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СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 

 

Анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището. 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

Мисия 

Визия 

Цели 

Стратегия 

Приоритет 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

 

- Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите. 

- Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. 

- Квалификационна дейност в училище. 

- Видове вътрешноучилищен контрол. 

- Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда. 
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РАЗДЕЛ І 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

 

 

102 ОУ „Панайот Волов“  е неспециализирано училище с класове от І до VІІ. Цялостната 

дейност на училището е насочена както към усвояване на знания, придобиване на умения и 

компетентности , така и към цялостното интелектуално развитие на учениците. Образователно-

възпитателният процес се основава на единството на общия и индивидуалния характер на обучението. 

В съвременните условия се променя позицията на ученика – той става активен фактор. Набляга се на 

вътрешната мотивация за учебен труд, придобити умения и самооценка на степените на усвояване на 

знанията от учениците. Осигурява се подготовка, съответстваща на държавните образователни 

стандарти, но  се осъществява  и индивидуална подкрепа на децата и учениците за развитието на 

техните интереси и включването им в различни конкурси, състезания и други. В последните години 

102 ОУ „П. Волов“ се развива и утвърждава като  училище с добре подготвени кадри, които 

непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в 

учебно-възпитателния процес. В училището е създадена система за организация по всички видове 

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

образователно-възпитателния процес, учениците и учителите посрещат с гордост и самочувствие 

постигнатите успехи. 

Дейността на училище през учебната 2018/2019 година протече съгласно залегналите в годишния план 

и произтичащите задачи от  нормативните документи, уреждащи дейностите в сферата на 

образованието на регионално и национално ниво.  

Силни страни в дейността на училището са: 

  много добра работа с деца със СОП 

 отлично представяне на  четвъртокласниците на НВО 

  среден годишен успех на училището – много добър  

  много добри постижения при участия в конкурси и състезания в различни области 

  квалифициран педагогически и непедагогически персонал 

  изградени вътрешноучилищни комисии и методичeски обединения и работа по 

повишаване на квалификацията 

 ежегодно изработване на план за квалификация на персонала 

  много добра материална база и на пълно обновени класни стаи  

  осигуреност със задължителна училищна документация 

 наличие на електронни учебници, интерактивни дъски, STEM лаборатория 

 отлично управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет 

 традиция в колектива ни е наставничеството – да се помага на младите и 

новоназначените учители 

 организиране на еднодневни екскурзии, зелени и бели училища, посещения на театри, 

музеи, изложби и др. 

 елементи от ученическа униформа 

 много добра превантивна работа срещу агресията у децата 

 цялостна работа и отлични резултати на учениците в различните видове изкуства  

 много добро взаимодействие  с институциите  

 утвърждаване и разрастване на интереса към втори чужд език – руски  и хърватски език 

 участие на хореографските паралелки в различни фестивали и конкурси 

 много добра екипна работа - дух на творчество, добронамерена атмосфера и взаимна 

подкрепа. 
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 извеждане на възпитателната работа като решаващ фактор за подобряване на УВП 

 тенденция за поощряване и популяризиране на добрите изяви на учениците. 

 

 Традиции  през последните години: 

 благотворителни кампании 

 утвърждаване на м. април като месец на благотворителността 

 литературен конкурс за есе 

 изложби  

 конкурси за най-добре украсена стая 

 разнообразяване на извънкласните и извънучилищни дейности – шах, футбол, 

волейбол, баскетбол и други 

 успешна съвместна дейност с Училищно настоятелство и Обществения съвет 

Слаби страни в дейността на училището са: 

 недостатъчна превантивна работа по популяризиране дейността на училището с цел 

привличане на ученици във всички класове  - недостатъчна организация  и  добра, но не напълно 

реализирана кампанията за набиране на първокласници. 

 дежурството на учителите в училище 

 недовършена докрай работа по ученическото самоуправление 

 редовното носене на ученическа униформа 

 недостатъчно опазване на МТБ от учениците – прогимназиален етап 
 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

Мисия на училището 

Да формира добре възпитани личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.  

Възпитание и обучение според Държавните образователни стандарти. 

Адаптиране на новия училищен план към постепенното въвеждане на новите учебни програми и 

ЗПУО. 

УВР да бъде насочена към адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 

създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.  

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, възпитаване на нравствени 

добродетели и стимулиране на творческите заложби.  

 

Визия на училището 

Училището се стреми да формира личности, които имат отговорно отношение към ученето като 

основен техен ангажимент и проявяват  активно отношение към социалната среда, уважение към 

гражданските права и отговорности, нетърпимост към проявите на агресия и насилие. 

Педагогическият колектив се стреми да усъвършенства професионалните си умения   и да 

работи като екип от високо отговорни личности, проявяващи съзнателно и активно отношение за 

съдбата и развитието на 102 ОУ като институция. 

Утвърждаване на 102  ОУ “Панайот Волов” като училище, което формира у учениците 

национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.в живота. 

Съвместна работа с родителите, Обществения съвет,  УН, институции и организации като 

партньори в цялостната учебно-възпитателна работа. 

 

Цели на училището 

 Поддържане на високо качество и ефективност на УВП в съответствие  с изискванията на 

ДОС и стратегията на МОН за развитие на образованието. Повишаване качеството на УВР. 

 Повишаване ефективността     на     управлението     на училището. 

 Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието 

и реализацията им; 

 Извеждане на възпитанието като основа в цялостната УВР за формиране на характера, 

култура на поведение и успешна социализация 
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 Привличане на ресурси от външната среда 

 Взаимодействие с родителската общност 

 Осигуряване на висока степен на функционална грамотност в областта на ИТ и 

комуникативна компетентност 

 Усъвършенстване на системата за професионална квалификация на учителите и извеждане 

на челен педагогически опит за училището 

 

Стратегии в дейността на училището 

 Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват свободно своето мнение, 

да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото; 

да бъдат активни в процеса на обучението. 

 Провокиране на мисленето и самостоятелността, всеки ученик да бъде въвлечен в някаква 

практическа дейност, свързана с решаването на всекидневни житейски ситуации и 

проблеми. 

 Усъвършенстване  системата  на педагогическия и административния контрол за оказване 

на подходяща помощ и подкрепа за решаване на проблемите 

 Усъвършенстане на системата за работа с талантливи и изявени в различни области 

ученици. 

 Развитие и утвърждаване на тенденция за поощряване и популяризиране на добрите изяви 

на учениците 

 Усъвършенстване работата с трудно успяващи ученици. 

 Утвърждаване облика на училището и развиване чувството за принадлежност към него у 

всеки ученик. 

 Обогатяване и опазване  на материалната база. 

 Създаване условия за творческа дейност на учители и ученици, чрез прилагане на 

новаторски форми и методи на обучение. 

 По-голяма синхрон между преподавателите и ресурсните учители, логопеда и психолога  в 

работата с децата със СОП. 

 Училище за родители. 

 

Приоритет в дейността на училището 

 Засилване на възпитателната работа   и акцентиране върху нея в цялостната дейност 

на училището 

 Утвърждаване на тенденцията за увеличаване на приема на деца и ученици в първи клас и 

запазване на паралелките от четвърти в пети клас. 

 Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и 

повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. 

 Оптимизиране системата за вътрешноучилищна и методическа квалификация. 

 Гражданско образование. 

 Усъвършенстване  на система за поощряване на добрите прояви и санкции на лошите. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване 

на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, 

подпомагащ цялостната УВР. 

 Ефективни контакти с обществени организации и институции, отворени за проблемите на 

училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните 

дейности и подобряване на МТБ. 

 Усъвършенстване на системата за дежурство и организация на вътрешноучилищния живот 

на всички нива. 

 Работа по проекти. 

 Носенето на ученическата униформа да стане приоритет в работата на всеки учител, като 

потърсят съдействието на родителите конкретно по този въпрос 

 Активно участие на МО при планирането, предварителната подготовка и провеждането на 

Ден на отворените врати в 102 ОУ 
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 Да се изгради работеща система за въвеждане на ученическото самоуправление с активното 

участие на класните ръководители. 
 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК 

1. Организация по откриване на учебната година  15.09.2020 Комисия по 

откриване 

2. Изготвяне на учебните програми по ИУЧ И ФУЧ 15.09.2020 Преподаватели 

 Изготвяне /актуализация/ на: 

- Списък – образец 01 за уч.2020/2021г. 

- Правилник за дейността на училището; 

- Годишен план с график за дейностите; 

- Правилник за вътрешния трудов ред; 

- Правилник за усигуряване на безопасни 

условия на обучение, възпитание и труд; 

- Етичен кодекс; 

- Стратегия на училището; 

- Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи; 

- Програма за превенция на ранното напускане 

на училище 

02.09. – 

14.09.2020г. 

Училищно 

ръководство, 

председатели на 

комисии 

4. Определяне на класните ръководители 02.09.2020г. Директор 

5. Утвърждаване на групите за ИУЧ и ФУЧ 02.09.2020г. Директор 

6. Разпределяне на зъдължителната учебна 

документация за начало на учебната година 

14.09.2020г. Домакин, класни 

ръководители 

7. Раздаване на учебниците от 1 -7 клас по 

предварително изготвен график 

14.09.2020г. Домакин, класни 

ръководители 

8. Разработване на седмично разписание и график на 

учебните часове 

14.09.2020г. Председател на 

комисия 

9. Изготвяне на график за консултации на 

преподавателите с учениците, II-ри час на класа и 

дежурство 

15.09.2020г. Преподаватели, 

ЗДУД 

10. Изготвяне на график за класни и контролни работи 

през първи срок  

15.09.2020г. Преподаватели по 

предмети 

11. Оформяне и представяне на директора на 

училищната документгация: лични ученически 

карти и  книга на подлежащите на задължителна 

подготовка деца до 16 годишна възпраст 

30.09.2020г.  

12. Избор на членове на ученически парламент 30.09.2020г. Класни 

ръководители 

13. Изготвяне /актуализация/ на план за работа на: 

- Училищна комисия по превенция на  

- Комисия за безопастност на движение 

- Комисия за действие при бетствия, аварии, 

катастрофи 

- Комисия за безопасни и здравословни условия на 

труд 

- Комисия по етика и конфликти 

05.10.2020г. Председатели на 

комисии 
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14. Изготвяне на планове за работа на методическите 

обединения 

11.09.2020г. Председатели на МО 

15. Определяне на приоритетите за подобряване на 

материално-техническата база 

31.10.2020г. Директор 

16. Провеждане на медицински прегледи и проверка за 

паразити и здравословното състояние на 

учениците. 

целогодишно Медицинска сестра 

17. Провеждане на родителски срещи 10.09.20г 

28,29 и 

30.10.2020г. 

януари, 

април 2020г. 

Училищно 

ръководство, класни 

ръководители 

18. Провеждане на консултации с родители Съгласно 

график 

Класни 

ръководители, 

преподаватели 

 

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

1. Получаване на сатитарно разрешително от РЗИ за 

целодневна организация на учебно-възпитателния 

процес 

14.09.2020г. Директор 

2. Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната 

сграда  и дворни площи 

14.09.2020г. Касиер-домакин 

3. Планиране на ремонтни дейности Февруари 

2020г. 

Директор 

4. Задоволяване на неотложните потребности от 

учебно-техническите средства 

целогодишно Директор, домакин 

5. Определяне на приоритети при подобряване на 

материално-техническата база и тяхното 

йерархическо подреждане 

Май, 

септември 

2020г. 

Директор 

 

З. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

Дейността на училището в тази сфера ще премине под знака на нациокалните празници 

и годишнини, християнските традиции и на предстоящата 79-годишнина на училището. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

СЕПТЕМВРИ 

 Тържествено откриване на новата учебна 

година 

15.09.2020 г. Комисия по откриване 

 Отбелязване на Деня на независимостта 21.09.2020 г.  Класни ръководители 

 Отбелязване на Европейския ден на 

езиците. Решаване на кръстословици. 

29.09.2020г. П. Петкова, К.Захариева, 

Св. Антонова, С. Николаев 

 Кампания „Капачки за бъдеще" постоянен Класни ръководители 

    

ОКТОМВРИ 
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6

. 

Отбелязване на международен ден на 

учителя ; 

- изготвяне на изложба с рисунки и 

поздрави към учителите 

04.10.2020г. Е. Павлова 

Класни ръководители 

 Първи Глобален марш в подкрепа на 

Глобалните цели на ООН за устойчиво 

развитие 

15.10.2020 г. 
ЗДУД 

Цв. Николова 

 

8

. 

Отбелязване на Деня на народните 

будители-изготвяне на табла и 

презентации. 

30.10.2020 г. Иво Андровски 

 Фотоконкурс „Емоции в училище" 30.10.2020 г Класни ръководители 

 Есенен крос - Северен парк м.октомври 

2020г. 

Ив. Димитрова 

Н. Иванов 

 Конкурс „Есенна украса“ м.октомври 

2020г. 

Класни ръководители 

НОЕМВРИ 

 Национален фолклорен фестивал        

15.11.20г. 

Цв. Николова 

 Отбелязване Деня на толерантността 16.11.2020г.     Б. Барболова 

 Седмица на разделно събиране на отпадъци 

„Екопак" 

м. ноември 

2020 г. 

Кл. р-ли начален етап 

 Отбелязване Деня на християнското 

семейство  

21.11.2020г Класни ръководители  

 Седмица за превенция на детската пътна 

безопастност 

16 – 22.11.2020г Класни ръководители 

 Участие вътрешно първенство по футбол и 

бадминтон 

м. ноември 

2020г. 
И.Димитрова 

Н.Иванов 

 Вътрешен проект «Любима приказка»   Мая Иванова 

ДЕКЕМВРИ  
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 Коледен конкурс за „най-красиво украсена 

стая" 

21.12.2020 г. Е. Павлова 

кл. 

ръководители 

  Организиране на Коледен базар 18.12.2020 г. класни ръководители, 

Училищно ръководство 

 Училищно тържество 23.12.2020 г. 
Комисия по празниците 

ЯНУАРИ  

 Семинар с ученицм - ,,Как 

общуваме", формиране на 

позитивно поведене 

20.01.2021г. Бр. Барболова 

 3дравна беседа януари 2021г. В. Марков  

Външен лектор 
 Щафетни игри за учениците от 4 кл. януари 2021г. Ив. Димитрова 

Н. Иванов 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 Отбелязване на годишнина от обесването 

на В. Левски 

19.02.2021 г. Иво Андровски 

 „Моето училище - училище на бъдещето" - 

конкурс по информационни технологии 

февруари  

2021 г. 

Габриела Савова 

 Заседание на МО за отчитане за успеха от 

първи срок 

февруари  

2021 г. 

Председатели МО 

 Щафетни игри за учениците от 2-3 клас 
февруари  

2021г. 

       Ив. Димитрова 

Н.Иванов 

 МАРТ   

 Трети март - Ден на Освобождението на 

България (национален празник). 

02.03.2021 г. класни ръководители 

 Посрещане на първа пролет 22.03.2021 г. Учители 

 Празник на буквите март 2021 г. Кл. р-ли на първи клас 

АПРИЛ ' 

 Великден - благотворително тържество Април 2021 г. Учители 

 Патронен празник – благотворителен концерт Април 2021 г. Комисия по 

празниците 

 Ден на 3емята 22.04.2021 г. Кл. ръководители  

В. Марков 

 Участие в танцов фестивал Април 2021 г. 
Цв. Николова 
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 Открит урок „Знаете ли, че....“ 
Април 2021 г. 

Е. Андрова 

А. Николова 

 Лекоатлетическо състезание 5-7 кл. м.април 

2021г. 

Ив. Димитрова 

Н. Иванов 

 Седмица на отворените врати април 2021 г. Директор, ЗДУД 
 

МАЙ 
МАЙ  Ден на ученическо самоуправление 09.05.2021 г. Кл. ръководители 

 Спортен полуден до 21.05.2021г. Ив. Димитрова 

Н. Иванов 
 Участие в шествие по повод 24 май 

Презентации и есета 

24.05.2021г. 
учители 

                                                                         ЮНИ 

 Ден на Ботев и загиналите за свободата на 

България - изработване на тематични 

табла 

02.06.2021 г. Е. Павлова 

 Отбелязване деня на детето 

Рисунка на асфалт 

01.06.2021 г. 
Кл. ръководители 

 

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ 

 

№ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

 Участие в състезания, организирани 

от Сдружението на началните 

учителиучители 

по график Председател МО начален  

етап 

 Участие в националното състезание 

„3нам и мога" за ученици от IV клас 

по график  

на МОН 

преподавателите на IV 

клас 

 Участие в олимпиади и състезания по 

БЕЛ, английски език, математика, физика 

и астрономия, химия и ООС, география и 

икономика, история и цивилизация, 

биология и здравно образование и ИТ 

по график  

ка РУО и 

МОН 

преподавателите 

 Участие в:  

Математическо състезание Питагор; 
Европейско математическо 

състезание "Кенгуру" и др. 

по график преподавателите по  

математика 
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4. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА, ЦИРК И 

КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ 

 

№

№ 
МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

1

. 
Съгласно представените оферти 

и докладни записки 

постоянен класни р-ли 

 Образователен театър целогодишно класни ръководили 

 

5. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 

Организират се в съответствие с Национален  спортен 

календар, спортен календар на район  

Надежда и училищен спортен календар.  

Отговарят: Учители ФВС  Контролира:Директор 

6. ЕКСКУРЗИОННА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК 

 

 

Бели училища Януари -  

февруари 2021 г. 

класни ръководители 

2

.

2

. 

3елени училища април-юни 2021 г. класни ръководители  

 Екскурзии с учебна цел 

по определена тематика 
по график и  

според  

тематичните  

разпределения 

преподавателите 

 

 
 
7. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА СЪС СУБЕКТИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

А. Интеграционни връзки. 

Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 

ефективко подпомагане на многообразното училищно  въздействие върху 

подрастващите. 

Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти. Съвместна дейност с:  

 детска педагогическастая;  

 полиция, съдебна власт и прокуратура;  

  министерство на здравеопазване;  

 общинска администрация;  

 МОН  

 РУО на МОН;  

  Училищно настоятелство; 
 Обществен съвет; 

 Спортни клубове и дружества;  

  Социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в 

поведението; 

 Педагогически консултативен кабинет; 
 Национален съвет по наркотични вещества;  

 Дирекция „Социално подпомагане"; 

  Агенция „Закрила на детето";  
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 Регионален център за личностна подкрепа. 

 Културно-просветно дружество на хърватите в Р. България  

Б. Взаимодействие с родителите. 

 Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност 

с Училищното настоятелство и Обществения съвет; 

 Ангажиране на Училищното настоятелство при решаване на проблеми по 

записване и задържане на ученици, подлежащи на задължителко обучение и при 

решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база; 

 Засилване на взаимодействието с родителсните активи по хласове за постигане на 

сикхрон между семейното и училищното възпитание; 

 Съдействие от  родителите при подготовка ипровеждане на училищни 

мероприятия. 

  Поддържане на табло за информация на родителите.  

 

В. Родителски срещи 

10.09.2020 г. 

Запознаване на родителите от първи клас с: 

 учебните планове и учебни програми, по които се обучават учениците в първи клас; 

 целодневната организацията на учебния ден в първи клас; 
  хранене на учениците;  
  извънкласни дейности; 

28, 29, 30 .09. 2020 г. 

Запознаване на родителите с: 

  правилника за дейността на училището;  

 учебните ллакове, по които се обучават учениците;  

  организацията на учебния процес;  

 

 

Декември 2020 г. 

Запознаване родителите с: 

  резултатите от входните нива на учениците и текущите резултатите от учебната 

дейност; 

  обсъждане на дисциплината и поведението на учекиците в часовете и междучасията 

и набелязваке на мерки за преодоляване ка проблемите; обсъждане на идеи за честване 

на Коледните лразници. 

20 - 24.03.2021 г. 

Отчитане постиженията на учениците от първия срок. 

Запознаване с резултатите на учениците към настоящия момент 

Запознаване родителите на учениците от IV клас с видовете паралелки в V клас и начина на лрием 

на ученици в тях. 

МАРТ 2021 г. 

Приемане на мероприятия за приключване на учебната година и организиране на план-прием 

за учебната 2021/2022 г. 

31.05.2021 г. 

Запознаване родителите на учениците от IV клас с разпределение на учениците по паралелки в V 

клас на база на подадени молби u класиране, съгласно критерии в ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА УЧИЛИЩЕТО  
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