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РАЗДЕЛ I 

 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА  ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Настоящият годишен план е съобразен  с указанията на МОН, адаптиран е към особеностите на училището и учениците, които се 

обучават в него. Разработен е на база състоянието на училището, съгласно утвърдените традиции и съществуващите нормативни 

документи. При неговото планиране оказаха влияние спецификата на училището, квалификацията на учителите, социалният състав на 

учениците, конкретните обстоятелства и др. 

Цялостната дейност на СУ “Елин Пелин” през учебната 2020/2021 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В 

училището се обучаваха 812 ученици, разпределени в 34 паралелки.  

През изминалата година работата на педагогическия колектив бе насочена към повишаване качеството и ефективността на 

образователно-възпитателния процес и организацията на труда за превръщането на образователната система в качествена европейска 

система. Учителската колегия отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода 

за възможно най-пълно реализиране на целите в учебно-възпитателната работа. Координацията на училищните дейности и отчитане на 

резултатите осигури единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планирането бе решаващо условие за 

усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището. Прозрачността на управлението и съчетаването на 

добрите традиции в училището са водещи принципи при планиране на дейностите за учебната година. 

 СУ „Елин Пелин” с. Руен е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават 

квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в ОВП – да бъде не просто източник на учебна информация, а 

консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и 

реализация в живота. За качествения ОВП през изминалата учебна година допринесоха добрите връзки на училищното ръководство с 

педагогическия колектив, а също и постоянните контакти между учители и родители. За да се постигнат още по- добри резултати, е 

необходимо да се насочи внимание към повишаване и усъвършенстване на квалификацията на педагозите.  

 

Силни страни 

➢ Дългогодишни традиции и резултати в образователната дейност, съобразена 

с динамичното социално-икономическо развитие на община Руен и региона; 

➢ Централно за община Руен местоположение, което го прави достъпно и за 

пътуващи ученици от други населени места и му дава статут на средищно 

училище.  

➢ Добра  комуникация и взаимодействие с родителската общност- Обществен 

съвет  

➢ Много добра система на организация на всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите. 

➢ Осъществен прием в I,  V и VIII клас през учебната 2020/2021 година. 

➢ Актуално профилирано обучение, ориентирано към пазара на труда – 

осъществява обучение в четири профилирани паралелки. Много добри 

Слаби страни 

➢ Липса на осъзната мотивация у голяма част от 

учениците за системен учебен труд; 

➢ Липса на последователност и постоянство при 

употребата на българския език от учениците; 

➢ Пропуски в осъществяването на ефективен контрол 

върху дисциплината на учениците; 

➢ Недостатъчно ефективни иновационни методи на 

преподаване у някои преподаватели 

 



 

 

резултати на ДЗИ по АЕ, ГИ и БЗО и добри – по БЕЛ и ИЦ. 

➢  Добра реализация на учениците във ВУЗ  

➢ Солиден сграден фонд, модерно обзаведени учебни стаи, спортен салон, 

училищен стол, библиотека и училищен двор; 

➢ Квалифициран учителски състав; 

➢ Наличие на съвременна техника и компютърни кабинети; 

➢ Изградени локални мрежи и Wi-Fi; 

➢ Удобни мобилни връзки с колектива на училището; 

➢ Работа по проекти; 

➢ Умение за планиране; 

➢ Постижения на конкурси, състезания и др. 

Възможности (Дейности за преодоляване на рисковете) 

➢ Анализ на демографската перспектива на община Руен и региона в период 3-

5 години; 

➢ Привеждане на план-приема на училището в съответствие с 

➢  демографските тенденции в период 2021-2025 г.; 

➢ Превръщането на дейността по приема за следващата учебна година в 

първостепенна задача; 

➢ Изграждане на система за проследяване на реализацията на учениците; 

➢ Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики 

сред учителите; 

➢ Строг контрол върху употребата на СБКЕ в училище; 

➢ Ефективен контрол върху опазването на материално-техническата база; 

➢ Прилагане на иновативни методи и подходи в учебната и възпитателна 

работа с учащите се; 

➢ Активно включване на педагози и ученици в разработване на проекти; 

 

Рискове 

➢ Ниска степен на раждаемост; 

➢ Увеличаване на относителния дял на децата в 

неравностойно социално положение; 

➢ Наличие на безработица и икономическа несигурност; 

➢ Постоянен ръст на миграция; 

➢ Недостатъчно опазване на изцяло обновената 

материално-техническа база; 

➢ Растящата незаинтересованост от страна на родителите 

и обществото по отношение на резултатите от обучението; 

 

  

За успешното стартиране на всяка учебна година е от значение както добрата кадрова обезпеченост, така и извършената подготвителна 

работа по материално-техническата база на училището. Визията на сградата, естетическият вътрешен и външен вид, подредбата на двора и 

оформянето му като пространство, създават усещане за уют и спокоен учебен процес.  

 



 

 

РАЗДЕЛ II 

 

1. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:     

Утвърждаване на СУ „Елин Пелин” като училище с конкурентна образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща 

разгръщането на потенциала на всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го за успешна социална 

реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изграждане на една силна, сплотена и активна автономна 

общност. 

2. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

СУ „Елин Пелин” – с. Руен – гарант за висококачествен образователен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се 

съвременен свят, съобразен със стандартите на Европейския съюз и в духа на демократичните ценности. Създаване на личности: 

➢ с ярко изразено гражданско съзнание и отговорно личностно поведение за активно включване в обществения живот; 

➢ готови да приемат предизвикателствата на новите технологии; 

➢ с изследователска нагласа и готовност за експериментиране. 

➢ мотивирани да продължат образованието си  

– след завършване на основно образование –в предлаганите профилирани паралелки в училището 

– след завършване на средно образование – във ВУЗ, в съответствие с профилираната им подготовка    

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

➢ Равен достъп до образование на всички ученици. 

➢ Повишаване качеството на образователния процес, издигане и утвърждаване престижа на училището. 

➢ Усъвършенстване на ученика  като личност с индивидуално мислене и обективна гражданска позиция  към живота. 

➢ Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 

➢ Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия и обособяването ù като екип от висококвалификацирани 

личности, проявяващи толерантност и загриженост към човешкото достойноство.  

➢ Издигане равнището на родноезиковата подготовка като инструмент за преодоляване на неграмотността. 

➢ Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията и 

по-добра мотивация за учене. 

4. СТРАТЕГИИ В ДEЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование 

2. Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол 

3. Утвърждаване на училището като научно, културно и информационно средище 

4. Ефективно използване на ИКТ 

5. Насърчаване и повишаване на грамотността 

6. Реализиране на дейности по проект „Иновативно училище“ 

7. Участие в национални и международни програми и проекти 

8. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. Безопасна среда на обучение и възпитание 

9. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. 



 

 

10. Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения 

11. Взаимодействие с родителската общност и Обществения съвет 

12. Създаване на условия за публична изява, инициатива и творчество на учениците 

13. Подобряване на материалната база на училището 

14. Изпълнение на Стратегията за учене през целия живот 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ III 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ГОДИШНИЯ КАЛЕНДАРЕН ПЛАН  

НА СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ с.РУЕН  

за учебната 2021/ 2022 година  

 

К А Л Е Н Д А Р Е Н  П Л А Н  
за дейностите на СУ ”Елин Пелин” за учебната 2021/ 2022 година 

Месец  Септември 2021 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за представяне 

на план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатори 

за 

изпълнение 

1.  
Провеждане на заседание на Педагогическия 

съвет 
Директор 01.09.2021г. Уч. комисия Директор 

 

2.  

Провеждане на сбирки на ПЕКК за: 

• избор на председател и секретар на ПЕКК 

• изготвяне на календарен план за работа на 

ПЕКК 

• предложения за квалификационни форми 

и теми; 

 
01.09.2021 г., 

 9,00 ч. 

Учители по уч. предмети 

в ПЕКК 
ЗД по УД 

 

3.  

Актуализиране на списъци на 

класове/паралелки 

2-4 клас; 6-7 клас; 9-12 клас; 

ЗД по УД 01.09.2021г. Кл. ръководители ЗД по УД 

 

4.  
Изготвяне на списъци на класове/паралелки – 

1, 5 ,8 клас 
 

01.09.2021 г., 

 
Кл. ръководители 

Гл. учители 
ЗД по УД 

 

5.  

Попълване на резултатите от I и II 

поправителна сесия за учениците от дневна  

форма на обучение в е-дневник Shkolo,  

личните картони на учениците / VІІІ-ХІ клас/ 

и информационната система Админ Про 

 01.09.2021г. 
Кл. ръководители 

Семра Мехмед -РН „ИКТ“ 
ЗД по УД 

 

6.  

Попълване на резултатите от I и II 

поправителна сесия за учениците от 

самостоятелна форма на обучение в  книгата 

за резултатите на учениците на 

 01.09.2021г. 

Р.Германова- кл. 

ръководител на сам. 

форма, Семра Мехмед - 

РН „ИКТ“ 

ЗД по УД 

 



 

 

самостоятелна форма – VІІ клас,  личните 

картони на учениците / VІІІ-ХІ клас/ и 

информационната система Админ Про 

7.  

Въвеждане на данните за учениците по 

класове и паралелки в информационната 

система Админ Про 

 
01 – 

02.09.2021г. 

Кл. ръководители 

Семра Мехмед, РН „ИКТ“ 
ЗД по УД 

 

8.  Разпределение на класните стаи   02.09.2021г. Кл. ръководители 
Зл. Николова 

ЗД по АСД 

 

9.  

Представяне  на проекти на документи от 

училищните комисии-  план за дейността на 

съответната комисия  през учебната 

2021/2022г. и  училищна програма/правилник  

в съответствие с актуалните  нормативни 

документи .  

 

02.09.2021 г. и 

актуализиране 

при 

необходимост; 

Уч. комисии Директор  

 

10.  Приемане на класни стаи  03-07.09.2021г. 
Домакин, класни 

ръководители 

Зл. Николова 

ЗД по АСД 

 

11.  
Въвеждане в естетически вид на коридорите 

и фоайетата на училището, класните стаи. 
 03-14.09.2021г. 

Комисия  

Кл. ръководители 

Зл. Николова 

ЗД по АСД 

 

12.  
Подготовка за  откриване на учебната година 

и украса на училището за първия учебен ден. 
 03-14.09.2021г. Уч. комисия Директор 

 

13.  

Обхождане на домовете на подлежащите на 

задължително обучение ученици  от класни 

ръководители/медиатор 

 03-14.09.2021 г. 
Кл. ръководители 

Медиатор 
ЗД по УД 

 

14.  

Изготвяне на списъци на пътуващите 

ученици от I-ХII  клас през учебната 

2021/2022г. 

 03.09.2021г. Кл. ръководители 
Зл. Николова 

ЗД по АСД 

 

15.  

Генериране на е-дневници за учебната 

2020/2021г.в ъв формат „pdf“ и прикачването 

им в раздел „Дневници“, модул 

„Институции“ в НЕИСПУО 

 07.09.2021г. Семра Мехмед -РН „ИКТ“ Директор 

 

16.  

Изготвяне на свидетелства за основно 

образование,  удостоверение за завършен I-ви 

гимназиален етап на учениците дневна/ 

самостоятелна форма на обучение, придобили 

основно образование и/или успешно завършен 

I-ви гимназиален етап след от ІІ-ра 

поправителна сесия на уч. 2020/2021 г.  

 до 10.09.2021г. 
Кл. ръководители 

Семра Мехмед-РН „ИКТ“, 

ЗД по УД 

 

 



 

 

17.  

Провеждане на сбирки на ПЕКК за: 

• разработване на конспекти за ученици на 

дневна и самостоятелна форма на обучение 

• разработване на структура на тест за 

изпитни варианти  по учебни предмети  за 

ученици на дневна и самостоятелна форма 

на обучение 

• обсъждане и обмен на мнения между 

членовете-специалисти в ПЕКК при 

разработване на тематичните работни 

планове по ЗП и ПП  и учебни програми по 

ИУЧ   учебни предмети и класове 

• разработване на тестови въпроси по видове 

задачи и въпроси  по учебни предмети и 

класове въз основа на структурата на теста 

 10.09.2021 г. 
Учители по учебни 

предмети 
ЗД по УД 

 

18.  
Раздаване  на наличните учебници за 

учениците от І- VІІ клас 

 
до  10.09.2021г. 

Кл. ръководители; 

Домакин  

Зл. Николова 

ЗД по АСД 

 

19.  
Провеждане на заседание на Педагогическия 

съвет 

 
09.09.2021г.  Уч. комисии  Директор  

 

20.  
Родителски срещи за учениците от 1, 5 и 8 

клас, свързани с организационни въпроси  

 до 10.09.2021г. 

 

Кл. ръководители 

 
ЗД по УД 

 

21.  

Изготвяне на учебни програми за ИУЧ/ ПП 

по учебни предмети/модули и класове и 

представянето им за утвърждаване 

 

до 14.09.2021г. 
Главни учители; 

Учители по уч. предмети 
Директор 

 

22.  

Изготвяне на учебни програми за ИУЧ/ ПП 

по учебни предмети/модули за учениците в 

индивидуална форма на обучение и 

представянето им за утвърждаване 

 

до 14.09.2021г. 
Главни учители; 

Учители по уч. предмети 
Директор 

 

 

 

23.  Откриване на учебната  2021/2022 година  15.09.2021г. Уч. комисия Директор  

24.  
Въвеждане на данни в Списък-Образец № 1 

за учебната 2021/2022 година 

 
до 17.09.2021г. Семра Мехмед-РН „ИКТ“ 

Директор 

ЗД по УД 

 

25.  
Изпращане на сведение за приетите в I-ви 

клас ученици на Общинската администрация. 

 
до 15.09.2021г. 

А.Халил-ЗД по УД,  

кл. р-ли на 1 клас 
Директор 

 

26.  
Изготвяне на график за дежурствата в 

училище през учебната 2021/2022 година  

 до 15.09.2021г. 

 

ЗД по АСД ,  

ЗД по УД, Комисия  
Директор 

 

27.  
Изготвяне на графици за провеждане на: 

• Спортни дейности 

 
до 17.09.2021г. 

Главни учители и уч. 

комисии 
ЗД по УД 

 



 

 

• Дежурство при извозване на пътуващите 

ученици 1-4 кл.  от с. Преображенци 

• Организиране на свободното време на 

пътуващите ученици  

• Дейности за консултиране на родители и 

ученици и водене на училищна 

документация 

• Часовете по БДП 

-Учители по ФВС 

-ПЕКК „НЕ“ 

-Кл. ръководители 

-Уч. комисия по БДП 

28.  

Изготвяне на график за провеждане на 

допълнителна работа /консултации с ученици 

през учебната 2021/2022 година 

 

до 20.09.2021 г. 

Главни учители; 

Председатели на ПЕКК; 

Учители по уч. предмети,   

Кл. ръководители 

ЗД по УД 

 

29.  
Попълване на ЗУД за учебната 2021/2022 

година  

 Ел. дневници,  

лични картони- 

по график 

Кл. ръководители ЗД по УД 

 

30.  

Изготвяне на график за контролни и класни 

работи през І учебен срок на 2021/2022 

година 

 

до 24.09.2021г. 

Главни учители; 

Кл. ръководители; 

Учители по уч. предмети 

ЗД по УД 

 

31.  
Попълване на Книгата за подлежащите за 

учебната 2021/2022 година 

 
до 30.09.2020 г. Кл. Ръководители; ЗД по УД 

 

32.  

Анкетиране на учениците и сформиране на 

групи за занимания по интереси, оформяне 

на  документация 

 

до 30.09.2021 г. 
ЗД по УД, ръководители 

на групи 
Директор 

 

33.  

Сформиране на проектни групи – „Равен 

достъп до училищно образование в условията 

на кризи“, „Подкрепа за успех“ и оформяне 

на проектната документация 

 

до 30.09.2021 г. 
ЗД по УД, ръководители 

на групи 
Директор 

 

34.  

Подготовка за изпълнение на дейностите по 

Национални програми: 

• „Участвай и променяй – родителят, активен 

партньор в училищния живот“ 

• „Заедно в грижата за всеки ученик“: 

• Модул 1 „Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез създаване на 

индивидуално портфолио и оценъчна 

карта” 

 

до 30.09.2021 г. 
Главни учители 

Учители 
Директор 

 



 

 

• Модул 3 „Осигуряване на условия за 

екипна работа на учителите от началния 

етап с  учителите от прогимназиалния етап“ 

• „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“ ,  Модул „Подкрепа на целодневното 

обучение на учениците“ 

35.  
Отчитане и анализ на входното ниво на 

знанията на учениците 

 
до 04.10.2021 г. 

Учителите по предмети и  

кл. ръководители 
ЗД по УД 

 

36.  

Подаване на декларации по чл.220 от ЗПУО 

относно обстоятелството дали през 

предходната учебна 2020/2021 година са 

предоставяли образователни услуги срещу 

заплащане, както и относно липсата на 

конфликт на интереси от учителите. 

 

до 15.10.2021г. Учители  
Зл. Николова 

ЗД по АСД 

 

 

Месец  Октомври 2021 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатор

и за 

изпълнение 

1.  
Избор на ученически съвети по класове и 

училищен парламент. 
24.09.2021 г.  05.10.2021 г.  

Е.Жекова 

Кл. ръководители 
ЗД по УД 

- 

2.  

Работна среща за отчитане и анализиране на 

резултатите от проведените входни равнища 

по предмети и търсене на подходи за 

преодоляване на слабостите. 

 6.10.2021 г. Председатели на ПЕКК  ЗД по УД 

 

3.  

Национален конкурс за рисунка, компютърна 

рисунка и фотография „Морето не е за една 

ваканция” 

 28 .10. 2021 г. Учители по ИТ ЗД по УД 

 

4.  
Отбелязване на 1 ноември- Ден на народните 

будители 
15.10.2021г. 29.10.2021г. 

Св. Бицкова, Г.Кадир, 

П.Каменска, Кр. Стоянова, 

Т. Хилми, Е. Ибрям, 

Х.Бекир 

ЗД по УД 

 

 

5.  
Национален конкурс за детска рисунка 

„Вълшебният свят на Родопите“ 
 м. октомври 

Теодора Тодорова 

Емине Али,Тайбе Хюсеин 
ЗД по УД 

 



 

 

6.  
Национален конкурс по фотография 

„Фотоприказки“ 
 м. октомври 

Теодора Тодорова 

Емине Али 

Тайбе Хюсеин 

ЗД по УД 

 

7.  
Участие в Международен конкурс за 

фотография ,,Аз обичам Черно море“ 
 м.октомври 

Мария Чанев 

Иванка Атанасова 

 
ЗД по УД 

 

8.  
Вътрешноинституционална квалификация –

обучение за работа със Zsрасе технология  
 м. октомври 

Гл. учители, Председатели 

на ПЕКК 
ЗД по УД 

 

9.  

Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни спортни прояви от 

Спортния календар 

 По график 
Б. Николов,М.Николаева 

Ж.Пиличев,С.Ахмед 
ЗД по УД 

 

10.  

Системно прилагане на изискванията на ДОС 

за усвояването на българския книжовен език 

и мотивиране на учениците за правилната му 

употреба 

 Постоянен Учители по уч. предмети  ЗД по УД 

- 

11.  
Мотивиране на ученици за използване на 

училищна библиотека 
 Постоянен 

Учители по уч. предмети 

  
ЗД по УД 

 

12.  
Провеждане на родителски срещи за отчитане 

на резултати от входни равнища 
- м. октомври 

Учители по уч. предмети ,  

Кл. ръководители 
ЗД по УД 

 

13.  

Картотекиране на изоставащи и изявени 

ученици за провеждане на индивидуална 

работа с тях. 

- 12.10.2021 г. 
ППЕ, Главни учители, кл. 

ръководители 
ЗД по УД 

 

14.  
Подготовка на ученици за участие в 

олимпиади, състезания и конкурси. 
 Постоянен 

ПЕКК:  БЕЛ, ОНГОР, 

ПНЕ 
ЗД по УД 

 

 

Месец Ноември 2021 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатор

и за 

изпълнение 

1. Отбелязване Деня на народните будители 

 

29.10.2021г. 

Св. Бицкова, Г.Кадир, 

П.Каменска, Кр. Стоянова, 

Т. Хилми, Е. Ибрям,  

Х. Бекир 

ЗД по УД 

 

 

2. Училищен вестник „Училище мечта“ - 22.11.2021г. А. Хасан, Ис.Селим,  ЗД по УД  



 

 

Св. Бицкова, Е. Жекова,  

Т. Тодорова 

 

 

3. 

Изложба от детски рисунки по БДП – 

Безопасна игра в близост до училище 

 
м. ноември  

Учители в начален етап и 

ГЦОУД 

ЗД по УД 

 

 

4. 

Сбирка на тема: ”Цели и задачи  на 

чуждоезиковото обучение. Специфични 

особености  на работа с ученици-

билингви. Интерактивни форми и методи 

на работа.” - обмяна на опит и добри 

педагогически практики. 

 

м. ноември 
Е. Ибрям 

Т. Чорбадийска 

ЗД по УД 

 

 

5. 
Международен ден на английския език- 

изложба 

 

м. ноември 

Галина Атанасова 

Емне Ибрям 

Емине Хюсеин 

ЗД по УД 

 

 

6. 

Бинарен урок с нетрадиционни методи на 

преподаване по БЕЛ и Математика в VIIб 

клас 

29.10.2021г. м.ноември 
Н. Паспалева 

Дж. Якуб 
ЗД по УД 

 

7. 

XV Национален конкурс „Морето, морето, 

морето...” за литературно творчество и 

компютърна рисунка 

 

м. ноември Учители по ИТ ЗД по УД 

 

8. 
Седмица, посветена на  Международният 

ден на толерантността 

 09.11.21г.-

16.11.21г. 

Теодора Тодорова 

Тайбе Хюсеин, Емине Али 
ЗД по УД 

 

9. 

Участие на ученици  на националния 

конкурс -”Национален парк Рила – познат 

и непознат” 

 
до 

29.11.2021г. 

Теодора Тодорова 

Емине Али 

Тайбе Хюсеин 

ЗД по УД 

 

10. 
Интердисциплинарен  урок по БЕЛ, 

Английски език и Музика в Хб клас 29.10.2021г. м. ноември 

Д. Парушев 

Е. Ибрям 

Д. Андонова 

ЗД по УД 

 

11. 

Седмица, посветена на  международния ден 

на толерантността: 

✓ Провеждане на три открити урока  в ЧК, 

свързани с толерантността с учениците от  

IIБ кл., VIIАкл. – един ученик със СОП, 

VIIIВ кл. – двама ученици със СОП. 

✓ Десет златни правила на толерантността, 

които ще бъдат поставени във всички 

класни стаи.  

 

15 – 

19.11.2021г.  

В. Иванова 

Е. Жекова 

Н. Костова 

ЗД по УД 

 

 



 

 

✓ Изложба на  рисунки на тема: 

“Толерантността ми е хоби“. 

• Начален етап:I-IV клас  

• Прогимназиален етап:V-VII клас 

✓ Презентация на тема: „ Да бъдем 

толерантни!“, която да се излъчва във 

фоайето на училището 

12. Кът, посветен на патронния празник  м. ноември 
Йорданка Гъделова 

Азизе Сали 
ЗД по УД 

 

13 
Подготовка за отбелязването на патронния 

празник на училището 
15.11.2021г. 30.11.2021г. 

Зл. Димитрова, Д. 

Парушев, Лора Станчева,  

Ив. Калудова, М. Билял,  

Ш. Смаил, Т. 

Чорбаджийска, М. 

Сюлейман, М. Чолакова,  

Ив. Атанасова, Й. 

Гъделова, А. Сали, М. 

Николаева 

ЗД по УД 

 

 

Месец Декември  2021 г. 

№ 

Дейности/ 

мероприятия 

 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатор

и за 

изпълнение 

1.  

Отбелязване на патронния празник на 

училището „Училище- приятел с име на 

писател“  

 03.12.2021 г. 

Зл.Димитрова, Д. 

Парушев, Лора Станчева,  

Ив. Калудова, М. Билял, 

Ш. Смаил, Т. 

Чорбаджийска, М. 

Сюлейман, М. Чолакова, 

Ив. Атанасова, Й. 

Гъделова, А.Сали, М. 

Николаева  

ЗД по УД 

 

Провеждане 

на празника 

2.  
Нетрадиционен урок по Английски език, 

Човекът и природата  и ФВС в VIб клас 
30.11.2021г. м. декември 

Е. Хюсеин, Гр. Йончев 

С. Ахмед 

ЗД по УД 

 
 

3.  „Вълшебна Коледа“ - коледна  училищна 23.11.2021 г. 07.12.2021 г. В. Станчева, учители в ЗД по УД Провеждане 



 

 

украса и празнично запалване на коледните 

светлини 

ГЦОУД, Г. Атанасова, Сн. 

Желева, Й. Гъделова, А. 

Сали, Ст. Костадинов, Д. 

Андонова 

 на празника 

4.  Коледен базар: „Вълшебна Коледа“ 23.11.2021 г. 21-22.12.2021 г. 

А.Сали, Н. Костова, В. 

Иванова и 

кл.ръководители 

ЗД по УД 

 
 

5.  
Изпълнение на народния обичай 

„Коледуване” 
23.11.2021 г. 21.12.2021 г. Д.Андонова,  

ЗД по УД 

 

Провеждане 

на празника 

 

Месец  Януари 2022 г. 

№ 

Дейности/ 

мероприятия 

 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатори 

за 

изпълнение 

1. 

Участие на изявени ученици в организиране и 

провеждане на конкурси и олимпиади на  

общинско, областно и национално ниво. 

 м.януари ПЕКК  ЗД по УД 

 

2. 
Бинарен нетрадиционен урок по БЕЛ и 

Изобразително изкуство в VIа клас 
22.12.2021г. м. януари 

В. Станчева 

Й. Гъделова 
ЗД по УД 

 

3. 
Вътреучилищни състезания  -  БЕЛ, 

МАТЕМАТИКА за 2-4 клас 
22.12.2021 г. м.януари 

Г. Калева, Г. Кадир,  

П. Каменска 

А. Халил 

ЗД по УД 

 

4. Празник на цифрите 22.12.2021 г. м.януари 
Г. Кадир, П.Каменска, Кр. 

Стоянова 

А. Халил 

ЗД по УД 

 

5. „Чети с мен“- състезание по чужди езици  м.януари 

Галина Атанасова, Емне 

Ибрям, Емине Хюсеин 

Снежана Желева 

Т. Чорбадийска 

Елена Георгиева 

ЗД по УД 

 

6. 
Трикомпонентен урок по Английски език, 

География и икономика и ФВС  в VII а клас 
22.12.2021г. м.януари 

Г. Атанасова 

В. Костадинов 

М. Николаева 

ЗД по УД 

 

7. 

Училищен конкурс „Българските 

архитектурни паметници в макети“, 

посветен на 3 март 

 м. януари 

Теодора Тодорова 

Тайбе Хюсеин 

Емине Али 

ЗД по УД 

 



 

 

Хурие Бекир  

Маргарита Чолакова 

Веселин Костадинов 

8. Провеждане на тринарен урок ,,Мутагенни 

фактори“ -интерактивен урок с участието на 

преподаватели по ХООС, Биология и ЗО, 

Физика и астрономия. 

 

м.януари 
М. Димитрова,  

Ив. Атанасова, М. Чанева 
ЗД по УД 

 

Месец  Февруари 2022 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатори 

за 

изпълнение 

1. 
Доклад- анализ на ПЕКК / презентация/ за 

отчитане резултатите от І уч. срок 
- 15.02.2022 г. 

Главни учители, 

Председатели на ПЕКК 
ЗД по УД - 

2. 

Изготвяне на график за контролни и класни 

работи през ІІ учебен срок на учебната 

2021/2022  год. 

- 15.02.2022 г. 
Кл. ръководители и уч. по 

уч. предмети 
ЗД по УД -- 

3. 
Провеждане на родителска среща за отчитане 

резултатите от ОВП през първия учебен срок 
- 25.02.2022г. 

Кл. ръководители и уч. по 

уч. предмети 
ЗД по УД  

4. 
Бинарен интерактивен урок по Руски език 

и Математика в XIв клас 
28.01.2022г. м.февруари 

Т. Чорбаджийска 

И. Селим 
ЗД по УД  

5. 
„Левски – икона и знаме“ – честване на 149 

години от гибелта на Васил Левски 
28.01.2022 год. 18.02.2022 г. 

Т. Тодорова, 

В. Костадинов, Е. Али, Г. 

Калева, Г. Хюсеин, Х. 

Хюсеинова,  

ЗД по УД 

 

Провеждане 

на училищно 

тържество 

6. 

Изготвяне и провеждане на междинни нива в 

НЕ по отделните предмети  за края на първия 

учебен срок 

 м.февруари 
начални учители и 

учители в ГЦОУД 

А. Халил 

ЗД по УД 
 

7. 
Традиционен руски народен празник „Ех, 

Масленица“ 
 м. февруари 

Снежана Желева 

Т. Чорбадийска 

Елена Георгиева 

ЗД по УД  

8. 
Интердисциплинарен урок по БЕЛ и ФВС в 

XIб клас 
28.01.2022г. м. февруари 

Ф. Смаил 

Ж. Пиличев 
ЗД по УД  

9. Отбелязване на Деня на числото π  м. февруари  
Председател и членове на 

ПЕКК- Мат. и ИТ 

ЗД по УД  



 

 

10. 

Национална изложба – конкурс „Трифон 

Зарезан“  м. февруари 

Маргарита Чолакова 

Хурие Бекир  

Емине Али 

Теодора Тодорова 

Тайбе Хюсеин 

Веселин Костадинов 

ЗД по УД 

 

11. 
Участие на Общински ученически турнир по 

– Тенис на маса 
 м. февруари Борис Николов 

ЗД по УД 

 

 

12. 
„Да сме здрави и засмени с мартенички бели 

и червени“ – изложба на мартеници 
 м. февруари 

Азизе Сали 

Йорданка Гъделова 

ЗД по УД 

 

 

13. 
Ден на розовата фланелка. Училищна 

кампания „Не на страха!“ 
 23.02.2022г. 

В. Иванова 

Е. Жекова 

Н. Костова 

А. Халил 

ЗД по УД 

 

14. 

Обмяна на добри педагогически практики 

при преподаване на уч.предмети от КОО 

„Природни науки и екология“  

 
м. февруари - 

м. март 

А. Хасан 

Ф. Муса 
ЗД по УД 

 

15. 
Извънинституционална квалификация на 

тема: Мотивация. Екипност. Лидерство  
 м. февруари ПЕКК ЗД по АСД 

 

 

Месец Март 2022 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатори 

за 

изпълнение 

1. 

Изготвяне на Проект по 46 ПМС за 

предоставяне на средства за развиване на 

ФВС. 

 м.март Учители по ФВС   

2. 
Подготовка и участие в общински и областни 

турнири –  футбол, волейбол, тенис на маса 
 

м.март – м. 

април 

Б. Николов 

Ж. Пиличев 

А. Халил 

ЗД по УД 
 

3. 
Интерактивен урок по БЕЛ, Технологии и 

предприемачество  в IXб клас 
25.02.2022г. м.март 

Р. Германова 

А. Сали 
ЗД по УД  

4. 
”България – един завет!”- 

тържествено честване на 3 март 

22. 02. 2022год. 

 
02.03.2022 г. 

В. Костадинов,  

М. Чолакова, Х. Бекир, 

 С. Плахова, Ив. Петков, 

Н. Велев 

А. Халил 

ЗД по УД 

Провеждане 

на училищно 

тържество 



 

 

5. 
Осмомартенски поздрав от учениците от 1 

клас и ГЦОУД 
25.02.2022 г. 08.03.2022 г. 

Г. Кадир, П. Каменска,  

Кр. Стоянова 

А. Халил 

ЗД по УД 
Провеждане 

на уч. поздрав 

6. 

Вътрешноинституционална квалификация : 

Работа с мултимедия и софтуер POWER 

POINT и PAINT.NET  

 м. март  
Гюлтен Хюсеин  

Гина Калева 
ЗД по УД  

7. 

Празник на ЧЕ- Литературно музикална 

композиция! 

„Я люблю тебя, Россия!“ 

”This England, this majesty” 

 м. март 

Галина Атанасова 

Емне Ибрям 

Емине Хюсеин 

Снежана Желева 

Т. Чорбадийска 

Елена Георгиева 

ЗД по УД  

8. 
Национален конкурс „Водата – извор на 

живот” за рисунка и приложно изкуство 
 м. март  Учители по ИТ ЗД по УД  

9. 

Подготовка и провеждане 

на интердисциплинарен урок по Химия и 

ООС, Биология и ЗО, Гражданско 

образование в 11 клас на тема: Клонирането – 

биохимичен и морален аспект 

25.02.2022 г. м. март  

А.Хасан 

П.Русева 

Т.Тодорова 

ЗД по УД  

10. 
Бинарен нетрадиционен урок по Руски език и 

ФВС в Хг клас 
25.02.2022 г. м. март  

Е. Георгиева 

Б. Николов 
ЗД по УД  

11. 
„Фоклорът – един вълшебен свят“ – пролетно 

надиграване. 
25.02.2022г. 22.03.2022 г. 

Б. Николов, М.Николаева, 

Ж.Пиличев, С.Ахмед, 

Д.Андонова 

А. Халил 

ЗД по УД 

Провеждане 

на училищно 

тържество 

12. 
Пробни  ДЗИ и НВО на учениците от випуск 

2022г. 
25.02.2022 г. 

м. март- 

м.април 

Главни учители, Класни 

ръководители и учители в  

4, 7, 10, 12 клас 

ЗД по УД - 

13. 

Проектно базирано обучение- 

извънинституционална квалификация – 

ДИКПО Варна 

 
 

месец март 

Маргарита Чолакова 

Хурие Бекир , Емине Али 

Теодора Тодорова 

Тайбе Хюсеин 

Веселин Костадинов 

ЗД по АСД  



 

 

 

Месец Април 2022 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатор

и за 

изпълнение 

1. 
Организиране и провеждане на Общински 

конкурс „Мое родно слово”. 
11.03.2022 г. м. април 

Зл. Димитрова и ПЕКК 

„БЕЛ“ 

А. Халил 

ЗД по УД 

Провеждане 

на конкурса 

2. 
Провеждане на Маратон на четенето и парад 

на приказни герои 
    м. април  

Севда Плахова , Иван 

Петков, Неделчо Велев 
ЗД по УД  

3. Ден на Земята - изложба   м. април  
Учители в начален етап и 

ГЦОУД 
ЗД по УД  

4. 

Участие в квалификационен курс на тема 

„Методически аспекти на обучението по 

Баскетбол в началния етап на Основна 

образователна степен“ в ДИКПО гр. Варна, 

съвместно с учители по ФВС и НЕ -2022 г. – 

брой кредиди: 1. – 16 акад.часа №142018 

 м. април  
Учители в начален етап и 

ГЦОУД и ПЕКК Изкуства 
ЗД по АСД  

5. 

Отбелязване на седмицата на детската книга 

и изкуство за деца – „Маратон на четенето” в 

IV клас. Парад на приказните герои 

12.03.2021 г. м. април 
Н. Паспалева 

Кл. р-ли на IV клас 

А. Халил 

ЗД по УД 

Провеждане 

на 

инициативата 

6. 
Ученическа екскурзия - „Второ Българско 

царство“ 
 м.април 

Емине Хюсеин 

Галина Атанасова 

Елена Георгиева 

ЗД по УД  

7. 
Ден на Земята – изготвяне на 

видеоматериал 
 м.април Учители по ИТ ЗД по УД  

8. 22.04.-Ден на планетата Земя 22.03.2022 г. 
20-

22.04.2022год. 

Ф. Муса, А.Хасан, 

М.Димитрова,  

Гр.Йончев, М.Чанева, 

П.Русева, И.Атанасова 

ЗД по УД 
Провеждане 

на 

инициативата 

9. 
Национален конкурс за детска рисунка „Под 

дъгата на детството” 
 м. Април 

ПЕКК по Математика и 

ИТ 
ЗД по УД  

10. Празник на буквите в І клас. 31.03.2022 г. м. Април 
Г. Кадир, П. Каменска, Кр. 

Стоянова 

А. Халил 

ЗД по УД 

Провеждане на 

тържество в 1 

клас 



 

 

11. II Общинско състезание“Завладей науката!“ 11.03.2022 г. м. Април 

А. Хасан, Т. Хилми, И. 

Селим, М. Чанева, Р. 

Германова, Х. Бекир, Е. 

Али, Е. Ибрям, П. Русева 

 

ЗД по УД 

Провеждане 

на 

инициативата 

12. 
„Пъстър Великден“ – изложба на рисунки и 

боядисани яйца 
01. 04. 2022г. м. Април 

А. Сали 

Й. Гъделова 

А. Халил 

ЗД по УД 

Провеждане 

на 

инициативата 

13. 

Двудневна екскурзия в Северозападна 

България – „По стъпките на Ботевата 

чета“ – Докосване до живата история на 

България и запознаване с героичния 

подвиг на Христо Ботев и четата му. 

Посещение на музеи и паметници. 

 м. Април 

Маргарита Чолакова 

Хурие Бекир  

Емине Али 

Теодора Тодорова 

Тайбе Хюсеин 

Веселин Костадинов 

ЗД по УД  

14. 
Анализиране на резултатите  от пробен ДЗИ 

и НВО на учениците от випуск 2022г. 
 м. Април 

Главни учители, Класни 

ръководители и учители в  

4, 7, 10, 12 клас 

ЗД по УД  

15. 
Тринарен урок по БЕЛ, Математика и Музика 

„Възприемане и анализ на текст“ в 10клас 
 м. Април 

Зл. Димитрова, учители по 

Математика и Музика 
ЗД по УД  

16. 

Вътрешнно квалификационен курс на ПЕКК 

– ФВС и изкуства –„Иновативни методи на 

преподаване“ 

 м. Април 
Учители от ПЕКК: ФВС и 

изкуства 
ЗД по УД 

Работна 

среща 

 

Месец Май 2022 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатор

и за 

изпълнение 

1. 

Осъществяване на приемственост между 

преподавателите на четвърти и пети клас. 

Среща-разговор за установяване нивото на 

бъдещите петокласници 

 м. май Учители в 4 и 5 клас 
А. Халил 

ЗД по УД 
 

2. Практическо занятие с ученици в НЕ по БДП  м. май Уч. комисия по БДП 
А. Халил 

ЗД по УД 
 

3. Провеждане на НВО  в ІV  клас  м. май Учители в 4 клас 
А. Халил 

ЗД по УД 
 



 

 

4. 

Състезание с ученици-велосипедисти 

„Безопасно движение по пътя“ – спазване на 

правилата 

 м.май Уч. комисия по БДП 
А. Халил 

ЗД по УД 
 

5. 

Европейска седмица на психичното здраве. 

Изготвяне на кът във фоайето на училището, 

посветен на психичното  здраве. 

 09-14.05.2022г. 

В. Иванова 

Е. Жекова 

Н. Костова 

ЗД по УД  

6. 
Тържествено изпращане на зрелостници 

ВИПУСК 2022 
20.04.2022 г. 13.05.2022 г. 

А. Хасан, Гр. Йончев, Т. 

Тодорова, Ж. Пиличев, кл. 

ръководители на 8 клас 

ЗД по УД  

7. Провеждане на ДЗИ м.март-м. май 
18.05.2022 г. 

20.05.2022 г. 
УЗК ЗД по УД  

8. 
VІI Национален конкурс с международно 

участие „България в картини и слово” 
 м. май ПЕКК Математика и ИТ ЗД по УД 

Участие в 

състезанието  и 

анализ на 

резултатите 

9. 
„Върви, народе възродени….“ – отбелязване 

на 24 май 
05.05.2022 г. 24.05.2022г. 

Р.Германова, Ф.Смаил, 

Г.Калева, Г.Хюсеин, 

Х. Хюсеинова, И. Селим  

А. Халил 

ЗД по УД 
Провеждане 

на празника 

10. 

Организиране на тържества за приключване  

на учебната година и отбелязване на  

Международния ден на детето – 1 юни  

05.05.2022 г. 01.06.2022 г. ПЕКК: НЕ 
А. Халил 

ЗД по УД 

Провеждане 

на тържества 

в НЕ 

11. 
Организиране и провеждане на 

абитуриентски бал/екскурзия на XII клас 
20.04.2022 г. м. май Кл. р-ли XII клас ЗД по УД - 

12. 
Изготвяне на постер и дипляни, свързани с 

рекламната дейността на училището. 
20.04.2022 г. м. май 

Комисия за рекламна 

дейност 
ЗД по УД - 

13. 
Вътрешноинституционална квалификация: 

Педагогическите умения на учителите 
20.04.2022 г. м.май 

М. Чолакова и членове на 

ОНГОР 
ЗД по УД  

14. 

Дейности за популяризиране на план – 

приема на ученици в VIII клас за учебната 

2022/2023 година 

20.04.2022 г. м. май- юни 
Уч. комисия за рекламна 

дейност 
ЗД по УД  

15. 

Изготвяне и провеждане на изходните 

равнища по отделните уч. предмети и анализ 

на резултатите в края на уч. година в НЕ 

 м. май Учители в НЕ и ГЦОУД ЗД по УД  

16. 
Анализ на резултатите от НВО в 4кл. и 

изходните равнища в 1-3 кл. 

 
м. май-м. юни Учители в НЕ ЗД по УД 

 

 

 

 



 

 

Месец Юни 2022 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатори 

за 

изпълнение 

1. 

Провеждане на ученическа екскурзия - 

(гимназиален етап – 10 и 11 клас) до Калофер 

– Шипка – Казанлък – Сопот 

м. май м.юни 

Зл. Димитрова, Д. 

Парушев и 

кл.ръководители 

ЗД по УД  

2. 
6- ти юни международен ден на руския език и 

ден на Пушкин  
 м. юни 

Т. Чорбаджийска 

Е. Георгиева 

Сн. Желева 

ЗД по УД  

3. Провеждане на НВО  в  VII  клас 26.05.2022 г. 
14.06.2022 г. 

16.06.2022 г. 

Уч. комисия за НВО  в  

VII  клас 

А. Халил 

ЗД по УД 
 

4. Провеждане на НВО  в  Х  клас 26.05.2022 г. 
14.06.2022 г. 

16.06.2022 г 

Уч. комисия за НВО  в  X  

клас 
ЗД по УД - 

5. 
Фолклорен конкурс „Славееви нощи“ 2022г. 

– гр. Айтос 
26.05.2022 г. м. юни Д. Андонова ЗД по УД 

Участие в 

състезанието  

и анализ на 

резултатите 

6. Отчитане на резултатите от ДЗИ и НВО  м. юни 
Гл. учители и учители по 

уч. предмети 
ЗД по УД  

7. 
Анализ на резултатите от образователния 

процес през уч.2021-2022 г. 
 30.06.2022г. 

Гл. учители и членове на 

ПЕКК 
ЗД па УД  

 

 

Бележки: В случай на невъзможност за провеждане на дадена дейност във физическа среда,  комисията предлага вариант за провеждане 

на инициативата в е- среда. 

 



 

 

 

Месец Юли- Август 2022 г. 

№ 
Дейности/ 

мероприятия 

Срок за 

представяне на 

план за 

реализиране на 

дейността/ 

мероприятието 

Срок за 

изпълнение 

Отговорни лица 

/ комисия, екип/ 

Съгласуване 

и 

контрол 

Индикатори 

за 

изпълнение 

1. 

Доклад -  анализ на ЕКК / презентация/. 

Отчитане на  резултатите от образователно-

възпитателната дейност през учебната 2021/ 

2022 година 

30.06.2022 г. 05.07.2022 г. 
Главни учители, 

Председатели на ПЕКК 
ЗД по УД - 

2. 
Провеждане на поправителни изпити с 

учениците от гимназиален етап. 
 Юли- Август  

Кл. ръководители и 

учители по уч. предмети 
ЗД по УД - 

3. 
Осъществяване на план – приема на ученици 

от VIII клас за учебната 2022/2023 година 
Януари- Май 

Юни- 

Септември 
Уч. комисия ЗД по УД - 

4. 

Провеждане на поправителни изпити с 

учениците от самостоятелна форма на 

обучение. 

 Юни- Август  
Кл. ръководители и 

учители по уч. предмети 
ЗД по УД - 

5. 
Изготвяне на списъци за подлежащи на 

задължително обучение ученици. 
 Юли- Август  

Кл. ръководители и 

учители по уч. предмети 
ЗД по УД - 

6. График за ремонт на материалната база. - Юли- Август   ЗД по АСД 
- 

 

 


