънкласни и извънучилищни форми.  

4.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие. 

4.3. Обновяване и обогатяване на материалната база. 

5. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите 

специалисти: 

5.1. Квалификация на педагогическите кадри. 

6. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието: 

6.1. Взаимодействие с родителите. 

6.2. Партньорство със заинтересовани страни и институции. 

6.3. Присъствие на училището в общественото пространство. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

1. Осигуряване на безопасна и здравословна среда за обучение, възпитание и работа 

посредством мерки и действия за намаляване риска от инфекция в условия на 

извънредна епидемична обстановка 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 

1.Задължителни мерки за намаляване риска от 

инфекция: 

1.1.Дезинфекция на повърхностите и проветряване 

посредством следните дейности: 

 1.1.1.Всекидневно двукратно (преди началото и след 

приключване на смяната) влажно почистване и 

дезинфекция на всички критични точки1; 

 1.1.2.Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните 

мероприятия при наличие на потвърден случай на COVID-

19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час       в 

зависимост от обектите; 

 1.1.3.Почистване и дезинфекциране на тоалетните и 

санитарните помещения по график2; 

 1.1.4.Дезинфекциране на кабинети, физкултурни 

салони, лаборатории, работилници, мишки, клавиатури и 

инструменти през всяко междучасие; 

 1.1.5.Дезинфекциране на учителската стая по време 

на всеки учебен час; 

 1.1.6.Проветряване на учебните стаи по време на 

всяко междучасие и/или по-често в съответствие с 

метеорологичните условия; 

 1.1.7.Дезинфекция и почистване на училищните 

автобуси преди и след всеки курс. 

1.2.Осигуряване на условия за лична хигиена чрез 

следните дейности: 

        1.2.1.Осигуряване на течаща топла вода и сапун във 

всяко санитарно помещение; 

        1.2.2.Поставяне на дезинфектант за ръце на видно 

място на входа на училището, в класни стаи, кабинети, 

лаборатории, работилници и други помещения в сградата 

на училището; 

        1.2.3.Поставяне на видно място на правила за 

спазване на лична хигиена; 

        1.2.4.Организиране на хигиенните и 

дезинфекционните дейности и правилно подготвяне на 

дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското 

лице в училището и/или с оказана методична помощ от 

Регионалната здравна инспекция (РЗИ); 

 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

                                                        
1 дръжки         на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди,     екрани и други 
2 в т.ч. и своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или 
автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия 
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1.3.Носенето на защитна маска за лице по време на 

извънредната епидемична обстановка.     

Виж. Забележка под т.1 

2. 

Препоръчителни мерки за намаляване рисковете от 

инфекция: 

- тестване на педагогическия и непедагогическия 

персонал, в координация на училищната институция, 

РУО и РЗИ; 

- отделяне на паралелките от начален етап на отделен 

етаж/в отделно крило на сградата;  

- провеждане на максимален брой часове на открито, 

когато метеорологичната обстановка позволява това; 

- осигуряване на физическо разстояние между учителя и 

местата на учениците, в т.ч. и препоръчителна дистанция 

от 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо; 

- при възможност ограничаване на учениците в групите за 

целодневна организация на учебния ден в рамките на 

паралелката, когато броят на учениците и ресурсите на 

училищата позволяват това; 

- по възможност отваряне на повече входове, като се 

осигури пропускателен режим на всеки отворен вход и се 

определи кои класове/паралелки преминават през 

съответния вход без струпване на деца и учители и при 

спазване на дистанция;  

- еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите; 

- обособени зони за обедно хранене за отделните 

паралелки и полуинтернатните групи под формата на 

кетъринг с индивидуални прибори на различни места, 

включително в класни стаи, в училищния двор и др.; 

- комуникация с родителите предимно в електронна 

среда, индивидуални срещи и консултации по 

предварителна уговорка и при спазване на изискванията 

на МЗ.3 

Директор, 

отговорници 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

3. 

Алгоритъм за действие и поведение при съмнение или 

случай на COVID-19 в училището 

Виж Раздел III. Задължителни протоколи за поведение 

при съмнение или случай на  COVID-19 в училището, 

чл.190, ал. 1-4 от Правилника за дейността на 

училището за учебната 2021/2022 година 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАСД, 

педагогически 

специалисти, 

помощен 

персонал 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

4. 

Информиране на родителите и общността относно 

промените в седмичното разписание, направени поради 

преминаване в обучение от разстояние в електронна среда 

(ОРЕС), графикът за ротация на паралелките 

(преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой 

болни от COVID – 19 ученици и учители, карантинирани 

паралелки и учители 

Директор, 

ЗДУД, 

педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

5. 
Преминаване към обучение в електронна среда от 

разстояние за отделен ученик  в условията на епидемична 

Директор, 

ЗДУД, 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

                                                        
3 Всички препоръчителни мерки за намаляване рисковете от инфекция в училище виж чл.189, ал1. и 2. от 

Правилника за дейността на училището – 2022/2023 година 
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обстановка педагогически 

специалисти 

6. 

Осигуряване на защита на личните данни на 

учителите и учениците и            сигурността на информацията 

в електронна среда при спазване на нормативните 

изисквания; 

Директор, 

ЗДУД, 

педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

7. 

Осигуряване на подкрепа за учениците в 

продължително обучение от разстояние в електронна 

среда като посредством следните дейности: 

 обща подкрепа в хода на учебната година под формата 

на консултации и допълнително обучение по отделни 

учебни предмети на ученици в продължително 

обучение от разстояние в електронна среда, с 

установени дефицити при усвояване на учебното 

съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в 

риск от отпадане; 

 допълнително обучение по учебен предмет, 

допълнителни консултации по учебни предмети, 

които се провеждат извън редовните часове, чрез 

занимания по интереси, логопедична работа, грижа за 

здравето, ранно оценяване на потребностите и 

превенция на обучителните затруднения, както и за 

ученици, които не владеят български език; 

 консултации и допълнителното обучение за 

преодоляване на образователни дефицити да са 

съобразени с индивидуалните потребности на ученика 

и установени пропуски при усвояване на учебното 

съдържание. 

Директор, 

ЗДУД, 

педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Изискването за носене на защитна маска за лице ( или т. 1.3 от 1.Задължителни 

мерки за намаляване риска от инфекция) се определя от МЗ, РЗИ, МО, в зависимост от 

регистрираната заболеваемост. 

2. Повишаване на организацията и качеството на образователно-възпитателния 

процес 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Актуализация на стратегията за развитие на 

училището 
Комисия, директор Септември 2022 г. 

2. 
Приемане на Мерки за повишаване на 

качеството 
Директор, ЗДУД Септември 2022 г. 

3. Приемане на училищни учебни планове Директор, ЗДУД Септември 2022 г. 

4. 
Изготвяне на Списък - Образец № 1 за 

учебната 2022/2023 година 
Директор, ЗДУД Септември 2022 г. 

5. 
Контрол по организацията и дейностите по 

заместване на отсъстващите учители 
ЗДУД 

15.09.2022 г.- 

14.09.2023 г. 

6. 
Актуализиране на банка кадри за заместване 

на отсъстващите учители. 
ЗДУД Октомври 2022 г. 

7. 
Определяне състава на постоянните комисии 

Директор Септември 2022 г. 
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8. 
Изготвяне на планове за работа на ПК и ЕКК Председатели на ПК 

и на ЕКК, ЗДУД 
15.09.2022 г. 

9. 
Изготвяне и утвърждаване на училищни 

планове и правилници 
Комисии, директор Септември 2022 г. 

10. 
Определяне на групите за ИУЧ Педагогически 

специалисти 
Септември 2022 г. 

11. 
Определяне на групите за ФУЧ Педагогически 

специалисти 
Септември 2022 г. 

12. 
Изготвяне на учебни програми по РП Педагогически 

специалисти 
Септември 2022 г. 

13. 
Изготвяне на учебни програми по ФУЧ Педагогически 

специалисти 
Септември 2022 г. 

14. 

Изготвяне на годишни тематични 

разпределения на темите по учебни предмети 

и класове в Школо и на план за работа с класа 

на хартия. 

Педагогически 

специалисти, 

педагогически 

специалисти в 

ЦОУД 

15.09.2022 г. 

15. 
Изготвяне, утвърждаване и съгласуване с РЗИ 

на седмично разписание на учебните занятия. 
Комисия, директор 

Септември 2022 г. 

Януари 2023 г. 

16. 

Оформяне на училищна документация /ел. 

дневници, ученически карти/ 

Класни 

ръководители, 

длъжностни лица 

Септември 2022 г. 

17. 
Приемане на годишна училищна програма за 

целодневна организация на учебния ден 

Педагогически 

специалисти в ЦОУД 
Септември 2022 г. 

18. 

Проследяване напредъка на развитието на 

учениците и извеждане на мерки за 

подобряване на образователните резултати: 

- резултати от входно ниво, текущо 

оценяване и изходно ниво; 

- диагностика на пропуските, мерки за 

преодоляването им; 

- индивидуална работа; 

- анализ на заседанията на педагогическия 

съвет 

Педагогически 

специалисти 

16.09.2022г.-

14.09.2023г. 

 

19. 

Създаване на план за личностното развитие 

на ученика: 

- ученици с изявени дарби: 

- изоставащи ученици: 

Педагогически 

специалисти, класни 

ръководители 

 

16.09.2022г.-

14.09.2023г. 

 

20. 
Планиране на необходимата учебна и 

училищна документация 
Директор Януари 2022 г. 

21. 
Изготвяне график за провеждане на спортни 

дейности ФВС 

Педагогически 

специалист по ФВС 
Септември 2022 г. 

22. 
Създаване на необходимата организация за 

стартиране на учебната година 
Директор Септември 2022 г. 

23. 

Създаване на необходимата организация за 

получаване на безплатни учебници от всички 

ученици 

Домакин, класни 

ръководители, 

директор 

Септември 2022 г. 

24. 

Изготвяне график за дежурствата на 

педагогическите специалисти по етажи и 

график за главно дежурство 

Директор Септември 2022 г. 

25. Изготвяне график за превеждане на входящи Педагогически Септември 2022 г.,  
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и изходящи контролни работи. специалисти Февруари 2023 г. 

26. 

Изготвяне на график за провеждане на 

контролни работи – I и II учебен срок на 

учебната 2022/2023 година 

Педагогически 

специалисти 

Септември 2022 г.,  

Февруари 2023  г. 

27. 

Изготвяне на график за провеждане на класни 

работи – I и II учебен срок на учебната 

2022/2023 година 

Педагогически 

специалисти 

Септември 2022 г.,  

Февруари 2023 г. 

28. 
Изготвяне на график за консултации и 

допълнителна работа с учениците. 

Педагогически 

специалисти 

Септември 2022 г. 

Февруари 2023 г. 

29. 

Изграждане на групи ФУЧ: 

- Екология; 

- Проектиране и създаване на 

интерактивна тетрадка  

- Английски език. 

 

Д. Кирева-Христова 

Д. Георгиева, Н. 

Костадинова 

 

 

Септември 2022 г. 

 

 

30. 
Контрол върху четивна техника в І и ІІІ клас 

ЗДУД Април-Май 2023 г. 

31. 

Проверка на табличното умножение и 

деление във II клас 

Педагогически 

специалисти по 

математика 

Април 2023 г. 

32. 
Работа по проекти в часовете по БЕЛ – V-VII 

клас. 

Педагогически 

специалисти по БЕЛ 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

33. 
Работа по проекти в часовете по ИТ и 

оценяването им- V,VI и VII клас 

С. Мехмедеминова, 

Ж. Колева 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

34. 
Работа по проекти в часовете по човекът и 

природата в V и VI клас 
Д. Кирева-Христова 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

35. 
Работа по проекти в часовете по история и 

цивилизации в V, VI и  VII клас 
М. Костадинов 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

36. 
Работа по проекти в часовете по география и 

икономика в V, VI и  VII клас 
Д. Калмушка 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

37. 
Работа по проекти в часовете по  физика и 

астрономия в VII клас 
Г. Петрова 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

38. 
Работа по проекти в часовете по химия и 

опазване на околната среда в VII клас 
Д. Кирева-Христова 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

39. 
Работа по проекти в часовете по технологии и 

предприемачество в V и VI клас 
Д. Георгиева 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

40. 
Работа по проекти с учениците от I-IV клас Педагогически 

специалисти в НЕ 

16.09.202  г.-

14.09.2023 г. 

41. 

Дейността по засилване на практическото 

обучение в училище през учебната година е 

базирана на плановете, изготвени от екипите 

за ключови компетентности в училището.  

Педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

42. 

Награждаване на учениците със спечелени 

грамоти и награди през учебната година с 

плакет за принос в развитието на училището. 

Директор Май 2022 г. 

43. 

Осъществяване на постоянен 

административен и педагогически контрол 

върху работата на педагогическите 

специалисти и служителите в училището. 

Виж планове за контролната дейност на 

директора и зам.-директорите 

Директор, ЗДУД, 

ЗДАСД 

 

 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 
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44. 

Изготвяне на план за професионално 

ориентиране на учениците 

 

Училищен психолог 14.09.2022 г. 

45. 
Работа по НП „Без свободен час в училище“ 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

46. 
Работа по НП „Оптимизиране на вътрешната 

структура на персонала“ 
Директор 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

49. 

Работа по Проект „Повишаване критичното 

мислене и творчество на учениците от Второ 

основно училище „Свети Паисий 

Хилендарски“ чрез въвеждане на иновативни 

методи на обучение и изграждане на 

индивидуален, иновативен педагогически 

стил у преподавателите“ чрез следните 

дейности: 

1. Използване на образователен софтуер, 

образователни сайтове, уеб приложения и 

платформи; 

2. Провеждане на бинарни уроци в начален 

и прогимназиален етап. 

М. Милушева, Ст. 

Дамянова, Н. 

Динева, Д. 

Михайлова, Д. 

Пашова, Ем. 

Симеонова, Ив. 

Атанасова, М. 

Генова, Н. 

Костадинова, Д. 

Георгиева 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

3. Повишаване резултатите от Национално външно оценяване IV и VII клас 

№ Дейност 
Отговорник Срок 

1. 
Организационни дейности по провеждането на 

НВО в ІV и VІІ клас. 
ЗДУД Май-Юни 2023 г. 

2. 

Уеднаквяване на критериите за установяване 

нивото на знанията и уменията на учениците 

от ІV клас при външното и вътрешното 

оценяване. 

ЗДУД Януари 2023 г. 

3. 

Сближаване на критериите за установяване 

нивото на знанията и уменията на учениците 

от VІІ клас при външното и вътрешното 

оценяване в часовете по БЕЛ и математика. 

ЗДУД Февруари 2023 г. 

4. Анализ на резултатите от НВО в IV и VII клас ЗДУД Юли 2023 г. 

5. 

Среща с родителите на учениците от IV и VII 

клас за разясняване на условията и реда за 

провеждане на Национално външно оценяване 

Класни 

ръководители, 

психолог 

Април-Юни 2023 г. 

6. 

Провеждане на тренировъчни изпити по 

формата на  НВО 

Педагогически 

специалисти в НЕ-4 

клас и 

Педагогически 

специалисти по БЕЛ 

и математика-7 клас 

Април-Юни 2023 г. 

4. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и придобиване на 

нови компетенции и умения 
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№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Разработване на планове за дейността на 

екипите за ключови компетенции 
Председатели на 

ЕКК 
Септември 2022 г. 

2. 
Посещение от учителите на септемврийските 

съвещания по отделните учебни предмети 
Председатели на 

ЕКК 
Септември 2022 г. 

3. 

Провеждане на вътрешноинституционалната 

квалификационна дейност 
Директор, ЗДУД 

Септември, 

октомври 2022 г. 

Май – юни 2023 г. 

4. 
Проучване желанията на учителите за участие 

в квалификационни форми 

ЗДУД 

 
Септември 2022 г. 

5. 

Осигуряване на необходимите условия за 

повишаване квалификацията на учителите в 

извънучилищни форми, организирани на 

регионално и национално ниво 

Директор 

 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

6. 
Осигуряване средства за квалификация на 

педагогическите специалисти 

Директор, 

счетоводител 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

7. 

Разработване на план за 

вътрешноинституционалнаквалификационната 

дейност на училището с цел повишаване 

качеството и ефективността на образованието 

ЗДУД 

 

Септември 2022 г. 

 

8. 

Участие на педагогическите специалисти в 

квалификационни курсове, организирани от 

РУО, МОН и квалификационни институции 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

9. 

Стимулиране на учителите за придобиване на 

квалификационни степени и включване в 

следдипломни форми на обучение 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

10. 
Изготвяне на План за квалификационни 

дейности през учебната година ЗДУД 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

11. 

Актуализиране на регистър за 

квалификационната дейност на педагогическия 

персонал 

ЗДУД 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

12. 
Обмяна на нова информация и знания, 

придобити по време на участие в обучения 

Педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

13. 

Периодично запознаване с нормативни 

документи и промени в тях, касаещи пряката 

работа на педагогическите специалисти 

Директор 
16.09.2021 г.-

14.09.2022 г. 

5. Повишаване на ефективността на управление на училището 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Квалификация на директора по проблемите, 

свързани с образователната реформа 
Директор, ЗДУД Септември 2022 г. 

2. 
Адаптиране на училищните политики 

Директор 
16.09.2021 г.-

14.09.2022 г. 

3. Самооценка на институцията Директор, работна Август 2023 г. 
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група 

4. 

Периодично отчитане на изпълнението на 

бюджета пред Общото събрание и 

Обществения съвет, както и публикуване на 

интернет страницата на училището 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

5. 
Изработване на план за работата на 

педагогическия съвет 
Директор Септември 2022 г. 

6. 

Изработване на план и осъществяване на 

качествен контрол над цялостната дейност на 

училището 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

6. Въвеждане на извънкласни извънучилищни дейности 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Организиране на посещения на театрални 

постановки, изложби и концерти 

Класни 

ръководители 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

2. 

Организиране на извънкласни 

извънучилищни дейности, съвместно с 

Общински център за култура „Нончо 

Воденичаров“, Читалище „Гео Милев – 

1893“, Общинска библиотека „Алдин 

Алдинов“ и спортни клубове на територията 

на Община Раднево 

Педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

7. Организиране на форуми за изява на талантливи ученици 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Провеждане на олимпиада по математика 

IV клас 

Класни ръководители 

- IV клас 
По график на МОН 

2. 
Провеждане на олимпиада по математика V 

- VІІ клас 
Ж. Колева, Г. Петрова По график на МОН 

3. 

Провеждане на олимпиада по български език 

и литература – V-VII клас 

Р. Братанова, М. 

Костадинов, В. 

Георгиев 

По график на МОН 

4. 
Провеждане на олимпиада по история и 

цивилизации – V-VII клас 
М. Костадинов По график на МОН 

5. 
Провеждане на олимпиада по география и 

икономика – V-VII клас 
Д. Калмушка По график на МОН 

6. 
Провеждане на олимпиада по химия и 

опазване на околната среда – VII клас 
Д. Кирева-Христова По график на МОН 

7. 
Провеждане на олимпиада по биология и 

здравно образование – VII клас 

М. Димитрова, Д. 

Калмущка 
По график на МОН 

8. 
Провеждане на олимпиада по физика и 

астрономия – VII клас 
Г. Петрова По график на МОН 

9. 
Провеждане на интердисциплинарно 

състезание за начален етап ”Знам и мога” 

Кл. ръководители в 

НЕ 
По график на МОН 

10. Участие на учениците в областния кръг на Кл. ръководители НЕ Септември 2022 г. - 
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националното състезание „Европейско 

кенгуру” и „Великденски елипсоид” 

и педагогически 

специалисти по 

математика 

Юни 2023 г. 

11. 

Участие на учениците в спортни състезания и 

спортно–туристически прояви извън 

задължителното учебно време: 

- Ученически игри 

Христо Дюлгеров 

В сроковете 

съгласно 

Националния 

спортен календар 

12. 
Състезания от СБНУ  Педагогически 

специалисти  НЕ 

16.09.20122 г.-

14.09.2023 г. 

13. 
Детско полицейско управление 

Ст. Дамянова 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

14. 
“Баба Марта бързала” Класни ръководители 

НЕ, 

Февруари 

2022 г. 

15. 

Програма, посветена на 153-годишнината от 

основаването на Второ основно училище 

„Свети П. Хилендарски”/дела и документи/ 

Комисия по 

организиране на 

училищните празници 

и ритуали 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

16. Седмица на гората – Зелена седмица Д. Кирева-Христова Април 2023 г 

17. Ден на Земята - 22 април Д. Кирева-Христова Април 2023 г. 

18. Световен ден на околната среда Д. Кирева-Христова 05.06.2023 г. 

19. 

Международен конкурс за рисунка, есе, 

стихотворение, разказ на тема „ Планетата 

Земята – безценен дар“ 

Педагогически 

специалисти в ПЕ и в 

НЕ 

Май 2023г. 

20. 

Отбелязване на Европейския ден на езиците-

26 септември-презентация в училище по 

случай празника 

Педагогически 

специалисти по ЧЕ 
Септември 2022 г. 

21. 

Национални конкурси „Водата-извор на 

живот“: 

- за литературно творчество 

- за рисунка 

- за фотография 

Педагогически 

специалисти в ПЕ и в 

НЕ 

22.03.2023 г. 

22. 
Участие в състезанието по правопис на 

английски език „Spelling Вee” 

Педагогически 

специалисти по ЧЕ 
Март 2023 г. 

23. 
Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце 

таз земя и тоз народ“, гр. Стара Загора 

Педагогически 

специалисти в НЕ 
Март- Май 2023 г. 

24. 

XVII Национален поетичен конкурс “Знай 

своя род и език“ за стихотворение, 

организиран от НЧ “Христо Смирненски“- гр. 

Златица, по повод 300 години от рождението 

на Паисий Хилендарски и 260 години от 

написването на „ История славянобългарска“  

Педагогически 

специалисти в ПЕ 
Октомври 2022 г. 

25. 

“Да кажем НЕ на цигарите” Училищен психолог, 

класни ръководители 

НЕ 

Февруари 

2023 г. 

26 
IX Национален конкурс „България в картини 

и слово“, организиран от НДД София 

Педагогически 

специалисти в НЕ 
Април- Май 2023 г. 

8. Организиране на училищни тържества и празници 
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№ Дейност Отговорник Срок 

1. 

Тържествено откриване на новата учебна 

2022/2023 година 

Училищна комисия по 

организиране на 

училищните празници 

и ритуали 

15.09.2022 г. 

2. 
114 години от обявяване на Независимостта 

на България 
Класни ръководители 20.09.2022 г. 

3. Европейски ден на езиците ЕКК „Чужди езици” 26. 09.2022 г. 

4. 

1 Ноември-Ден на народните будители Кл. ръководители, 

ЕКК „Български език 

и литература“ 

28.10.2022 г. 

5. 
Коледни тържества Класни ръководители 

/І – VІІ клас/ 
Декември 2022 г. 

6. 
Левски- значи България Класни ръководители 

/І – VІІ клас/, ЕКК „БЕЛ” 
17.02.2023 г. 

7. 

Обесването на Васил Левски - "Лъвски скок" Педагогически 

специалисти по ФВС, 

в ЦОУД и класни 

ръководители 

Февруари 

2023 г. 

8. 

Първи март– Баба Марта – От къде идва 

мартеницата? 

кл. ръководители /І – 

VІІ клас/, учители в 

ЦОУД 

Март 

2023 г. 

9. 

Таз свобода не ни е дадена -145 години от 

Освобождението на България и 

възстановяване на българската държавност. 

Класни ръководители 

I-VII клас, ЕКК „БЕЛ” 

Февруари-Март 

2023 г. 

10. 

От днеска българския род история има и 

стана народ! Патронен празник – 153 г. от 

основаването на ІІ ОУ “Свети Паисий 

Хилендарски” 

Комисия по 

организиране на 

училищните празници 

и ритуали 

Април 

2023 г. 

11. 

Празник на Земята ЕКК „ПН, М, ИТ и 

ТиП“, 

Учители ЦОУД 

Април 

2023 г. 

12. 
Великден Класни ръководители 

/І – VІІ клас/ 

Април 

2022 г. 

13. 

Ден на предизвикателството – спортен 

празник 

Класни ръководители 

/І – VІІ клас/, Хр. 

Дюлгеров 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

14. 
Празник на буквите - І клас Класни ръководители 

- І клас 
Март 2023 г. 

15. 

Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

Комисия по 

организиране на 

училищните празници 

и ритуали 

24.05.2023 г. 

16. 
Първи юни - международен ден за защита на 

детето 
Класни ръководители 

/І - VІІклас/ 
01.06.2023 г. 

17. 
Ден на Ботев и на загиналите за 

Освобождението на България 2.VІ 
Класни ръководители 

/IV – VІІклас/ 
02.06.2023 г. 

18. 
Световен ден на околната среда ЕКК "Природни 

науки, математика, 

05.06. 

2023 г. 
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информационни 

технологии и 

технологии и 

предприемачество" 

19. 
Тържествено изпращане на седмокласниците Класни ръководители 

VІІ клас 

30.06. 

2023 г. 

20. 

Училищни тържества съвместно с 

родителите: 

- Ден на християнското семейство;  

- Коледа. 

Класни ръководители 

НЕ 

Ноември 2022 г. 

Декември 2022 г. 

9. Осигуряване на безопасни условия за обучение и възпитание 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Изготвяне на правилник за БУВОТ 

ЗДАСД Септември 2022г. 

2. 
Провеждане на начален и периодичен 

инструктаж 

ЗДАСД, кл. 

ръководители 
Септември 2022 г. 

3. 
Обезопасяване на спортните съоръжения в 

двора на училището 
Директор 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

4. 

Създаване на условия за гарантиране на 

сигурността на учениците посредством 

засилен пропускателен режим в училището 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

5. 

Изготвяне и утвърждаване на график за 

дежурствата на учителите по етажи и главно 

дежурство 

Директор Септември 2022 г. 

6. 
Провеждане на практически занятия за 

евакуация при бедствия и аварии 
ЗДАСД 

Октомври 2022 г. 

Март 2023 г. 

7. 
Изготвяне на план за работа през зимата и 

осигуряване на нормален учебен процес 
ЗДАСД 

Октомври, 

Ноември 2022 г. 

8. 
Осигуряване на нормален учебен процес 

през зимата 
Директор Ноември 2022 г. 

9. 
Изготвяне на план на комисията по БДП 

ЗДУД Септември 2022 г. 

10. 

Изпълнение на системата за организация и 

управление на дейностите, свързани с 

възпитанието и обучението по БДП 

ЗДУД 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

11. 

Изпълнение на дейностите по НП 

„Осигуряване на съвременна, сигурна и 

достъпна образователна среда“ по модул 

„Площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата“. 

ЗДУД 31.12.2022 г. 

10. Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред учениците 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Изработване на план на УКБППМН 

ЗДУД Септември 2022 г. 
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2. 
Изграждане на координационен съвет  за 

справяне с тормоза в училище 

председател на 

комисията- психолог 
Септември 2022 г. 

3. 

Отчитане на дейността на комисията за 

борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни в края на първи 

и втори срок 

председател на 

комисията 

Февруари-Юли 

2023 г. 

4. 

Създаване на регистър на училището за 

регистриране на случаи на тормоз между 

учениците 

Училищен психолог Септември 2022 г. 

5. 

Запознаване на педагогическия и 

непедагогическия персонал с формите на 

насилие и с Механизма за противодействие 

на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище 

Координационен 

съвет 
Септември 2022 г. 

6. 

Запознаване на учениците и родителите с 

формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище по 

ред, определен от директора на училището 

Класни ръководители Септември 2022 г. 

7. 

Извършване на оценка на тормоза между 

децата и учениците в училището в началото 

на учебната година от класните 

ръководители и психолога 

Класни ръководители, 

психолог 
Октомври 2022 г. 

8. 
Анализ и обобщение  на резултатите от 

изследването от Координационния съвет 

Координационен 

съвет 
Ноември 2022 г. 

9. 

Запознаване на заинтересованите страни с 

обобщените резултати и обсъждане на 

необходимостта от предприемане на 

конкретни мерки и действия 

Координационен 

съвет 
Ноември 2022 г. 

10. 

Разработване от координационния съвет на 

план за съответната учебна година за 

противодействие на училищния тормоз във 

връзка с установените и анализирани 

резултати от анкетирането (изследването) 

Координационен 

съвет 
Ноември 2022 г. 

11. 

Създаване на единни правила за 

задълженията на всички служители, 

свързани със случаите на тормоз, изготвени 

от координационния съвет и заложени в 

Правилника за дейността на училището 

Координационен 

съвет 
Октомври 2022 г. 

12. 

Изготвяне на годишен отчетен доклад на 

координационния съвет до директора на 

училището 

Координационен 

съвет 
Юли 2022 г. 

13. 
Осъществяване на диагностична и 

консултативна дейност на психолога 
Психолог 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

14. 

Изготвяне на психологически профил на 

ученици в риск, с девиации в поведението и 

ученици със СОП 

Психолог 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

15. 

Идентифициране на проблемите, касаещи 

учениците с цел насрочване на часове, в 

които да бъдат засегнати желаните от тях 

теми 

Психолог 
Февруари 

2023 г. 
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16. 

Организиране на конкурс под формата на 

есета, рисунки, карикатури на тема „Не на 

насилието” и „Уважавай другите и себе си” 

Педагогически 

специалисти по БЕЛ, 

ИИ 

Март 2023 г. 

17. 

Провеждане на тренинги за формиране на 

емоционални умения: изразяване на чувства 

и способности и разпознаване на чувствата 

на другите 

Психолог 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

18. 

Провеждане на психологични тренинги във 

връзка с превенция на опасностите и 

последствията от „кибертормоза“ и 

безопасен интернет 

Училищен психолог,  

С. Мехмедеминова и 

Ж. Колева 

Ноември 2022 г. 

19. 
Водене на дневник със случаи и процедури 

за управление на информацията 
Психолог 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

20. 

Иницииране на работа по случай, 

включително насочване на случая към други 

служби 

Координационен 

съвет 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

11. Превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол и на наркотични вещества 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 

Провеждане на дискусии и беседи в ЧК във 

връзка с превенция на употреба на 

психотропни вещества 

Класни ръководители 22.10. 2022 г. 

2. 

Изготвяне на информационно табло от 

Училищния ученически парламент във 

връзка с превенция на тютюнопушенето 

Психолог Ноември 2022 г. 

3. 
Изготвяне на постери на тема: „Живот без 

тютюн” 
Психолог Ноември 2022 г. 

4. 
Изготвяне на презентация по тема: „Живот 

без тютюн” 
Психолог Април 2023 г. 

5. 

Изготвяне на информационно табло за 

вредата от наркотиците и злоупотребата с 

алкохола 

Психолог Април 2023 г. 

12. Грижа за здравето на учениците 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Осигуряване на здравословна и 

разнообразна храна Директор, мед. лице 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

2. 

Осигуряване на необходимите лекарства и 

превързочни материали за медицинския 

кабинет 

Мед. лице 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

3. 

Планиране и провеждане на разнообразни 

по характер спортни прояви и мероприятия, 

предвидени в Спортния календар на 

училището, предоставящи на учениците 

физическа активност и обогатяващи 

Педагогически 

специалисти по ФВС 

Съгласно 

Спортния календар 

на училището 
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спортната им култура 

4. 
Прилагане на схема „Училищен плод“ и 

„Училищно мляко“ Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

5. 

Участие на учениците в спортни състезания 

и спортно–туристически прояви извън 

задължителното учебно време: 

- Ученически игри; 

Педагогически 

специалисти по ФВС 

В сроковете 

съгласно 

Националния 

спортен календар 

6. 

Провеждане на беседи с подрастващите 

ученици за предпазване от ранна 

бременност 

Психолог, мед. лице 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

7. 

Реализиране на програмите за гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно 

образование 

Психолог 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

13. Осигуряване на равен достъп до образование 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Избиране на координатор според Наредбата 

за приобщаващо образование от 27.10.2017 г. 
Директор Септември 2022 г. 

2. 

Формиране на екипи по Наредба за 

приобщаващото образование от 27.10.2017 г. 

за обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности, в 

риск, с изявени дарби и/или с хронични 

заболявания 

ЕПЛРОУ 
Октомври 2022 г. 

 

3. 
Изготвяне на индивидуални образователни 

програми за работа с ученици със СОП 
Ресурсен учител Септември 2022 г. 

4. 
Включване на родителите на учениците със 

СОП в учебния процес 

Класни 

ръководители 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

5. 

Изграждане на положителни нагласи за 

провеждане на приобщаващо образование 

(семействата на учениците да бъдат 

въвличани като партньори при обсъждане на 

различните аспекти на училищния живот, 

провеждане на обучения ориентирани само за 

родители или съвместно с учители) 

Класни 

ръководители, 

психолог, ресурсен 

учител 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

6. 
Включване на родителите в работни срещи с 

екипа 
ЕПЛРОУ 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

7. 

Осъществяване на въвеждаща и периодична 

квалификация на педагогическите кадри за 

работа с деца и ученици със СОП 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

8. 

Включване на педагогическите специалисти в 

квалификационни курсове за работа с 

ученици със СОП 

ЗДУД 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

9. 

Осъществяване на дейностите по осигуряване 

на безплатен транспорт на учениците до 16-

годишна възраст 

ЗДАСД По график 

10. 
Изготвяне на индивидуални образователни 

програми за работа с ученици със СОП 
ЕПЛРОУ 

Октомври 

2022 г. 
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11. 
Включване на родителите на учениците със 

СОП в учебния процес 
Психолог 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

14. Превенция на ранното напускане на училище 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 

Дейности по изпълнение ПМС № 

79/13.04.2016 г. за осигуряване за 

безвъзмездно ползване по един комплект 

учебни помагала за всяко дете от 

подготвителна група, по един комплект 

учебници и учебни помагала за всеки ученик 

от І до ІV клас, по един комплект учебници за 

всеки ученик от V до VІІ клас в държавните, 

общинските и частните детски градини и 

училища 

Директор 16.09.2022 г. 

2. 

Изпълнение на графика на дейностите за 

осигуряване за безвъзмездно ползване на 

учебници и учебни помагала за всеки ученик 

Комисията Септември 2022 г. 

3. 

Проверка опазването и възстановяването на 

учебниците, предоставени за безвъзмездно 

ползване на учениците със срок над една 

учебна година 

Комисията По график на МОН 

4. 

Създаване на толерантна мултиетническа 

среда в българското училище - разработване 

и прилагане на разнообразни форми и 

програми за деца с трудности и дефицити в 

обучението, деца в риск от отпадане и деца, 

отпаднали от училище, с цел тяхното 

реинтегриране 

ЗДУД 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

5. 

Включване на учениците от етническите 

малцинства в: 

- ЦОУД; 

- в извънучилищните дейности; 

- Факултативни учебни часове. 

ЗДУД, класни 

ръководители, 

педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

6. 

Съвместни дейности с МКБППМН, 

съвместна работа с обществен възпитател, 

работещ със застрашени от отпадане ученици 

и с инспектор ДПС. 

Комисия по превенцията от отпадане 

Комисия по 

превенцията от 

отпадане 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

7. Формиране на групи за целодневна директор Септември 2022 г. 
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организация 

8. 
Индивидуално консултиране на ученици в 

риск от класния ръководител и психолога 

Психолог, кл. 

ръководители 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

9. 

Провеждане на информационна кампания за 

придобиване на професионална 

квалификация 

Психолог 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

10. 

Предоставяне на възможност за учене в 

библиотеката на училището и в градска 

библиотека „Алдин Алдинов” 

Класните 

ръководители 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

11. 

Прилагане на специфични политики и мерки 

за превенция на отпадането от 

образователната система 

ЗДУД 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

12. 

Повишаване интереса на учениците към 

работа в екип чрез участия в екологични 

събития като Световен ден на водата , Ден на 

Земята, Седмицата на гората  и Ден на 

околната среда 

Педагогическите 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

13. Актуализиране на състава на УКБППМН ЗДУД Септември 2022 г. 

14. 

Актуализиране на годишния план на 

комисията - организиране работата на 

комисията със ЗБППМН при единодействие с 

ОбКБППМН, ДПС, родители и др. фактори 

със социалната превенция 

ЗДУД 
Септември 

2022 г. 

15. 

Изработване на училищна програма за 

намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система 

ученици 

ЗДУД Септември 2022 г. 

16. 

Изготвяне на план за работа за намаляване 

дела на преждевременно напусналите 

образователната система ученици 

ЗДУД Септември 2022 г. 

17. 

Съвместна работа с МКБППМН и с 

обществен възпитател с деца, непосещаващи 

училище 

Класни 

ръководители 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

15. Привличане на училищните общности в процеса на вземане на управленски решения 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Координация с обществения  съвет 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

2. 

Обновяване състава на училищното 

настоятелство като активен участник в 

дейността на училището 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

3. 

Провеждане на общо събрание на всяко 

тримесечие за отчитане изпълнението на 

делегирания бюджет 

Директор, 

счетоводител 
Всяко тримесечие 

4. 

Изработване на вътрешни правила, които се 

отнасят до трудовите отношения, съвместно 

със синдикатите 

Директор 

Септември 2022 г. 

и при нужда от 

актуализация 

5. Избор на Училищен ученически парламент Училищен Октомври 
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като източник на предложения по отношение 

на въпроси, свързани с организирани от 

учениците инициативи и мирно решаване на 

конфликти при случаи на насилие и тормоз 

ученически 

парламент, класни 

ръководители, 

психолог 

2022 г. 

6. 

Утвърждаване на контактите с обществени, 

културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното 

училищно въздействие върху подрастващите 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.20223г. 

7. 
Използване на предоставените от РЗИ база, 

филми и други 

Педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

8. 

Актуализиране на връзките със следните 

институции: 

- център за гражданска защита; 

- противопожарна охрана; 

- детска педагогическа стая; 

- център за работа с деца; 

- нестопански организации; 

- медии; 

- читалища. 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

9. 

Съвместна дейност с: 

- полиция, съдебна власт и 

прокуратура; 

- здравеопазване; 

- общинска администрация; 

- РУО- гр. Стара Загора; 

- училищно настоятелство; 

- спортни клубове и дружества; 

- регионален център за ученически 

отдих и туризъм. 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

10. 
Изготвяне на програма за работа с родители Педагогически 

специалисти 
Септември 2022 г. 

16. Укрепване на приема на ученици 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Организиране на рекламна кампания 
Комисия  Май, 2023 г. 

2. Организиране на „Ден на отворените врати“ 
Директор Април 2023 г. 

17. Приобщаване на родителите към училищния живот 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 

Провеждане на родителски срещи по 

предварително изготвен график и запознаване 

с: 

- Правилник за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на възпитание, 

Класни 

ръководители 
по график 
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обучение и труд, училищен и учебен план 

за съответната паралелка, График на 

часовете по ФУЧ и консултации, 

утвърденото седмично разписание за І и ІІ 

учебен срок, Правилник за дейността на 

училището (извадка раздел ученици), План 

за действие при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари; 

- График за входящи контролни работи, 

класни работи, текущи контролни работи и 

изходящи контролни работи. 

2. 

Организиране на училищни тържества, 

ангажиращи ученици, родители и 

педагогически специалисти в съвместна 

дейност 

Комисия по 

организиране на 

училищните 

празници и ритуали, 

класни ръководители 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

3. 
Провеждане на родителски срещи на 

учениците от І-VII клас 

Класни 

ръководители 
Септември 2022 г. 

4. 
Готовност на учениците за приключване на І 

учебен срок. 

Класни 

ръководители 

Януари 

2023 г. 

5. 
Запознаване с училищната програма за борба с 

наркоманията и детската престъпност. 

Класни 

ръководители 

Декември 

2022 г. 

6. 

Срещи с родители на: 

- ученици от VІІ клас на тема: "Приемът 

след VІІ в средните училища за 

учебната 2022/ 2023 година"; 

- бъдещи първокласници. 

Директор, ЗДУД по график 

7. 
Открит ден на родителя  на ученици от І до VІІ 

клас 

Педагогически 

специалисти 
по график 

16. Засилване на интереса и мотивацията на родителите за осъзнаване на 

необходимостта от обучение и възпитание 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. 
Работа с родителите под формата на беседи, 

лекции, дискусии във ІІ ЧК. 

Класни 

ръководители 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

2. 

Изготвяне на информационно табло и 

запознаване на родителите с възможностите на 

децата им да продължат образованието си 

Психолог 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

3. 

Своевременно запознаване на родителите с 

нивото на овладените от учениците знания, 

умения и компетентности 

Педагогически 

специалисти, класни 

ръководители 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

17. Подобряване на материално-техническата и учебна база 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Подготовка на материалната база за Директор Септември 2022 г. 
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откриване на новата учебна година 

2. 
Почистване и озеленяване на училищния 

двор 
Помощен персонал 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

3. 
Изработване на план с приоритетите за 

обновяване на материално-техническата база 
ЗДАСД Май 2022 г. 

4. 
Планиране на строително - ремонтните 

работи. 
Директор, ЗДАСД 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

5. 
Намиране на допълнителни средства от 

спонсорство за ремонтни дейности 
Комисия, Директор 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

6. 
Закупуване на нови дидактически материали 

и пособия 
Директор, Домакин 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

7. 

Установяване на по-тесни контакти с частни 

фирми за съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база в училище. 

Директор 
16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

8. 

Превантивна работа с трудовия колектив и 

всички ученици за създаване на атмосфера за 

недопускане рушене и унищожаване на 

придобитото имущество 

Педагогически 

специалисти 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 

9. 
Подмяна на подова настилка във 

физкултурен салон 
Директор 

16.09.2022 г.-

14.09.2023 г. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Планът остава отворен за актуализиране, като част от дейностите, предвидени в Раздел 

III: Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите, т. 2-17 е възможно да бъдат 

преустановени и/или отложени с цел намаляване рисковете от инфекция в условията на извънредна епидемична 

обстановка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ДИРЕКТОР: 

         Милена Димитрова 
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