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РАЗДЕЛ I 

    AНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕTO НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Стратегическите цели на ОУ „Отец Паисий”- с.Мененкьово са ориентирани към 

постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се 

националните традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското 

образование. 

През учебната 2020/2021 година в училището се обучават 39   , разпределени в 4 

паралелки в дневна форма. В училището е създадена добра организация на всички 

дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите.                                                                                              

В ОУ „Отец Паисий”- с.Мененкьово работят 8 педагогически специалисти. Всички са 

правоспособни учители по съответните учебни предмети. Педагогическите специалисти 

притежават значителен професионален опит и професионални компетентности, които се 

развиват и усъвършенстват в различни квалификационни форми на училищно, регионално 

и национално ниво. 

Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални 

дейности и инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално 

ниво.  

Постиженията в дейността на училището се обуславят от следните фактори, които 

определят и силните страни в дейността на училището: 

1. Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация 

и традиции.  

2. Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага 

съвременни методи на обучение. 

3. Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с 

родителите. 

4. Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията. 

5. Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и 

постоянно намаляващ брой ученици. 

6. Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН.  

7. Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователния процес.  

8. Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред 

обществеността . 

9. Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал. 

Приоритети са: 

● необходимостта от ефективно прилагане на информационните и комуникационни 

технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационно-

комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели 

и свързаната с това квалификация на учителите 
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● интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите му, залегнали в дейностите по постигане на оперативните цели и свързаната 

с това квалификацията на учителите 

● работата с родителите и приобщаването им в училищният живот 

В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за 

професионалното му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и 

училищната политика. То е насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията 

са тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да 

благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с 

постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и умението за управление на 

делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което 

училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи.  

По отношение членството в Европейския съюз:  

● Нарастват изискванията към институциите и ОУ „Отец паисий”-с.Мененкьово 

предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството в 

образователната институция.  

● Повишава се необходимостта от гражданско участие и затова училището да 

разработи програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично 

образование, в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта на 

глобалното, гражданското, здравното образование, предприемачеството, управлението 

на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната 

среда, както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и 

родолюбие.  

● Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми 

(алтернативни източници на финансиране).                                                                                                         

Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език. За 

постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената реч при 

усвояването на българския език. Това се постига по всички учебни предмети, ,както и в  

дейностите за целодневна организация на учебния ден и извънкласните и извънучилищните 

дейности.                                                                                                                                                   

 ОУ „Отец Паисий”- разполага с добра материална база, обновена в последните пет 

години  с помощта на средства от училищния бюджет, участие по проекти и дарения. И 

през тази учебна година продължи тенденцията за подобряване на материално-

техническата база.Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в 
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образованието. Компютърният кабинет е с локална мрежа и достъп до Интернет. На 

преподавателите е осигурен непрекъснат достъп до Интернет и различни технически 

средства за обезпечаване на образователно – възпитателния процес.  

 Необходимата училищна и учебна документация се осигурява своевременно и в 

срок. С цел опазване живота и здравето на ученици и персонал е изградена система за 

видеонаблюдение и СОТ.                                                                                                                    

Мерки, които училището предприема за намаляване на броя на отпадналите ученици:                                                                                                                                                                            

За посоченият период нямаме отпаднали ученици.На Педагогически съвет бе  приета 

Програма за превенция на ранното напускане на учениците от училище                                                     

Разработени от училището програма и план за изпълнение на стратегията за намаляване на 

преждевременно напусналите образователната система  с ясно определени мерки и 

индикатори за изпълнение;   Назначаване на образователен медиатор по проект „Подкрепа 

за успех“ по процедура BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за 

интеграция на уязвимите групи ученици в училището по дейност №7; 

BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“,дейност №3 и дейност №7 за допълнително 

обучение по учебни предмети с ученици от уязвими групи, както и  да подпомага процеса 

по обхващане и задържане на учениците в училище .                                                                                            

100%  от учениците в начален етап и 30 % от учениците в прогимназиален етап са 

включени в групи за целодневна организация на учебния ден.                                                                     

Класните ръководители са идентифицирали учениците от рисковите групи (съобразно 

различните причини от отпадане) и координират действията с училищното ръководство;                                                                                                                                                             

Индивидуална подкрепа на всяко дете застрашено от отпадане (чрез създаване на екипи за 

подкрепа на личностното развитие);                                                                                                         

Разработен механизъм за борба с училищния тормоз и регистър на случаите на училищен 

тормоз; 

РАЗДЕЛ II 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: Осигуряване на качествен образователенпроцес,чрез 

създаване на оптимална училищна среда,усъвършенстващи се учители и партньорство с 

родителите.Утвърждаване на престижа и доброто име на училището и формиране на 

личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско 

съзнание и поведение, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби, възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и 
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стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно 

ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо 

отговорно поведение за участие в съвременния живот; усвояване и формиране на 

общочовешки и национални ценности, на чувство за принадлежност към 

общоучилищния колектив.                                                                                                                    

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: Основно училище „Отец Паисий“ се стреми към 

изграждане на визия за конкурентноспособно училище, което формира у учениците 

национални и общочовешки добродетели. Продължаване усъвършенстването на 

професионалните умения на педагогическия колектив, обособяването му като екип от 

високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 

човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване 

на образователния и възпитателен процес за утвърждаване на младия човек като 

гражданин на България и света. Училището се стреми да формира знания и умения у 

учениците за активно взаимодействие със социалната среда, да съчетава най-доброто от 

българските образователни традиции и новите образователни системи, уважение към 

гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и 

насилие. 

2. ЦЕЛИ  

1. Осигуряване на качествено и ефективно образование.                                                       

2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и                                                                                                        

ориентирането му към изграждане на ключови компетентности.  

3. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за 

вътрешно оценяване.    

4. Пълноценно личностно развитие чрез възпитателната работа с децата и учениците и 

изграждане на тяхната емоционална интелигентност и самооценка..    

5. Разработване на различни форми и иновативни подходи за обучение и възпитание 

във всички общообразователни направления.    

6. Формиране на положително отношение към училището и предлаганото образование.    

7. Развитие на компютърните умения на училищната общност.   

8. Търсене и използване на интерактивни методи на преподаване и използване на 

електрона и учебна среда.                                                                                     

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството и ефективността на 

образователно–възпитателния процес чрез личностно-ориентирания подход и 

стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик                                                                                                       

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  2: Привличане на ресурси от общността и външната среда, 

участия в национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и 

тяхното реализиране. 

      СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Осигуряване на съвременна и адекватна на ОВП      

материална и технологична обезпеченост на училището. 
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РАЗДЕЛ III 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

М.СЕПТЕМВРИ  

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Разработване на училищни учебни планове за всяка 

паралелка – всяка година. съгласно изискванията на 

Стандарта за учебния план, приемането им с 

решение на педагогическия съвет, съгласуване с 

обществения съвет към училището при условията и 

по реда на чл. 269, ал.2 и 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

Утвърждаване от директора на училището 

До 10.09.2021г. Директор, 

Класни 

ръководители 

Изготвяне на годишните разпределения на учебния 

материал, на учебните програми заИУЧ и 

представянето им за утвърждаване. 

13.09.2021г. Учители 

Изготвяне годишните планове за работа с класа  До 14.09.2021г. кл. ръководители 

Класните ръководители да запознаят родителите на 

първата родителска среща с Плана на класа, 

Училищния учебен план, Правилника за дейността 

на училището, графика за класни и контролни 

работи, графика за консултации, графика за 

провеждане на втория час на класа и да ги 

привлекат за участие в съвместна работа. Да 

обсъдят мероприятия за недопускането на 

безпричинни отсъствия и др.  

От 17.09.2021г.  

до 09.10.2021г. 

кл.ръководители  

Формиране на родителски активи М. ІХ, Х Кл. ръководители 

Изготвяна на графици за провеждане на 

консултациите с учениците, за ДЧ на класа,   

спортни дейности, дежурство на учителите 

20.09.2021 г. директор 

Попълване и оформяне на училищната 

документация – дневници, ученически книжки, 

книгата за подлежащите на задължително обучение 

и инструктаж за безопасни условия на обучение и 

труд. 

14.09–29.09 

2021 г. 

кл.ръководители 
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Изготвяне на длъжностно и поименно щатни 

разписания на длъжностите и на заплатите за 

тях/нови трудови договори/ 

До 14.09.2021 г. Директор, 

Счетоводител 

Изготвяне на седмичното разписание за I учебен 

срок. 

До 14.09.2021г 

 

Методиева 

Планиране и проучване на дефицитите и планиране 

на квалификационната дейност. 

До 14.09.2021 г. предс. наККД 

Тържествено откриване на новата учебна година. 

 

15.09.2021 г. Всички учители 

Издирване на деца подлежащи на задължително 

обучение и непостъпили в училище. 

До 14.09.2021г. Класните 

ръководители 

Актуализация на Училищна програма за превенция 

от отпадане на учениците от училище 

 

14.09.2021г. Башикарова 

Изработване на Списък-Образец № 1 за учебната 

2021 / 2022 година 

До 15.09.2021г. Директор  

 

Ден на Независимостта на България  – официален 

празник. Беседи и кътове по класове. 

21.09.2021г. Кл. Ръководители 

Европейски ден на спорта- Бъди активен 28.09.2021г. Методиева  

   

   

   

   

 

 

 

 

М. ОКТОМВРИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Провеждане  на входно равнище за учениците  До 08.10.2021г. Учители 

Изграждане на училищни екипи за подкрепа за 

личностно развитие на детето и ученика; 

До 17.09.2021. 

 

Директор 

Изработване и утвърждаване на ИУП (при 

необходимост) 

Септември –юни 

2021-2022 г.  

Директор  

  

Менторство на учениците от прогимназиален етап От м. октомври - Кл. ръководители 
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като доброволци за работа с  учениците от 

начален етап 

2021г до м.май 

2022 г. 

и учители 

Избор на нов  ученически съвет и ментор До 05.10.2021г. Учители  

 

Ден на Народните будители – по класове 

 

  31.10.2021г. Кл. ръководители  

и учители 

   

   

 

 

 

М. НОЕМВРИ 

 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Международен ден на толерантността До 

30.11.2021г. 

Кл.рък-ли 

 

Отбелязване на Деня на християнското семейство 

 

До 

19.11.2021г. 

 

 „Движи се и играй активно”- състезателни игри м.ноември 

2021г. 

кл. Ръководители, 

учители и 

учител по ФВС 

Превенция на тютюнопушенето и употребата на 

алкохол и наркотични вещества сред децата и 

учениците  

   Здравни беседи в часовете по ЧК от 

медицинско лице, кл. ръководители  

М.ноември 

2021г. 

Мед.сестра 

Световен ден за възпоменание на жертвите от 

ПТП  

м. ноември 

2021г 

Предс. на комисията по 

БДП  кл. Ръководители 

 

М. ДЕКЕМВРИ 

 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Световен ден за борба със СПИН М.декември 

2021г. 

Мед.сестра 

Здравословно хранене и режим Декември 

2021г. 

Мед.сестра  

Коледна изложба и участие в коледен базар м.12.2021г. Учители 
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Организиране на „Училище за родители” по 

проблемите и отговорността за възпитание и 

образование на децата и учениците/беседа/ 

Декември 

2021 г. 

Родителски актив  

 

Коледен празник   м.декември 

2021г 

Класни ръководители 

Разработване на бюджета съобразно действащата 

нормативна уредба 

Декември 

2021г.–

февруари 

2022г. 

Директор  

Счетоводител 

   

 

м. ЯНУАРИ 

 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Изготвяне на седмичното разписание за II учебен 

срок. 

25.01.2022г. Методиева   кл. 

ръководители 

Лична чистота , хигиена и здраве М.януари 

2022г. 

Мед. сестра 

 „Грамотността краси човека”- състезание с 

учениците от І до VІ клас по краснопис и 

правопис 

м.януари 

2022г. 

Председател Комисия 

по Грамотност 

М. ФЕВРУАРИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Изготвяне на график за провеждането на класни и 

контролни работи за ІІ учебен срок 

До 

10.02.2022г. 

Съответните учители 

Провеждане на олимпиади по предмети По график Учители по 

отделните предмети 

 Да разкажем  за Левски 19.02.2022г. Кл. ръководители 

учители ЦОУД  

 „Толерантност и агресия” Световен ден за борба с 

тормоза в училище 

27.02.2022г. Класните 

ръководители 

   

Работилница за мартеници- съвместна дейност с 

родителите 

28.02.2022 г. учители начален 

етап, родители 
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М. МАРТ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Попълване на формуляр– заявка за необходимите 

учебници за учебната 2022 / 2023 година. 

м.март  

2022г 

Кл. Ръководители 

учители ЦОУД  

Изготвяне на заявка за ЗУД за приключването на 

учебната година. 

До 

29.03.2022г. 

Директор 

З март-Освобождението на България 

тържествен рецитал  

03.03.2022г. кл. ръководители 

Открий талантите в моето училище 25.03- 

29.03.2022 г. 

Класните 

ръководители 

Ден на числото ,,ПИ” 14.03.2022г. Учител по математика 

Участие в конкурси и викторини по БАКП и БДП м. март 

 

Предс. на комисиите 

по БДП и БАКП 

 

 

 

 

М .АПРИЛ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Приемане на график за подготовката на МТБ за 

новата учебна година.  

30.04.2022г. Директор  

Великденска работилница  м. април 

2022г. 

Класните р-ли 

Седмица на Земята 23.04.-

27.04.2022г. 

Методиева 

„Книгата – прозорец към света”- състезание с 

учениците „Най-добър четец“ 

23.04.-

27.04.2022г. 

Кл ръководители 

Запознаване с организацията на НВО в 4 и 7 клас 

Избор на училищна комисия по НВО  

М.април 

2022г 

Директор 
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М.МАЙ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на 

новата учебна година. 

До 

31.05.2022 г. 

директор 

Подаване на заявления за избор на часовете по учебни 

предмети за ИУЧ в начален етап 

До 

27.05.2022г. 

Класни 

ръководители 

Рисунка  на асфалт „Моето училище”-  10.05. 2022г Коцева 

Ден на българската просвета и култура  и на 

славянската писменост- организиране и тържествено 

честване на 24 май. 

24.05.2022г. Класни 

ръководители 

Определяне на часовете по учебни предмети за  ИУЧ 

на основание подадени от учениците заявления на 

заседание на ПС 

20.05-

31.05.2022 г. 

директор 

кл. ръководители 

Връчване удостоверенията за завършен начален етап за 

учениците от IV клас,  завършен първи клас  

31.05.2022г. 

 

 

 

 

М. ЮНИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИЦИ 

   

Провеждане на изпити за национално външно 

оценяване за VІІ 

 

м.юни 

2022г. 

Директор, Учители в 

комисиите по 

организиране и 

провеждане на 

изпитите, квесторите,  

Подаване на заявления за избор на часовете по 

учебни предмети за  ИУЧ в прогимназиален етап 

До 

21.06.2022г. 

Кл.ръководители 

   

Изготвяне на проекти на училищен учебен план и 

на Списък – Образец №1 

До 

30.06.2022 г. 

директор 

Приемане и записване на ученици През цялата 

учебна 

година 

Директор  
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 СПОРТНО- ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ     

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

 М. ОКТОМВРИ  

1 Срещи по народна топка – момичета 3-4клас до 30 

                                                                5-6-7 клас до 20 

2. Футболни срещи – момчета 5-6-7 клас до 20 

 М. НОЕМВРИ  

3. Шахматни игри по класове до 20 

 М. ДЕКЕМВРИ  

5. Излети до близка местност с пързаляне с шейни по класове При поява 

на сняг 

 М. ЯНУАРИ  

6. Шахматен турнир – момичета и момчета 15 - 20 

7. Състезание по снежни топки и изработване на снежни фигури – 

начален курс 

При поява 

на сняг 

 М. ФЕВРУАРИ  

8. Състезание по продължително въртене на обръч до 15 

9. Състезание по продължително скачане на въже до 20 

10. Тенис на маса – училищен турнир до 15 

 М. МАРТ  

11. Среща хандбал, момичета – момчета     6-7 клас 15 – 20 

 М. АПРИЛ  

12. Пролетен турнир по футбол                     5-7 клас 15-20 

13. Щафетни игри по класове 23 

 М. МАЙ  

14.  Общоучилищен поход 10 

15. Лекоатлетическа щафета 31 

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 

КАТАСТРОФИ  

                           1.Подготовката по БДП да се провежда съгласно утвърдените от 

министъра на образованието и науката и Концепция за обучението на децата и 



12 

 

учениците по БДП и учебната документация за различните класове и чрез 

дейности в други форми                                                                                        

                                                              Отг.:Директорът, кл. ръководители 

 

2.Дейностите по обучението се включват в училищния учебен план Списък- 

образец №1                                                                          

                                           Отг.Директор,Председател на комисията по БДП: 

 

3.Преподаваният учебен материал да се отразява задължително в учебната 

документация                                                                     

                                                             Отг.:Кл. ръководители 

                                                                       Срок: Постоянен 

 

4. С учениците от I-VII клас преподавателите да провеждат "5-минутка"  

краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за 

безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на 

улицата. 

 

                                                             Отг.:Кл. ръководители 

                                                                       Срок: Постоянен 

 

5. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на 

движението/БДП/ 

                                                                       Отг.:Кл. ръководители  

                                                                       Срок: по график 

 

6. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждане на 

планираните мероприятия. 

                                                                       Отг.:Директорът 

                                                                       Срок:през годината 

 

7. Да се интегрира обучението по БД с другите учебни предмети. 

                                                                       Отг.:Учителите 

                                                                       Срок: през годината 

 

8. Класните ръководители да провеждат беседи-разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. 

                                                                      Отг.:Кл. ръководители 

                                                                      Срок: Постоянен 

9. След завършване на учебните занятия учителите в начален етап лично да 

извеждат учениците, които не са включени в дейностите на ЦОУД и да ги 

изчакват да се насочат към домовете си, когата вече са пресекли главния път  

                                                                      Отг.:нач.учителите , учителЦОУД 

                                                                      Срок:Постоянен. 
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10.Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БДП 

                                                                       Отг.Учителите 

                                                                       Срок:през годината 

  

11. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, 

походи,зелени училища,наблюдения и др./ да се провеждат разговори с 

учениците за напомняне правилата за безопасност на движението и същите да 

бъдат инструктирани срещу подпис. 

                                                                       Отг.:Ръководителят на групата 

                                                                       Срок: през годината 

 

                                                   месец Септември 

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, 

нейната роля и място в обучението на учениците. 

Отг.: Председателят на УКБДП. 

 

2. Да бъзе извършен преглед на организацията на движението ,състоянието на 

сигнализацията и маркировката в района на училището и сe отправят 

предложения до община Белово за подобряване организацията на движението 

в района на училището и обезопасяването му.                   

                                              Отг. Директор,Председател на комисията по БДП: 

 

2. Да се осигурят учебни програми по БДП за всеки клас, методически 

ръководства, насоки и литература за всички преподаватели. 

                                          Отг. Директор,Председател на комисията по БДП: 

 

3. В началото на учебната година всички класни ръководители да въведат 

необходимата документация по провеждане на инструктажите по БДП и 

проведат начален инструктаж по безопасно придвижване до и от училището. 

                                                                        Отг.:Кл. ръководители 

                                                                                                                                     

4. Разработване на организационна схема за снабдяване на учениците с учебни 

тетрадки по БДП. 

                           Отг.: Председателят на УКБДП  

                           и класните ръководители. 

 

5. Квалификация на учителите - класни ръководители /І – VІI клас/ по БДП 

Отг.: Директорът на училището. 
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6. Запознаване на учениците с пътнотранспортната обстановка в района на 

училището. 

                                                                            Отг.:Кл. ръководители 

 

7. Да се проведе родителска среща на тема „Моят безопасен път от дома до 

училище и обратно“- I-II клас  и „Безопасно учасние на децата в пътното 

движение“ III-VII клас. 

                                                                           Отг.:Кл. ръководители 

                                                                                                                                                                             

8.Попълване декларации,в който да се определят кой ще води и ще прибира 

детето от училище или то само ще се придвижва – за учениците от I до  IV 

клас. 

                                                                   Отг.:Кл. ръководители от  нач. етап 

                                                                              

9. Определяне на  най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно за 

учениците от I и II клас. 

                                                                        Отг.:Кл. ръководители, родители 

                                                                              

10. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от III до 

IVклас. 

                                                                         Отг.:Кл. Ръководители 

11. Създаване на организация за отбелязване на Европейски ден без загинали 

на пътя 

                                                                                              Отг: УКБДП                     

                                                               

 

                                           месец Октомври 

1. Училищната комисия по БДП анализира изпълнението на предложенията за 

обезопасяване района на училището. 

Отг.: УКБДП. 

2. Годишно планиране на темите за обучение по БДП в часа на класа - 

проверка на изпълнението. 

                                                                      Отг.: Класните ръководители. 

3. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

                                                                            Отг.: УКБДП. 

 

            месец Ноември 
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1. Запознаване на учениците със зимните условия на движение по пътищата и 

рисковете на студеното време. 

                                                               Отг.:  УКБДП, класните ръководители.  

2.Създаване на организация за отбелязване на Световния ден за възпоменание 

за жертвите при пътнотранспортни произшествия. 

                                         Отг.: Председателят на УКБДП 

                                                   месец Декември 

1. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като 

участници в уличното движение. 

                                                                    Отг.: Класните ръководители. 

2. Месечно работно заседание на УКБДП. 

                                                                   Отг.: Председателят на УКБДП. 

месец Януари 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП за 

учениците от І до VІI клас. 

                                                                 Отг.: Класните ръководители. 

2. Дейности по обезопасяване района на училището. 

                                                                Отг.: Директорът и 

                                                                Председателят на УКБДП. 

                                                      месец Февруари 

1. Информация на УКБДП пред Педагогическия съвет за ефективността на 

обучението по БДП по отношение на: 

- урока по БДП; 

- петминутката; 

- резултатите от срочните тестове; 

- работата с рискови деца и ученици.  

                                                               Отг.: Председателят на УКБДП. 
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           месец Март 

1.Създаване на организация за информиране на педагогическия 

,непедагогическия колектив и учениците за причините и условията за 

настъпване на транспортно произшествие с дете. 

Отг.: Председателят на УКБДП 

 

2. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по 

БДП. 

Отг.: Класните ръководители. 

3. Месечно оперативно заседание на УКБДП.  

Отг.: Председателят на УКБДП. 

4.Участие във викторина по БДП – училищно ниво  

Отг.: Председателят на УКБДП 

   месец Април 

1. Провеждане на практически занятия и състезания, свързани с обучението по 

БДП. 

Отг.: УКБДП, класните ръководители. 

2.Провеждане на беседа „ Правила за  безопасно управление на велосипед, 

каране на ролери и скейтборд“,  и обсъждане на обезопасените обществени 

зони за управление както и местата за безопасни игри. 

Отг.: УКБДП, класните ръководители. 

 

месец Май 

1. Квалификация на учители по БДП за следващата учебна година - планиране. 

Отг.: Директорът на училището. 

2. Беседа за разясняване на ползата от носене на светли дрехи и 

светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник в 
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движението, употреба на предпазни колани от деца-пътници, предпазни каски 

и др. защитни средства. 

                                                                    Отг.: Председателят на УКБДП., 

                                                                    Кл. ръководители 

                                                          месец Юни 

1. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни 

елементи за по-добра видимост на детето като участник в движението, 

употребата на предпазни колани от децата-пътници; предпазни каски и други 

защитни средства за децата-велосипедисти, мотопедисти, скейбордисти и 

ролеристи.  

                                                                                      Отг.  Кл. Ръководители 
 

 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

 1. Привличане на родители при организирането и провеждането на 

общоучилищни тържества, празници; съвместни участия, организирани от 

училището, посещение на изложби, музеи, провеждането на походи , 

екскурзии и др. 

                                                                                       Срок: м. септември- м. юни  

                                                                                        Отг.класните ръководители 

             2. Осъществяване на по-тясно взаимодействие с родителите и 

родителските активи  и УН при организирането  на ОВР. 

                                                                                   Срок: м. септември- м. юни 

                                                                                  Отг. Директор и класните  р-ли                                 

 3. Активизиране дейността на Училищното настоятелство при решаване 

на проблема по прибиране и задържане на децата , подлежащи на 

задължително  обучение и по  подобряване на МТБ на училището. 

                            Срок:  м. септември- м. юни 

                                                                                     Отг. Директор 

4.Ефективна работа с Обществения съвет 

                                                                  Срок: м. септември- м. юни 
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                                                                       Отг. Директор 

5.Изготвяне на информационно табло за родителите: 

а/ на учениците от I-IV клас 

                                                                                  Срок: 05.10.2021 г. 

                Отг. Кл ръководители 

б/ на учениците от V-VII клас 

                                                                                     Срок: 05.10.2021 г. 

   Отг.кл. ръководители                                                   

 6.Провеждане на родителски срещи 

Първа – Запознаване на родителите с Правилникът за дейността на училището, 

Училищният учебен план, Дневният режим и др. вътрешноучилищни документи. 

Безопасност за движение по пътищата. Избор на родителски активи по класове. 

                                                                                         срок: 17.09. - 08.10. 2021 г. 

                                                                                                         класни ръководители 

 Втора – Обсъждане на резултатите от I-я учебен срок. Набелязване мерки за подобряване 

на постиженията на учениците. 

                                                                                              срок:  м. февруари  2022г.                                                                                                                                                                                       

                                                                                               класни ръководители                                                                                                                  

Трета - Готовност на учениците за завършване на учебната година. Запознаване с 

Наредбата за кандидатстване след основно образование и график на дейностите.  

                                                                       срок: до 17. 05. 2022г.    

                                                                 отг.класните ръководители 

Четвърта- Среща с родителите на бъдещите първокласници-  

                                                                                                  Срок – м. юни 2022г. 

                                                                                                Отг. Учители на I клас 

 

 

 

 

 

 

 

 


