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Раздел І 

Кратък анализ и оценка на дейността на училището 

  
 Цялостната дейност на СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Суворово е подчинена на държавната 

политика в областта на образованието за постигане на държавните образователни изисквания и 

реализация на учебните планове и програми, на целите и задачите на образователно-

възпитателния процес.  

 

1.Силни страни, постижения : 

 

1.Усъвършенстване организацията на учебния процес  

1.1.Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които са 

постигнати образователните и възпитателните цели на обучението. 

1.2.Доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с държавните 

образователни изисквания 

1.3.Успешно провеждане на ДЗИ и постигнати добри резултати от зрелостниците.  

1.4.Утвърждаване на тестовите форми за проверка знанията на учениците. Проведе се 

допълнително вътрешноучилищно  оценяване  знанията на учениците в ІV клас. 

1.5.Успешно организиране на външно оценяване в ІV иVІІ  клас,  постигнати добри резултати. 

1.6.Проведена  успешна кампания за прием на ученици след завършен VІІІ клас. 

1.5.Активно участие и много добро представяне на учениците на СУ в олимпиади, състезания и 

др.прояви на училищно, областно.  

2.Постигната е достатъчна гъвкавост и адаптивност към учебния процес, в зависимост от 

професионалната подготовка на кадрите.Осигурени са организационни възможности и 

финансова подкрепа за повишаване на професионалната квалификация от учителите. Осигурен 

е кадрово целия учебен процес с правоспособни кадри.  

2.1.Включване на  всички педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, 

областно и национално ниво 

2.2.С подготвени собствени кадри и целенасочена политика на училищното ръководство 

успешно се реализира НП „Без свободен час”. 

2.3.В хода на учебната година успешно се работи с по- младите кадри  в училищния колектив, 

като се полагат грижи за по-бързата им адаптация в учебния процес и в училищния живот. 

2.4.Използват се разнообразни форми за квалификация: споделяне, изучаване и прилагане на 

добри педагогически практики чрез работни срещи, самообразование, сбирки, тренинги, 

открити уроци, лекции и др. 



2.5.Усъвършенства се вътрещно-квалификационната дейност , като се увеличиха откритите 

уроци за възпитателите при разширяване целодневната организация на учебната работа. 

3. Системно се работи по подобряване на материалната база с помощта на родителска общност, 

инициативи на самите ученици и по стопански начин.  

4.Утвърждаване на традициите, авторитета и значимостта на учебното заведение в обществения 

живот на региона и общината.  

5.Системно стимулиране на изявените деца в училищни конкурси, изложби и др.инициативи. 

6.Прилага се политика за противодействие на агресията и тормоза с изграден училищен 

координационен съвет. 

7.Системна и насочена към учениците дейност по НП „На училище без отсъствия“ 

8.Училището успешно взаимодейства и партнира с родителите.В начален етап  се открояват 

силни и инициативни родителски активи. 

9.Функционираща библиотека с непрекъснато обогатяван библиотечен фонд –художествена и 

учебно-помощна литература 

 СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр.Суворово се утвърждава като най-авторитетен учебен 

център за община Суворово. 

 Работата в екип, партньорството и сътрудничеството между  учители, ученици,родители 

и ръководство в СУ „Н.Вапцаров“ са гаранция за добро образование и успешна реализация на 

младите хора. 

 

2.Слаби страни, проблеми и трудности : 

 

1. Липса на достатъчно ефективни механизми за въздействие над отпадащи ученици и 

родителите им за недопускане на системно отсъствие от училище. 

2.  Незадоволително владеене на български език от деца, системно отсъстващи от учебни 

занятия и не получаващи подкрепа и контрол от семейството. Незаинтересованост на родители 

от малцинствените групи към образованието и прехвърляне на модела на децата им. 

3. Големият брой извинени и неизвинени отсъствия води до липса на системни и трайни знания, 

в резултат на което се допуска слаби оценки при отделни ученици в началото на 

прогимназиален етап.  

4. Липсва  кабинет за обучение по БДП 

5. Липсва актова зала за провеждане на училищни мероприятия. 

6. Недостиг на средства за основен ремонт на В и К, топлопреносна мрежа, ел.инсталация и 

сервизни помещения.. 

7. Липса на финансови средства за участие в проекти, които изискват съфинансиране. 

8. Проблеми, произтичащи от твърде големия брой нормативни актове –закони, правилници, 

наредби, инструкции, писма, указания и т.н., които понякога са в противоречие и неясна 

регулация или са извън правомощията на учебното заведение. 

 

 

Тревожни тенденции в следните насоки: 

— Намалява броят на учениците  поради демографски проблеми; 

— Неефективна пълняемост на паралелкати-с брой, близък до минимума; с повече от 30 

ученици в паралелка; 

— Застарява  педагогическият състав. Средната възраст на учителите е 50 години; 

— Феминизиране на учителския екип; 

— Липса или занижен родителски контрол. 

 

3.Възможности на училището за преодоляване на слабите страни: 

 

1. Кандидатстване и включване в проекти за финансиране за подобряване на МТБ. 

2. Повишаване на квалификацията на учителите с приоритет на младите специалисти. 

3. Прилагане на система за морално и материално стимулиране на учители и ученици. 

4. Популяризиране постиженията на училището. 

5. Осъвременяване на методите за учебно-възпитателна работа. 



6. Приобщаване на родителите от ромски етнос към училищните инициативи с цел  

повишаване чувството за отговорност. 

7. Увеличаване на възможностите за включване в извънкласни дейности с цел  

пълноценното запълване на свободното време и намаляване на „опасностите на 

улиците”. 

8. По-широко използване на интерактивни методи на обучение и оценяване с цел 

повишаване мотивацията на учениците. 

9. Системен контрол по провежданата индивидуална учебна и възпитателна работа с 

изоставащите ученици и застрашените от отпадане. 

10. По-близко взаимодействие с училищното настоятелство, Агенцията за закрила на 

детето, с обществения съвет за изпълнение ЗЗД,ЗНВП и ЗСП и прилагане на 

разнообразни форми и подходи  за целенасочено въздействие над родители и ученици 

за осигуряване на задържането на децата в училище. 

 

Основните принципи за постигане на положителни резултати в ОВП, от които се 

ръководи педагогическата колегия в СУ „Н.Й.Вапцаров“, са обективност и научна 

обоснованост труда на ученика, прилагане на подходи, насочени към демократизъм и 

хуманизъм. 

Целите, които си поставяме, не могат да бъдат постигнати без съблюдаване на 

общовалидни критерии за оценяване на педагогическата дейност, без самодисциплина и без 

обединение около принципите на споделената отговорност. 

 

 

 

 

 

Раздел ІІ 

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

СУ „Никола Йонков Вапцаров“ да бъде гарант за качествен образователно-възпитателен 

процес и формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. 

Училището е призвано да подготвя младото поколение за живота: 

1. Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. 

2. Да обучава и възпитава според държавните образователни изисквания и стандартите 

на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. 

3. Да осигурява условия  за усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, за развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби 

 
 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Утвърждаване облика на СУ „Н.Й.Вапцаров” като училище с дългогодишни традиции, 

успешно съчетаващи се с изискванията на съвремието ни. Съобразяване в максимална 

степен образователния процес с необходимостта на пазара на труда и интересите на 

местната общност. 

2. Утвърждаване на педагогическия  колектив като екип от професионалисти и 

високоотговорни личности, прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване 

на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. 

3. Системна организационна, възпитателна и учебна дейност с децата в риск за 

ограничаване отпадането на деца до 16 годишна възраст от системата на образованието. 

4. На изхода на средното образование в СУ „Н.Й.Вапцаров” зрелостниците да бъдат 

конкурентноспособни при кандидатстване във ВУЗ. Да бъдат съпричастни с проблемите 

на своя град и с реална оценка за развитие в него. 

5. Училище със засилено участие на родителската общност в неговия живот. 



6. Училище с реална съпричастност към социалните проблеми на учениците и техните 

семейства. 

 

ЦЕЛИ : 

1.Усъвършенстване на индивидуалната работа с учениците от начален утап за успешното им 

ограмотяване и намаляване на риска за отпадане от образователната система. 

2.Постоянно подобряване организацията на учебната дейност в съответствие с новите учебни 

програми. 

3.По-голяма успеваемост на външното оценяване за ІV и VІІ клас, за ДЗИ 

4.Да се утвърждава новата роля на оценяването – обективно, формиращо, даващо обратна 

връзка 

5.Постоянно подобряване и усъвършенстване на МТБ с цел максимално доближаване до 

европейските стандарти и изисквания при осъществяване на учебно-възпитателния процес. 

6.Утвърждаване на екипния принцип на работа сред учителите, на груповата и индивидуална 

работа с изоставащите и талантливи ученици . 

7.Разширяване и усъвършенстване на връзките и контактите на училището с родителската 

общност, неправителствени организации, обществени и общински органи с цел решаване на 

проблемите с привличане и задържане на децата в училище, защита правата на детето и 

др.проблеми на деца от рискови групи, за издигане авторитета и популяризиране цялостната 

дейност на учебното заведение. 

8.Разширяване обхвата на учениците в ЦОУД 

9.Усъвършенстване работата с децата на ресурсно подпомагане и организационна  дейност за 

обхващане на децата със СОП за индивидуална подкрепа 

10.Рационално управление бюджета на училището за реализиране приоритетите на СУ 

„Н.Й.Вапцаров” 

11.Утвърждаване авторитета на СУ „Н.Й.Вапцаров”:  Училищният ред да бъде договорен, 

споделен, приет в диалог и съгласие. 

 

 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020 

1.Разширяване обхвата и формите за обучение 

1.1. Организационна и възпитателна работа за привличане на  5  и 6 годишни деца  в 

подготвителна група и целенасочена работа по овладяване на начални умения за общуване на 

български език и поведение в обществена среда 

1.2. Обхващане на всички желаещи ученици  от начален етап за целодневно обучение . 

1.3. Утвърждаване  на самостоятелната форма на обучение  - привличане,  подпомагане на 

учениците в тяхната самоподготовка 

2.Повишаване качеството на подготовка на учениците 

2.1.Успешно реализиране на учебните програми по всички предмети 

2.2.Усъвършенстване работата с талантливите и изоставащи ученици. 

2.3.Активно въвеждане на ИКТ в обучението по всички предмети. 

2.4.Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне 

на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

2.5.Системна и последователна подготовка на зрелостниците за успешно полагане на  ДЗИ. 

3. Задълбочено проучване потребностите на учениците от гр.Суворово и потребностите на 

пазара на труда 

3.1.Мащабни анкети с родителите на учениците от 5 -7  клас 

3.2.Работни срещи за проучване възможни партньори при обучението на гимназистите. 

4.Демократизация и хуманизация на дейностите в училище 

4.1.Целенасочена работа за съдаване на подкрепяща среда за децата със СОП. 

4.2.Обхват на децата със СОП за ресурсно подпомагане. 

4.3.Защита личностното достойнство на учениците чрез организационни механизми /правилник 

на училището, постоянни комисии/, превантивни дейности и извънкласни форми, отчитащи 

индивидуалните интереси и потребности на учениците, етническите особености  на учениците. 

5.Издигане и утвърждаване пристижа на училището 



5.1.Мотивиране, организиране и стимулиране на учениците за участие  в конкурси, състезания, 

олимпиади и др. 

5.2.Трайно сътрудничество с родителската общност с цел активното  включване в училищния 

живот. 

5.3.Разширяване и подобряване организацията на ученическото хранене 

5.4.Обогатяване на възпитателните дейности, насочени към социална подкрепа на част от 

учениците – благотворителни кампании и инициативи. 

5.5.Поетапно обогатяване фонда на училищната библиотека  в помощ на обучението в VІІІ клас 

и гимназиален етап от бюджета на училището и инициативи на ученическата общност. 

5.6.Разширяване и усъвършенстване формите на ученическо самоуправление. 

6.Финансово осигуряване изпълнение на стратегията. 

6.1.Рационално изразходване на средствата от бюджета на училището. 

6.2.Собствени  приходи от отдаване на обекти под наем 

6.3.Инициативи на УН за набиране на допълнителни средства за реализиране дейностите. 

6.4. Системна работа за привличане на спонсори и родителската общност. 

 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Опазване живота и здравето на учениците. 

2. Разширяване обхвата и подобряване работата с децата от подготвителната група. 

3. Издигане равнището на подготовка по български език в начален и прогимназиален етап както 

по време на учебни часове по всички предмети, така и с извънкласни форми на работа. 

4. Задълбочаване и разширяване цялостната дейност по задържане  в нашето училище на 

учениците след VІІ и VІІІ клас. 

5. Оптимално използване на наличната компютърна техника и кадри от учители и ученици в 

учебния процес. 

6. Създаване на подходящ психологически климат и форми за стимулиране и мотивиране на 

учениците за учене. 

7. Усъвършенстване - обогатяване  и актуализиране учебната и възпитателна работа с 

учениците от профил „Туризъм” 

8. Развиване, усъвършенстване  и обогатяване  на учебната и възпитателна работа с учениците с  

професионално образование по професиите „Хотелиер“ и „Администратор“. 

9.Опазване и обогатяване на традициите на училището. 

  

 

 

Раздел ІІІ.  

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ  И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

І.ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОВП 

1.Организационни дейности за подобряване резултатите в учебния процес: 

1.1.Планиране ,организация и разпределение на работата на преподаватели, класни 

ръководители и възпитатели: 

-утвърждаване на програми за ИЧ,  ЗИП, планове на класни ръководители, документи на 

възпитателите,на педагогическия съветник 

-годишен план на училището 

- планове на постоянни комисии 

- планиране работата по национални програми, проекти или отделни инициативи 

  срок: 30.09.2019 г. 

1.2.Информационно и материално осигуряване на учебния процес. Срок: постоянен 

1.3.Текущ и оперативен контрол по разпределение и изпълнение на задачите: 

-Ежемесечни работни съвещания на ръководството и колектива-всеки първи вторник на месеца; 

-Сбирки на методическите обединения – на всеки 3 месеца; 



-Консултации на началните учители и учителите по всеки предмет – по график, утвърден от 

директора; 

-Заседания на педагогическия съвет – по утвърден тематичен план; 

1.4.Ръководството на училището да създаде организация за ползване от кадрите на осигурените 

по проекти помагала, литература, инвентар и пособия за нормално осъществяване на учебния 

процес в начален етап. 

1.5.Осигуряване на средства и закупуване на учебници към фонда на училищната библиотека за  

ученици от гимназиалните паралелки. 

1.6.Разработване на училищна програма за реализиране националната стратегия за насърчаване 

и повишаване на грамотността -до 10.10.2020 г. отг.ЗДУД 

1.7.Последователен и целенасочен контрол върху работата на преподавателите в начален курс и 

ПГ за постигане на определени резултати по български език. 

1.7.Текущ контрол върху работата на преподавателите по спазване на изискванията на МОН за 

оценяване постиженията на учениците, по отразяване на оценките и връзките с родителя. – 

ежемесечно.   Отг. ръководството на училището 

1.9.Училищният кръг на олимпиадите по основните предмети и националните състезания да се 

проведат само след създаване на предварителна организация, психологическа нагласа и 

подготовка на децата за участие в олимпиадите.      Отг. съответните преподаватели 

1.10.Родителските срещи по паралелки да се проведат: 

- ПК и І-те класове  -до 20.09.2020 г. 

-паралелките по класове през м.Х., м.ХІ , м.І. и м.ІV  

1.11.Класните ръководители да организират точното и в срок до 30-то число на текущия месец 

отчитане на отсъствия по уважителни и нуважителни причини-подаване на декларация. 

1.12.Да се възлагат на учениците задачи, стимулиращи познавателните им способности и 

насочени към повишаване качеството на учебния процес – приоритет в дейността на училището 

1.13.Участието в конкурси, олимпиади, състезания, изложби, викторини и други форми на 

училищно, регионално и национално ниво даа бъде стимул за изява на личните заложби и 

издигане престижа на училището. 

1.14.В часовете по ЗУЧ и ИУЧ , в часа на класа и извънкласните форми да се проведат 

тематични дискусии, презентации, викторини, да се уредят витрини и албуми. 

1.15.Използване на разнообразни  форми за допълнителна работа с изоставащите ученици от 

начален етап, в това число съвместно с родителите им – по време на учебно време и ваканции. 

2.Квалификационна дейност 

2.1.Да се проведат 2 анкети  за  идентифициране на образователните и квалификационни нужди 

на педагогическите кадри- срок: септември и януари  отг.: ЗДУД 

2.2.Форми – самообразование, участие в квалификационни и др.курсове, защита на 

ПКС,обучение във ВУЗ за придобиване на втора и  повече специалности. 

2.3.Обогатяване библиотечния фонд на училището с : 

-необходимата методическа литература-абонамент на методически списания, учебници, книги 

на учителя и др.литература – по заявки на преподавателите; 

-текущо обогатяване на фонда със справочна литература – речници, атласи, енциклопедии и др.; 

- обогатяване на фонда с видеоматериали, касети, дискове и др.електронни носители със 

справочни, дидактически и др. материали, свързани с учебния процес. 

3.Избор на родителските активи по паралелки и актуализиране на училищното настоятелство 

4.Под ръководството на медицинския специалист на училището съвместно с младежкия 

червенокръстки отряд  да се разработи план за прояви и дейности за отразяване в СУ и сред 

учениците на най-актуалните кампании, прояви и инициативи на червенокръстките 

организации . 

5.Да се подпомогне изграждането на ученическите активи по паралелки и създадат условия за 

работа и изява на ученическите структури 

5.1.Да се организират срещи на ученическия актив с училищното ръководство 

5.2.Организиране Ден на ученическото самоуправление  

6.Осъществяване на трайна връзка с учениците от VІІ  клас и техните родители – анкети, 

извънредни род.срещи, екскурзии, пролетен лагер и др. 

7.Усъвършенстване формите за работа през ваканциите  

–допълнителна работа с изоставащите ученици 



-походи, зелени училища, екскурзии,лагери 

8. Системни срещи с ръководствата на общинските структури от организациите, които работят 

с деца по подобряване на съвместната дейност 

9.Системна работа по проучване възможностите за работа по нови проекти и програми. 

10.Усъвършенстване  формите на съвместна работа и трайно привличане на ученици от ОУ в 

общината за обучение в гимназиален етап в нашето училище. 

11.Подобряване вътрешно-организационната дейност и информационното обслужване на 

учениците и техните родители. 

12.Планиране на дейностите в часа на класа в съответствие с целите и задачите на учебното 

заведение и в унисон с потребностите и интересите на учениците от паралелката.  

12.1.Реализиране на педагогическа подкрепа за и в часа на класа от педагогическия съветник по 

предварително планирани теми и по възникнали казуси . 

12.2.Разработване и размножаване на свитък от теми в помощ на класните ръководители 

12.3.Чрез разнообразни инициативи да бъдат отбелязвани бележити дати от 

българската история и празници, свързани с националните традиции и обичаи, като: 

 22.09. Ден на независимостта на България 

 26.09.Европейски ден на езиците, обявен с решение на Съвета на Европа 

 01.11. Ден на народните будители 

 16.11. Международен ден на толерантността,  
 21.11. Ден на Християнското семейство 

 01.12. Световен ден за борба със СПИН 

 07.12.Патронен празник на училището 

 10.12. Международен ден на човешките права.  

 25.12. Коледа 

 14.02. Ден на влюбените 

 19.02. Годишнина от обесването на Васил Левски 

 01.03. Баба Марта 

 03.03. Национален празник на Р.България 

 22.04.Ден на Земята 

  Великден 

 09.05 Ден на ученическото самоуправление 

 24.05. Ден на славянската писменост и българска култура 

 01.06. Ден на детето  

 02.06. Ден на Хр.Ботев и загиналите за българската свобода 

 

 

ІІ. КАЛЕНДАРЕН   ПЛАН  НА ОБЩОУЧИЛИЩНИТЕ ПРАЗНИЦИ И ИНИЦИАТИВИ, 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

1. Тържествено откриване на учебната година  

отг. Д. Атанасова, Н. Раимова 

2. Отбелязване на Деня на независимостта на 22 септември  

отг.: класни р-ли 

3. Европейски ден на езиците-26.09. – Ден на отворените врати-за различни групи по 

съответните езици  

отг.:учители по ЧЕ 

4. Родителски срещи при І клас  и подготвителна група 

отг. учителите 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

1. Честване на Деня на усмивката 5.10.  -  конкурс за карикатури, весели рисунки, смешни 

снимки 

 отг. Д.Атанасова, класни р-ли и учители ИИ 



2. Организиране на тематични родителски срещи „Училище за родители” 

отг.: класни ръководители 

3. Среща на УР с ученическите активи 

 отг.:Д.Атанасова 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

1. Първи ноември – Ден на народните будители 

            отг.:  кл р-ли 

2. Ден на толерантността  

отг.:Д.Атанасова, ЕПЛР 

- „Тормоз,насилие и начини за справяне“-анкети, презентации-за ІІІ и ІV 

клас 

 

- Анкети за агресията в V клас 

 отг.:Д.Атанасова, ЕПЛР 

 

3. Организиране на анкети и презентации с учениците от VІІ до ХІ клас – за последствията 

от употребата на наркотици-   

отг.: Д.Атанасова 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

1. ВАПЦАРОВИ ДНИ – 1-7.12.2020 

1.1. – Конкурс за рисунка –Откриване на изложбата 

 отг.: учител по ИИ и начални учители 

1.2. – Конкурс за краснопис от 5а и 5б клас по произведения на Вапцаров –  

      отг. Н. Иванова и М. Христова 

1.3. Подготовка на презентации от ученици от  12  клас посветени на Н. Вапцаров и 

представени пред  5а и 5 б клас. 

1.4. Участие на 4 – б клас  - краснопис, табло,стихове на Вапцаров. 

   Отг.Д.Карагьозова 

5.2. - Патронен празник на училището –  

-награждаване на победителите в конкурсите- отг.: М. Митева 

2.”Първи декември – Ден за борба против СПИН” - дискусии, филми и беседи- 

отг. В. Левчиковска – мед. сестра, Д.Атанасова, М. Митева 

     3.  Коледни инициативи 

 - Благотворителен коледен базар „Деца помагат на деца“ - отг.:Д.Атанасова, кл.   

ръководители,  12 кл. 

 - Коледна дискотека – по възрастови групи – отг.: възпитатели 

- Конкурс и изложба от сурвакници, картички и коледна украса – кл.р-ли, учители 

- Коледни тържества по паралелки 

-„Коледният дух“ - празник в ПГ, отг. Д. Йорданова 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

1. Зимен празничен календар с децата със СОП 

                         отг.: М. Демирова и Ив. Панайотова 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1. „Баба Марта бързала...” –конкурс  за  мартеници 

отг.:кл. ръководители , учител по ИИ 

2. Отбелязване на 19 февруари – годишнина от смъртта на В. Левскси  чрез 

изготвяне на табла, кътове, беседи в час на класа 

  отг. кл. ръководители 



3. Ден на розовата фанелка – Ст. Тодорова, Д. Атанасова и Ш. Ибрямова 

 

МЕСЕЦ  МАРТ 

 

1. Общоучилищно тържество, посветено на националния празник на България –   

фестивал на популярната детска песен          

 отг.: учител по музика,  и кл. ръководители  

2. ,,Вече съм грамотен”-празник на буквите   

отг.:  Іа  клас – А.Стойчева 

3.    Състезание "Сръчни ръчички", между 1 а и 1 б  клас - изработване 

на проект на тема " Красотата на сезоните"  –  

                        Отг. П.Демирова 

 

4.  „На 1- март с народна носия“ – инициатива за деца и учители 

 отг.: Д.Гочева  

 

5. Мартенски празници –празник в подготвителна група 

отг.: Д.Йорданова 

6.          Състезание  по БЕЛ  между 7 а и 7 б клас . 

                       отг. М.Христова 

                               Н.Иванова 

7.        Безопасност на движение по пътищата  3 а клас – информираност,състезание. 

                         Отг.З.Тонева 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

1. Конкурс и изложба на великденска украса  

отг.:  учител по ИИ, кл.ръководители 

2. Ден на Земята –22.04. 

- Изготвяне на презентация; 

- Организиране на изложба; 

            отг. Е.Александрова 

- изготвяне на цветен кът в двора на училището – отг. ЕПЛР 

- акция за почистване на екопътеката в с.Чернево и други обекти 

            - акция за почистване на училищния двор 

             Отг. А. Христов,ЕПЛР 

3. Световен ден на здравето -„ Растем здрави и силни” – ученици  от 3 б клас 

             Отг. Д.Михайлова 

4. Викторина организирана в 11 клас. 

           Отг.П.Иванова        

5. Спортен празник на училището  

отг.: учители по ФВ и спорт 

      6. Аз обичам моя роден град“ – презентации, табла,  стари снимки и обичаи 

                         отг. кл. ръководители 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

1. ”9 май - ден на ученическото самоуправление”   

отг.Д.Атанасова 

2. Честване Деня на Европа  

отг.: учители по история и философия, кл.р-ли 

3. Дни на знанието и таланта: 

 

- „Довиждане детска градина, здравей първи клас" - празник в ПГ 

 отг. Д. Йорданова 

 



- Драматизация на приказка  на английски език – 2 и 3 клас. 

 отг. : Ст. Тодорова 

- Тържествено изпращане на учениците от ХІІ клас  

 отг.: Н. Райчева и Д. Атанасова 

- Изложба,  посветена на 24 май 

отг.: учител по ИИ 

- Тържествено шествие и концерт в чест на 24 май  

 отг.: Директор 

      4.Тържество по случай изпращане на 4 клас. 

                          Отг.В.Маринова 

 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

 

1. Отбелязване на Деня на детето  

— Празник „В страната на птиците, рибите, бозайниците, билките и цветята“   

 отг. Д.Атанасова и кл. ръководители 

— рисунка на асфалт  

 отг.:учител по ИИ 

2. Тържества по класове за завършване на учебната година 

отг.:кл.р-ли 

3. Организиране на учебни екскурзии. 

отг.: класни ръководители 

5.Международен ден на приятелството – беседи, презентации, стихове, есета по темата 

                        отг. кл. ръководители и ЕПЛР 

 

ІІІ. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН  КАЛЕНДАР 

 

Есенно-зимен календар 

1.Есенен спортен празник     срок: октомври 2020 г. 

2.Турнир по футбол      срок: октомври 2020 г. 

3.Регионален турнир по волейбол за купата на 

 СОУ „Н.Й.Вапцаров”     срок: декември 2020г. 

      

 

Пролетно-зимен календар 

      

1.Шахматен турнир      срок: февруари 2021г. 

2.Турнир по футбол      срок: март 2021 г. 

3.Турнир по волейбол     срок: март 2021г. 

4.Спортен празник на училището    срок: 30 април 2021      

5.Ден на предизвикателството    срок: май 2021 г.    

 

 

ІV.ТЕМАТИЧЕН   ПЛАН  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

м.СЕПТЕМВРИ – 09.09. 

1. Приемане Училищен учебен план за :8 клас 

2. Утвърждаване на видовете спортни дейности за организиране на допълнителния час  по ФВ и 

спорт 

3. Приемане на Списък-Образец № 1 за учебната 2020/2021 година 

4. Приемане на График за работа на екипите за подкрепа на личностното развитие по обучение 

на децата със СОП. 

5. Приемане на годишния план за дейността на СУ”Н.Вапцаров”. 

6. Приемане формите на обучение за учебната 2020-2021 година 

7. Приемане на 29.04.2021 г. за спортен празник на училището. 



8. Приемане план за квалификация на педагогическите кадри за учебната 2020/2021 година 

9. Утвърждаване на график за работа на екипите по обучение на децата със СОП 

10. Приемане училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2020-2021 

година, съгласно Наредба №10, чл.18, т.1 и чл.20. 

11. Приемане 7.12.2020 г. за ден за отбелязване празника на училището. 

 

 

м.СЕПТЕМВРИ – 14.09. 

1. Утвърждаване на Правилника за устройство и дейност на СУ”Н.Й.Вапцаров”  

2. Приемане на седмичното разписание. 

3. Приемане  на Програмата  за противодействие на училищния тормоз.  

4. Приемане на училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 

5. Приемане на училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи 

6. Приемане на Училищна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование. 

7. Приемане на актуализирана Програмна система за трета и четвърта разновъзрастова група. 

8. Приемане план за работа на училищна комисия за БДП 

9. Избор на комисии 

Докл.Директор 

 

 

м.ОКТОМВРИ 

1. Приемане на план за подготовка и провеждане патронния празник на  училището 

Докл. ЗДУД 

2. Приемане на план за работа на училищната комисия за превенция и противодействие на 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 

Докл.:  председател 

3. Приемане на план на действие на комисията по самооценяването. 

 

Докл.:  председател 

 

   

м.ДЕКЕМВРИ 

1.Обсъждане успеха на паралелките и поведението но учениците през срока- отчет за 

проблемите, застрашените от отпадане,организационни мерки.  

2.Доклад на Пед.съветник и ресурния учител за напредъка в развитието на децата със СОП. 

Докл.:Д.Атанасова 

3. Запознаване с хода на изпълнение на бюджета за 2020 г. 

      Докл.: Директор 

4.Информация за настроенията и проблемите в ученическите колективи 

Докл. : Пед.съветник 

5.Обсъждане план-приема за VIII клас на следващата учебна година 

      Докл.:Директор 

 

 

м.ФЕВРУАРИ 

1.Отчитане на резултатите от УВР през І-я учебен срок.  

Докл. : ЗДУД 

2.Информация за организация и резултати при обучението в ПИГ     

 Докл.:Възпитатели 

4.Отчет за изразходваните средства от ф.СБКО през 2020 г и приемане на плана за изразходване 

на същите през 2021г.   Докл.:ЗДАСД 

5.Информация за извършеното анкетиране за продължаване на образование след 7 клас 

       докл.: Пед.съветник 

 



 

м.МАРТ 

1.Обсъждане на проекто-бюджета на училището за 2021 г.   

Докл.Директор 

2.Обсъждане на хода на УВР- успех и поведение на учениците, мерки. 

Докл.:Преподаватели,Кл.р-ли, ЗДУД 

3.Информация за настроенията и проблемите в ученическите колективи 

Докл. : Пед.съветник 

4.Информация за наличие или отсъствие на ученически тормоз. 

      Докл. : Пед.съветник 

5.Приемане план за подготовка и отбелязване на 24 май. 

      Докл.:ЗДУД 

6.Утвърждаване на критерии и ред за прием в І клас на учебната 2021/2022 година 

      Докл.: Директор 

 

 

м.МАЙ 

1.Обсъждане и приемане на план за приключване на 2020/2021 учебна година. 

Докл.:ПДУД 

2.Информация за готовността на ХІІ клас за ДЗИ  и заявка за зрелостни изпити. 

Докл.кл.р-л 

 

м.ЮЛИ 

1.Отчет за дейността на училището през 2020/2021 учебна година 

Докл.Директор 

2. Обсъждане на Учебен план за 2021/2022 учебна година и  Списък – Образец №1. 

Докл.Директор 

3. Приемане на план за подготовка на МТБ за следващата учебна година 

      Докл.: ЗДАСД 

 

4. Отчет на училищната комисия за БДП  

Докл.: Председател 

5. Доклад на комисията по самооценяването. 

Докл.: Председател 

      

 

 

V.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

І.Интеграционни връзки 

1.Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведния от областта , страната и 

чужбина  

                        Срок: постоянен  Отг.Директор 

2.Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективното 

подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 

Срок: постоянен  Отг.Директор 

3.Утвърждаване и разширяване на връзките с издателства, транспортни фирми и фирми, с които 

сме в договорни отношения 

Срок: постоянен  Отг.Директор 

4.Използване на предоставените от РЗИ и други институции на филми, презентации и 

др.материали 

Срок: периодичен  Отг.Д.Атанасова, кл.ръководители 

5.Актуализиране на връзките със следните институции: 

Център за гражданска защита - ЗДАСД 

Противопожарна охрана-ЗДАСД 



Детска педагогическа стая –Педагогически съветник 

Агенция „Закрила на детето“ - ПС 

Нестопански организации -Директор 

Музей - ЗДУД 

Читалище-ЗДУД, ПС 

Висши учебни заведение от Варна – ЗДУД 

Медии – Директор 

6.Съвместна дейност с: 

Полиция, съдебна власт и прокуратура –Директор, ПС 

Общинска администрация - Директор 

РУО - Директор 

Училищно настоятелство – Директор 

Педагогически издателства- ЗДУД 

Спортни клубове и дружества – ПС, класни ръководители 

Агенция „Социално подпомагане“-УР 

Отдел „Закрила на детето“- ПС 

Дирекция „Превенция“-община Варна- ПС 

 

ІІ.Взаимодействие с родителите 

1.Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми с безпричинно 

отсъствие на ученици, подлежащи на задължително обучение, подпомагане на ученици в много 

тежко материално положение и при решаване на  въпроси, свързани с подобряване на 

материалната база   

Отг.: Директор 

2.Съдействие на родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия 

Отг.: ПС, класни ръководители 

3.Изготвяне на анкетни карти за родителите по училищни проблеми  

 Отг.: ПС 

4.Взаимодействие с родителите на бъдещите първокласници, на бъдещите ученици в V,VІІІ и 

ІХ клас за споделяне на възможности за обучение в СУ „Н.Вапцаров“ 

Отг.:УР, ПС 

5.Изготвяне на график за среща на родителите с учителите 

Отг.:  ЗДУД 

6. Избор на родителски активи- по паралелки 

    Отг.: класни ръководители 

 


