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РАЗДЕЛ I: 

 

І. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен 

процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на 

всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на 

времето, в което живеем. 

2. Целият интелектуален ресурс в лицето на административното ръководство, 

учителите и съвременната учебно-техническа обезпеченост на училището да 

спомогнат за: 

 постигане на висока степен на функционална грамотност за общуване на 

български език;  

 придобиване на стабилни и трайни знания при изучаване на информационните 

технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес; 

 развитие на интереси, инициативност, предприемачество и творчество, с оглед 

възпитание в общочовешки добродетели и успешна житейска и професионална 

реализация; 

 формиране на социални умения за общуване и правилно поведение в 

обществото; 

 изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и културна осъзнатост, в 

духа на демократичните общочовешки ценности;. 

 развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен 

и здравословен начин на живот. 

3. Разработване и успешно реализиране на различни национални и международни 

програми и проекти. 

4. Изграждане на партньорства и взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство на всички нива в училищната институция и обкръжаващата 

среда. 
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ІІ. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Утвърждаване на  ОУ „Свети Иван Рилски“  като конкурентно способно 

училище в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателния 

процес чрез изпълнение на приоритетите, насочени към личността на ученика, 

гарантиращи успешното й интегриране в обществото на Европа.  

2. Успешно да се развива като училище със следната структура: 

 предучилищно образование ( деца на 5 и 6-годишна възраст); 

 основна образователна степен: 

 начален етап: I клас – IV клас; 

 прогимназиален етап: V клас – VII клас. 

3. Да се съчетават различните форми на обучение – самостоятелна, индивидуална, 

комбинирана, обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/ с цел 

осигуряване на равен достъп до образование и предотвратяване 

преждевременното отпадане и ранното напускане на образователната система от 

ученици от рискови групи. 

4. Да се разработят съвременни учебни програми за факултативни и избираеми 

форми за придобиване на компетентности, в съответствие с потребностите и 

интересите на учениците. 

5. Да се осигурява и обезпечава целодневна организация на учебния ден в начален 

етап, V  клас на основната образователна степен като начин за превенция на 

отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при 

подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси. 

6. Децата със специални образователни потребности да имат равни възможности за 

обучение и развитие чрез създаване на приобщаваща подкрепяща среда с 

помощта на осигурен екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, 

ресурсен учител, логопед. Екипът извършва оценка и осъществява 

допълнителни дейности с деца и ученици, които имат необходимост от 

подкрепа, приобщаване и социализация. 

7. Да се продължи изграждането и модернизирането на учебната и спортната база. 

8. Да се продължи обновяването и обогатяването на книжното богатство на 
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училищната библиотека, за да се превърне в любимо място за отдих и 

творчество. 

9. Учителите да имат висока квалификация, съвременно мислене, умения за 

успешно  прилагане на държавните образователни стандарти и мотивация за 

работа в училище. 

10. Учителите и учениците  на училището да спазват Етичен кодекс на училищната 

общност, който да регламентира отношенията в институцията. 

11. Да продължи работата по проекти, като се търсят начини за включване на по-

голям кръг от ученици, техните семейства, педагози, представители на 

Обществения съвет и на местните общности с цел задоволяване на желанията и 

потребностите на учениците и популяризиране дейностите на училището. 

12. Да продължи изграждането на навици за здравословен начин на живот, като се 

запази  лекарската грижа, участието в „Оказване на първа долекарска помощ“, 

програма „Училищен плод“ и се провокира и съдейства за включване в нови 

инициативи.  

13. Родителите, обществеността и местната власт да са партньори в училищния 

живот и в управлението на училището. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

1. Превръщане на училището в желана територия за учениците. 

2. Ориентиране на учебно-възпитателната работа към личността на ученика, към 

неговите потребности и стремежи, ръководени в изискванията си от 

икономически, социално-битови, граждански и културни ценности и 

добродетели. 

3. Постигане  на  високо качество на учебно-възпитателна работа чрез реализиране 

на оптимална връзка между общообразователната подготовка, избираема и 

факултативна подготовка с цел удовлетворяване на индивидуалните 

потребности, заложби и способности на учениците. 

4. Оказване помощ на учениците в риск и превенция по проблемите на агресивното 

поведение, наркоманията и здравословния начин на живот. 

5. Задържане на учениците, подлежащи на задължително обучение с цел 
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мотивиране на нагласи за учене през целия живот с цел успешна реализация в 

обществото. 

6. Формиране на граждани с богата обща култура, познаващи националните и 

общочовешките ценности, способни да живеят и общуват в демократично 

гражданско общество.  

7. Определяне на национално, културно и историческо самосъзнание и 

възпитаване на учениците в дух на родолюбие и уважение на човешките права и 

свободи. 

8. Висок професионализъм на педагогическия екип чрез използване на различни 

форми за мотивиране. 

9. Ефективна управленска дейност. 

10. Координиране и сътрудничество в работата на класни ръководители, учители и 

родители, социални институции и партньори за възпитанието и социализацията 

на подрастващото поколение. 

11. Изграждане на  стабилна структура на  ученическия  съвет  с цел  привикване  

към самоуправление  на  учениците и  повишаване  на  чувството  за    

принадлежност  към  училищната  общност. 

12. Продължаване  на  работата в  посока интегриране  и  приобщаване  на  деца  и  

ученици  от  уязвими  групи чрез  организиране  на  чести  посещения на 

културни  мероприятия.   Възползване  от  програмата  на  министерството  на  

образованието  за  безплатно  посещение  на  културни  обекти,  събития  и 

форуми. 

13. Продължаване  на  работата  по  проект за  взаимодействие с родителите и 

затвърждаване  на  ефективни  практики  от  предходната  учебна  година. 

14. Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез участия в проектни 

дейности, извънкласни, извънучилищни и граждански инициативи. 

 

 

 

 

 

 



 
ОУ   “Свети Иван Рилски”  В а р н а 

         Бул.”Владислав Варненчик” № 225, тел.: 052/74 06 59, 74 59 80, 74 19 59 
e-mail:st_ivanrilski@abv.bg; факс:052/ 740 659 

      

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

стр. 7 

ІV. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 

тяхното правилно използване. 

2. Формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и 

развитие на умения за учене през целия живот. 

3. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

4. Усъвършенстване на работата с изоставащи ученици, деца със специални 

образователни потребности и деца в риск.  

5. Кариерно консултиране и ориентиране.  

6. Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение. 

7. Обогатяване на материалната база, оптимизиране пълняемостта на сградния 

фонд и допълнително финансиране. 

 

V. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 Разширяване на автономността на участниците в учебно-възпитателния 

процес. 

 Хуманизация на процеса на образование. 

 Иновативност и творчество. 

 Толерантност и позитивна етика. 

 Прозрачност на управлението. 

 

VI. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Фокусиране  върху  обучението  по  български  език  с  цел  преодоляване  на 

обучителните  затруднения  на  деца  и  ученици  от малцинствен   произход. 

2. Засилване на общообразователната подготовка и ефективността при нейното 

преподаване.  

3. Повишаване функционалната и писмена грамотност на учениците по български 

език.  

4. Избираема подготовка, която удовлетворява потребностите и интересите на 
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учениците.  

5. Гражданско и здравно образование, постигнато чрез възпитателни въздействия, 

осигуряващи самоизява на индивидуалните способности на ученика, неговото 

собствено човешко достойнство и толерантност към другите хора.  

6. Подобряване на резултатността от интегрираното обучение на деца със 

специални образователни потребности и ученици от етнически малцинства.  

7. Предприемане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове чрез 

своевременно информиране на родителите. 

8. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, изложби, викторини 

по различни предмети. 

9. Утвърждаване на екипната форма на работа на учителите за изграждане на 

мислещи и творчески личности.  

10. Повишаване на вътрешноучилищната квалификационна дейност и подкрепа 

на кариерното развитие на учителите. 

11. Формиране на екип от висококвалифицирани учители чрез: 

 повишаване на квалификацията на дългогодишните педагогически кадри; 

 провеждане на целенасочен подбор на новоназначените учители, притежаващи 

висока квалификация, компетентност в областта на ИТ, притежаващи опит за 

реализирането на проекти. 

12. Включване в международни, национални и регионални програми и проекти. 

13. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина. 

14. Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система. 

15. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми. Прилагане на нови и разнообразни форми 

за работа с родители. 

16. Задълбочаване на контактите с  Обществен съвет с цел създаване на условия за 

демократична и активно - функционираща училищна общност. 

17. Изграждане на добри  взаимоотношения с обществени организации и 

институции, отворени за проблемите на училището, и привличане на 

допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и 

подобряване на МТБ. 
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Забележка:  

Неразделна част от настоящия план са: 

 План за работата на Педагогическия съвет, 

 План за квалификационната дейност,  

 План за дейностите по БДП, 

 План за контролната дейност на директора.  

 

 

РАЗДЕЛ II: 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК 
ОТГОВАРЯ 

ОРГАНИЗИРА 
КОНТРОЛИРА 

1. 
Актуализиране на правилника за дейността 

на училището 
 09.2020 г. Комисия Директор 

2. Изработване на седмично разписание  12.09.2020 г. Комисия Директор 

3. Определяне на групите за ИУЧ  и ФУЧ 09.2020 г. Зам.-директор  Директор 

4. 
Утвърждаване на училищните учебни 

планове 
09.2020 г. Зам.-директор  Директор 

5. 

Изготвяне на тематични разпределения на 

учебния материал по учебни предмети и за 

часа на класа 

09.2020 г. Учители Директор 

6. Изработване на план за контролната дейност 09.2020 г. Зам.-директор  Директор 

7. 
Изработване на годишен план за 

квалификация на педагогическия персонал 
09.2020 г. Комисия Директор 

8. Приемане на годишния план 09.2020 г. 
Педагогически 

съвет 
Директор 

9. Представяне  на Списък-Образец №1 20.09.2020 г. Зам.-директор  Директор 

10. 
Изготвяне на график за провеждане на 

консултации с ученици 
09.2020 г. Зам.-директор  Директор 

11. 

Изготвяне на график за провеждане на 

часовете по БД, консултации и гражданска 

защита 

09.2020 г. Зам.-директор  Директор 

12. 
Изготвяне на график за провеждане на втория 

      09.2020 г. Зам.-директор  Директор 
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час на класа 

13. 
Актуализиране на информацията от Списък-

Образец №1 към 01.12.2020 г. 

01.12. 

2020 г. 

Зам.-директор, 

кл. ръководители 

Директор 

14. 

Изготвяне на заявка за задължителна 

училищна документация за края на учебната 

2020/ 2021 г. 

20.01. 

2021 г. 

Зам.-директор и 

домакин 
Директор 

15. 

Изготвяне на списък на ученици със 

съмнения за проблеми в психо-физическото 

развитие, които ще се представят за първична 

оценка на образователните потребности 

25.01. 

2021 г. 

Пед. съветник Директор 

16. 
Изготвяне на справка за броя на отпадналите 

ученици и анализ на причините 

06.02. 

2021 г. 

Зам.-директор и 

Пед. съветник  

Директор 

17. 
Актуализиране на информацията от Списък-

Образец №1 към началото на ІІ уч. срок 

08.02. 

2021 г. 

Зам.-директор, 

кл. ръководители 

Директор 

18. 

Изготвяне на заявка за задължителна 

училищна документация за началото на 

учебната 2021/ 2022 г. 

22.03. 

2021 г. 

Зам.-директор и  

домакин 
Директор 

19. 

Приемане на план за подготовка и 

организиране на рекламната кампания на 

училището за учебната 2021/ 2022 г. 

 03.2021 г. 
Комисия  по  

приема 
Директор 

20. 

Изготвяне на заявка за необходимите 

учебници и учебни помагала, които ще се 

ползват безвъзмездно за учениците І-VII клас 

за учебната 2021/ 2022 г. 

12.04. 

2021 г. 

Домакин и 

Зам.-директор  

Директор 

21. 

Приемане на график за подготовката на 

материално-техническата база за новата 

учебна година 

10.05. 

2021 г. 

Зам.-директор и 

кл. ръководители 

Директор 

22. 

Изготвяне на списъци по класове за 

необходимите учебници за новата учебна 

година, които трябва да се закупят от 

учениците 

 05.2021 г. 

Учителите, 

зам.-директор  

Директор 

23. 
Определяне на групите за  ИУЧ, ФУЧ за 

учебната 2021/2022  г. 
 05.2021 г. 

Класни 

ръководители и  

Зам.-директор  

Директор 

24. 
Провеждане на редовна поправителна сесия 

юни/ юли 

06.2021 г., 

07.2021 г. 

Комисии и 

Зам.-директор  

Директор 
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25. 

Изготвяне на предложения за 

квалификационна дейност през учебната 

2021/2022  г. 

06.2021 г. 
Зам.-директор и 

Комисия 
Директор 

26. 
Изготвяне на проект Списък-образец №1 за 

учебната   2021/2022 г. 
07.2021 г. Зам.-директор  Директор 

27. 

Изготвяне на обобщена информация за броя 

на отпадналите ученици и анализ на 

причините 

07.2021 г.  Пед. съветник Директор 

28. 
Проверка на училищната документация, 

свързана с учебния процес 
   

 *** Електронен  дневник (всеки месец) 
 От м.09.2020 г. 

до м.07.2021 г. 
Зам.-директор  Директор 

 
*** Ученически книжки (два пъти на учебен 

срок) 

М.11.2020 г., 

М.01.2021 г., 

М. 04.2021 г. 

М.06.2021 г. 

Зам.-директор  Директор 

 *** Книга на подлежащите 

 

09.2020 г., 

06.2021  

Зам.-директор  Директор 

29. Проверка на друга документация    

 *** Главна книга 

09.2020 г., 

05.2021 г., 

06.2021 г. 

Зам.-директор  Директор 

 *** Протоколи от проведени изпити При всяка сесия Зам.-директор  Директор 

30. Проверка на дежурството в училище Постоянен  Зам.-директор  Директор 

31. 
Установяване на входното и изходното 

равнище на резултатите от УВД 

10.2020 г., 

05.2021 г., 

06.2021 г. 

Зам.-директор  Директор 

32. 
Проверки, свързани с изпълнението на 

учебния план 
Постоянен Зам.-директор  Директор 
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33. Родителски срещи    

 

*** Запознаване с Правилника на училището, 

Учебните планове за паралелките  и избор на 

родителски актив. 

До 20.09.2020 г. 

Класни 

ръководители, 

зам.-директор  

Директор 

 
*** Състояние на успеваемостта. Запознаване 

с противообществените прояви на ученици. 
12.2021 г. 

Класни 

ръководители, 

комисия 

Директор 

 

*** Отчитане успеха и дисциплината на 

учениците от І учебен срок. Запознаване с 

нормативната уредба и условията и 

изискванията за кандидатстване след 

завършен VІІ  кл. 

02.2020 г. 

Класни 

ръководители, пед. 

съветник и зам.-

директор  

Директор 

 

*** Състояние на успеваемостта на 

учениците. Указания за приключване на 

учебната година 

04.2021 г. 

Класни 

ръководители, 

зам.-директор  

Директор 

34. 
Заседания и проблематика на 

Педагогическите съвети: 
   

 

*** Обсъждане на новостите в 

образователната система през предстоящата 

учебна година 

09.2020 г. Зам.-директор  Директор 

 

*** Обсъждане и приемане на Правилник на 

училището. Обсъждане и приемане на 

Годишен план. 

09.2020 г. 
Педагогически  

съвет 
Директор 

 

*** Анализ на входното ниво на учениците и 

готовността на първокласниците за училище. 

Акцент върху подготовката по БЕЛ и 

математика.  

10.2020 г. Зам.-директор  Директор 

 
*** Разглеждане успеха и дисциплината на 

учениците през І учебен срок 
01.2021 г. Зам.-директор  Директор 

 

*** Разглеждане успеха и дисциплината на 

учениците в края на учебната  2020/2021 

година 

05.2021 г., 

06.2021 г. 

Зам.-директор  Директор 

 
*** Отчет на резултатите от учебната 2020/ 

2021 година 

05.07. 

2021 г. 

Зам.-директор  Директор 
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ІІ. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

1. Откриване на учебната година 15.09.2020 г. 

Комисия по 

тържества, ритуали  

и празници 

Директор 

2. 
Годишнина от обявяване на Независимостта 

на България 
22.09.2020 г. 

Класни 

ръководители 
Зам.-директор  

3. 
Отбелязване международен  ден  на музиката 

и поезията 
01.10.2020 г. 

Класни р-ли  и  

учител по музика 
Зам.-директор 

4. 
Отбелязване Международния  ден  на  

учителя 
05.10.2020 г. 

МО учители  

прогимназиален  

етап 

Зам.-директор 

5. 

Участие в  благотворителната  инициатива: 

„Аз  вярвам  и  помагам“  - акция  за  

предаване  на  пластмасови  капачки. 

Октомври 

ноември 2020 г. 

Класни 

ръководители 
Зам.-директор  

6. Вътрешно-училищно първенство по футбол  10/11.2020 г. 

Учители по 

физическо 

възпитание и спорт 

Директор 

7. 
Патронен празник на училището – 

мероприятие по отделен план 
19.10.2020 г. 

Комисия  по 

тържества, ритуали  

и празници  

Зам.-директор  

8. 
Тематична изложба с рисунки на ученици на 

тема: „Рилски  манастир“ 
15.10.2020 г. Всички учители Директор 

9. 
Тематична изложба: „Народните  будители – 

книги  и  портрети“ 
30.10.2020 г. Всички учители Директор 

10. 
Отбелязване  на  Европейската  нощ  на  

учените  2020 год. -  проект  „REFRESH“  
27.11.2020 г. 

Учители  от  ПГ  и I 

клас   
Зам. директор 

11. 
Вътрешно-училищно първенство по тенис на 

маса  

11.2020 г. – 

31.03.2021 г. 

Учители по 

физическо 

възпитание и спорт 

Директор 

12. 
Ден на народните будители – участие в 

общинските инициативи. 

01.11. 

2020 г. 

Кл. ръководители Директор 

13. 
Традиционен  празник  на  плодородието – 

по  отделен  план  
23.11.2020 г. 

Комисия  по 

тържества, ритуали  

и празници 

Зам.-директор  

14. 
Изложба на предмети от природни  

материали  и материали – втора употреба и 

кулинарни  изкушения: „Дарове  от  

24.11.2020 г. Комисия  по 

тържества, ритуали  

Зам.-директор  
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природата“ и празници 

 15. 99 – години от създаване  на училището 25.11.2020 г. 

Комисия  по 

тържества, ритуали  

и празници 

Зам.-директор  

16. 
Беседа: Превенция на зависимостите 

(наркомании, алкохол, тютюнопушене) 

По график на 

кл. р-ли 

Кл. ръководители Зам.-директор  

17. Коледен  базар  и  коледни  тържества 12.2020 г. 

Комисия  по 

тържества, ритуали  

и празници 

Зам.-директор  

18. Благотворителна инициатива „Дари книжка” 12.2020 г. Всички учители Зам.-директор 

19. 
Беседа: Противодействие на проявите на 

насилие и агресия 

По график на 

кл. р-ли 

Кл. ръководители, 

пед. съветник 
Зам.-директор  

20. 
Здравни беседи: Сексуално възпитание и 

превенция (ученици VІ - VII клас) 
 02.2021 г. 

Кл. Ръководители и 

мед. сестра 
Зам.-директор  

21. 

173 години от рождението на Христо Ботев – 

честване – историческата  памет  в изложбен  

кът 

06.01.2021 г. Павлина Драганова Зам.-директор  

22. Бабин  ден. Седянка. Вкусотиите на  баба 21.01.2021 г. 
Учители  начален  

етап 
Зам.-директор  

23. 
Ден  на  розовата  фланелка  -  НЕ на  

насилието  в  училище 
27.02.2020 г. 

Кл. ръководители, 

пед. съветник 
Зам.-директор  

24. 
148 години от обесването на Васил Левски – 

възпоменание и кът  за  Васил Левски 
19.02.2021 г. Учител  по  история Зам.-директор  

25. 
3. март  - Освобождението на България - 

национален празник. Фотоизложба 
03.03.2021 г. Кл. ръководители Зам.-директор  

26 8 март – международен  ден  на  жената 08.03.2021 г. Ралица Калчева Зам.-директор 

27. 

Честване на традиционните български 

пролетни празници. Програма за деца от ПГ – 

изработване и подаряване на мартеници, 

„лазаруване”. Добре  дошла, мила  пролет... 

03.2021 г. 
Кл. Ръководители 

начален  етап 
Зам.-директор  

28. Пролетни  ухания -  картички  и  букети 20.03.2021 г. Всички  учители Зам.-директор 
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29. 

Беседа: А сега накъде? Запознаване 

учениците с възможностите за продължаване 

на образованието (VІІ клас) 

03.2021 г. 
Кл. Ръководители, 

пед. съветник 
Зам.-директор  

30. Световен  ден  на  водата 22.03.2021 
Учители  по  

природни  науки 
Зам.-директор 

31. 

Участие в организираните  общински   

спортни  мероприятия  през  учебната  

година 

10.2020 г. 

03/05/06.2021 г. 

Учители по 

физическо 

възпитание и спорт 

Директор 

32. Седмица на здравето 04.2021 г. 

Учители по биология 

и физическо 

възпитание и спорт 

Зам.-директор 

33. 
Седмица на детската книга. Подготовка и 

представяне на драматизации на приказки 
 04.2021 г. Нач. учители Зам.-директор  

34. Празник  на  буквите  - първи  клас 04.2021 г. 
Учителите в първи  

клас 
Зам.-директор  

35. 
Ден на  авиацията  и космонавтиката – 

изложба «Срещи в Космоса» 
12.04.2021 г. 

Учител  по  физика  

и  астрономия 
Зам.-директор  

36 Ден  на  милосърдието 15.04.2021 г. Всички  учители Зам.-директор  

37. Конкурс за най-хубава сбирка от растения  

 04-05. 

2021 г. 

Учител по биология 

и начални учители 
Зам.-директор  

38. 
Великденски  празници. Изложба: 

„Великденски картички“ 
04.2021 г. 

Комисия  по 

тържества, ритуали  

и празници 

Зам.-директор  

39. 
Провеждане на вечер на малките таланти с 

ученици от І-VІ клас и деца от ПГ 
04.2021 г. 

Комисия  по 

тържества, ритуали  

и празници 

Директор 

40. 
Ден на Земята – изложба „Природата  през  

моите  очи“ 
04.2021 г. 

Учители по 

география и 

биология 

Зам.-директор  

41. 
Футболен  турнир  за начален  етап – ученици 

III – IV  клас 
05.2021 г. 

Учители по 

физическо 

възпитание и спорт 

Зам.-директор 

42. Седмица  на  здравословното  хранене 05.2021 г. Кл. ръководители Кл. ръководители 

43. Международен  ден  на  музеите 18.05.2021 Кл. ръководители Директор 
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44. 

Ден на българската просвета, култура и 

славянската писменост. Участие в 

тържествено шествие. 

24.05. 

2021 г. 

Всички учители Директор 

45. Международен ден на детето 

01.06. 

2021 г. 

Кл. ръководители Директор 

46. 
Изложба на детска рисунка "Ваканция, 

здравей!" 

01.06. 

2021 г. 

Кл. ръководители Директор 

47. 
«Аз  и  светът  около  мен» -  изложба  

рисунки 

05.06.  

2021 г. 

Учители по 

природни  науки  и  

изобр. изкуство 

Зам.-директор  

48. 
Годишни утра  и  тържества  за  приключване  

на  учебната година  

01.06.2021 г. 

16.06.2021 г. 

 

Учители начален  

етап и комисия по 

тържества, ритуали  

и празници 

Зам.-директор  

49. 

Открити уроци на учители от 

прогимназиалния етап на основната 

образователна степен пред учениците от ІV 

клас  

Постоянен Учителите Директор 

50. 
Посещение на театрални и музикални 

постановки, музеи и др. културни прояви 
Постоянен Учителите Директор 

51. 
Закриване  на  учебната  година  и 

изпращане  на  седмокласниците. 
01.07.2021 г. Всички  учители Директор 

52 

Приемане на план за подготовка и 

организиране на рекламната кампания на 

училището във връзка със стогодишния 

юбилей през учебната 2021/ 2022 г. 

 07.2021 г. Всички учители Директор 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО БДП СРОК ОТГОВОРНИК 

 1.Обучението на учениците по правилата за безопасно 

движение да се организира и провежда съгласно приложението в 

Ръководство за работа на директора и учителя през учебната 

2020/2021 г. и Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на Министъра 

на образованието. 

постоянен Директор 

 

2.Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените 

учебни програми и глобални теми за всеки клас. 

15.09.2020г.-

30.06.2021г.   

преподавателите 
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3.Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в 

дневниците на паралелките. 

по график преподавателите 

4. Редовно да се провеждат задължителните часове по 

безопасност на движението по пътищата в съответствие плана на 

класа, при пропуснат час да се извърши преструктуриране. 

по график преподавателите 

5. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и 

провеждането на планираните мероприятия. 

15.09.2020г.- 

30.06.2021г.   

Директор 

6. В началото на учебната година класните ръководители в час 

на класа да запознаят учениците с пътнотранспортната 

обстановка в района на училището и проведат беседа- разговор 

за поведението им, като участници в пътното движение. 

20.09.2020г. кл. р-ли 

7. С учениците от І – VІІ клас учителите да провеждат 

ежедневно т.нар. “пет минутка” – краткотрайно занимание, 

напомнящо на учениците изискванията за безопасност на 

движението и задълженията им за безопасно поведение на 

улицата. Същата да се отразява в дневника в последния за деня 

учебен час на класа. 

всеки учебен ден всички учители 

8. След завършване на учебните занятия учителите лично да 

извеждат учениците от І-ІV клас и да ги предадат на родителите 

или изчакват, да се разотидат. 

всеки учебен ден всички учители 

9. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да 

се определи, най-безопасен маршрут от дома до училището и 

обратно за учениците от І и ІІ клас. 

25.09.2020г. кл. р-ли 

10.УКБДП да изготви и предостави на Директораинформация, 

анализ и мерки по БДП. И транспортната инфраструктура в 

близост до училището. 

15.09.2020г. УКБДП 

11. Припомняне на безопасните маршрути за движение на 

учениците от ІІІ и ІV клас. 

25.09.2020г. кл. р-ли 

12. Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните 

класове. 

29.09.2020г. ЗДУД 

13. Да се заложат на отделен ред в Списък – Образец № 1, 

часовете за изучаване на правилата по БД по пътищата 

10.09.2020г. ЗДУД 

14. Да се осигурят необходимите учебни средства и пособия за 

обучението на учениците по БДП. 

20.09.2020г. кл. р-ли 

15.Да се осигурят, необходимите методически ръководства, за 

работа на учителите в уроците по БДП. 

17.09.2020г. ЗДУД 

16. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици. ІХ.2020г. кл. р-ли 
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ІІ.2021г. 

17. Да се използва в учебния процес, площадката за обучение по 

БДП в училищния двор. 

постоянен преподавателите 

 18. В началото на учебната година комисията да направи оглед 

и да изготви предложение за обезопасяване района на 

училището. Да бъдат набелязани мерки за ограничаване на ПТП 

с участието на деца и намаляване последствията от тях. 

м.10.2020г УКБДП 

 19.  Да се проведе среща с училищното настоятелство за 

обсъждане проблеми по БДП и набелязване на конкретни мерки 

за решаването им. 

м.11-12. 

2020 г. 

УКБДП 

20.Организиране на кампания „Пази семейството на пътя“  със 

съдействието на родители и оргони на държавната власт. 

м.12.2020г. УКБДП 

21. Да се ангажират родители в оказване на помощ при 

провеждане на мероприятия по БД. На родителски срещи да 

бъдат уведомявани за дейността на УКБДП. 

постоянен кл. р-ли  

и УК по БДП 

22. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда 

/екскурзии, походи, зелено училище, наблюдения, посещения на 

театър, музеи 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 до директора. 

постоянен учителите 

23. При възникване на пътнотранспортно произшествие /ПТП/ с 

деца и ученици и настъпила смърт, задължително веднага да се 

информира, Началника на РУО-Варна и сектор КАТ при РДВР 

Варна. 

 

постоянен Директор  

24. Да се информира РУО-Варна и сектор КАТ при РДВР Варна  

при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания. 

 

постоянен Директор  

25. 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 общо училищна 

родителска среща. 

При настъпило 

събитие 

Директор  

 26. Да се изготви и изпрати информация до Директора на 

училището за ученици, пострадали при ПТП през лятото. 

 

21.09. 

2020 г. 

УКБДП 

27. Да се проведе “Ден на БДП” - с викторини, състезания и Май.2021г. УКБДП 
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други. 

            

28. Да се включат учители в курс по методика на обучение за 

БДП, ако нямат изкаран такъв. 

 

м.09.2020г. до 

м.05.2021г. 

Директор, 

УКпо БДП, 

ЗДУД 

 


