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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-2018  ГОД. 

Основните изводи  и резултати от учебната 2017-2018  година: 

  

1.Запазва се тенденция за намаляване броя на учениците. 

2. Успешно навлизане на новата учебна програма в  ІІ, VІ и VІІІ клас. 

3.Съгласувано с личните лекари   се предприемат мерки за  намаляне на броя на извинените 

отсъствия, чрез премахване на каналите за вземане на фалшиви медицински бележки от 

учениците. 

 4. Провеждане на задължитените писмени контролни и класни работи  по време на учебната 

година и спазване на изискванията на Наредба № 3 за системата на оценяване.  

 5. Още в началото на учебната 2017-2018 година  се проучват желанията на учениците за 

избор  на втори ДЗИ и  се  проведе целогодишна подготовка на същите за успешно явяване на 

изпитите. 

 6. Учениците от ХІІ клас показаха много добри резултати на ДЗИ. Няма слаби оценки. 

  

ІІ. ОСНОВНИ  ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 2018/2019 г. 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

Нашата мисия е усъвършенстване и непрекъснато развитие на учебно – възпитателния процес, с цел 

да се  стимулират всички участници в него, да отговарят на  измененията на Закона за училищното и 

предучилищното образование. 

     ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

Повишаване качеството на учебно-възпитателния процес; ефективно изучаване на чужди езици; 

повишаване квалификацията на учителите; утвърждаване облика на училището и чувството за  

принадлежност към него от всеки възпитаник; защита личното достойнство на учениците; 

обогатяване на материалната база; утвърждаване на училищните ритуали . 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Равен достъп на всички ученици до качествено образование; подобряване на вътрешно училищната 

квалификационна и методическа дейност; гражданско образование; утвърждаване на училищното 

настоятелство като основен помощен орган на училищното управление и привличане на повече 

родители в решаване на училищни проблеми;  новосъздаденият обществен съвет да работи с цел 

подпомагане на дейността на училището; превантивни дейности за преодоляване на агресивността и 

насилието сред учениците; повишаване на доверието на родителите в училището. 

 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИ: 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

            - Изготвяне на годишните разпределения на учебния материал и плановете на класните 

ръководители. 

Срок: 14. 09. 2018 г.     Отг. Учителите и кл. р-ли. 

 - Изготвяне на  график за контролните и класните работи през първия учебен  срок. 

Срок: 27. 09. 2018 г.     Отг. ЗДУД и учителите 

            -Оформяне на задължителната учебна документация в училището  

 Срок: 27. 09. 2018 г.      Отг. Директора и учителите 

 - Обхват на всички подлежащи на задължително обучение деца до 16- годишна възраст.  

 Срок:17. 09. 2018 г.       Отг. ЗДУД 

- Изготвяне на програмите по ЗИП и разширена подготовка по предметите. 

Срок : 11.09.2017г.       Отг. Учителите 
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2. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

03.09. 2018  год. 

 1. Приемане формите на обучение през учебната 2018-2019 г. 

             2. Приемане на училищните учебни планове за дневна форма на обучение на  І , ІІ,ІІІ, 

ІV,V,VІ,VІІ , VІІІ ,ІХ,Х, ХІ и ХІІ клас през учебната 2018-2019 г.; 

            3. Приемане на училищните учебни планове за самостоятелна форма на обучение през 

учебната 2018-2019 г.; 

            4. Приемане на училищните учебни планове за индивидуална форма на обучение през 

учебната 2018-2019 г.; 

            5. Избор на комисия за подготовка на  правилник за дейността на училището; 

            6. Избор на комисия за подготовка на стратегия за развитие на училището за следващите 4 

години с приложени към нея план за действие и финансиране; 

            7. Избор на комисия за подготовка на годишния план за дейността на училището; 

            8. Избор на комисия за подготовка на мерки за повишаване качеството на образованието; 

            9. Избор на комисия за подготовка на програма за превенция на ранното напускане на 

училище; 

10. Избор на комисия за подготовка на програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; 

            11. Избор на комисия за подготовка на тържеството на 17.09.2018 г. за откриване на учебната 

2018-2019 г.            

             12. Указания за дейностите в училището в периода до 17.09.2018 г.  

 

 

   10 -14.09.2018 г. 

   

       1. Приемане на Годишния комплексен план на училището за учебната 2018-2019  г. 

       2. Запознаване с Инструкцията за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд. 

       3. Актуализация на ПДУ 

       4.Приемане на програма за целодневно обучение  през учебната 2018-2019г. 

       5. Приемане на плановете на помощните комисии в училището. 

       6. Обсъждане на промени  и изменения в Наредби на МОН. 

 

25 - 27.09.2018 г. 

 

1. Запознаване с  Правилника за вътрешния трудов ред в училището . 

       2. Приемане на план за защита при бедствия и аварии            

        

    01-  05. 10. 2018 год. 

  1. Запознаване с промени в нормативни документи в системата на средното образование 

            2. Приемане на решение за определяне на критерии към показателите в приложение № 2 от 

Наредба № 1 за работните заплати на персонала в системата на средното образование. 

            3. Приемане на решение за избор на комисия за оценяване на постиженията от труда на 

педагогическия персонал съгласно  Наредба № 1 за работните заплати на персонала в системата на 

средното образование. 
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    22 – 26. 10. 2018 год. 

       1. Приемане на информация за входящия контрол в училището. 

       2. Информация за изпълнението на бюджета на училището за деветте месеца на 2018 г. 

      3. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и пом. директора. 

      3. Приемане списъка на учениците, които ще получават стипендии. 

      4. Приемане на план за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.   

 

26- 30. 11. 2018 год. 

      1.Информация за резултатите от работата на училищната библиотека и препоръки за дейността  

й. 

       2.Информация за здравното състояние и обслужване на учениците. 

      3. Разни въпроси. 

 

10- 14.12.2018 г. 

       1. Приемане сценарий за подготовка на Новогодишното тържество. 

       2.Обсъждане на промени в новите наредби на МОН. 

 

 

 

14- 17.01.2019 год. 

     1. Информация за изпълнението на бюджета в училището през изминалата календарна година. 

     2. Информация за работата на училището с родителите, общински и държавни органи и 

неправителствени организации и обществения съвет. 

     3. Приемане на заявка за държавния план-прием на ученици през учебната 2019-2020 год. 

     4. Решение за допускане на ученици до изпити за  оформяне на успех 

 

 

 

  11- 15. 02. 2019 год. 

     1. Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа в училището през І учебен срок. 

     2. Отчет за работата на педагогическия съветник през първия учебен срок. 

     3. Приемане на план за организация на ДЗИ-2019 г. 

     4. Приемане на документи  на ученици за стипендии. 

 

    11 -15. 03. 2019год. 

     1. Актуализиране на списъка на ученици, които ще получават стипендии. 

     2.Решение за определяне на реда за прием на ученици в І клас 

     3.Информация за участието на учениците в олимпиади. 

 

 

                 22 - 25. 04. 2019 год. 

            1.Информация за целодневното обучение- I-VIII клас. 

            2.Информация за обучението по физика  и астрономия от VII  до ХІІ клас. 

           3.Приемане на решение за допускане на учениците до ДЗИ 

           4. Решение за допускане на ученици до изпити за промяна и оформяне на успех за ХІІ клас. 
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27 - 31 05. 2019 год. 

   1. Приемане на отчетите на класните ръководители на І-IV клас. 

   2. Приемане на план за подготовка на материално-техническата база  за учебната 2019 /2020г. 

             

 

  10- 14. 06. 2019 год. 

   1. Приемане на отчетите на класните ръководители  от V-VІІІ клас.   

 2. Проект за разпределение на групите по РП ,ЗИП и ФУЧ за учебната 2019-2020 година. 

 3. Решение за допускане на ученици до изпити за оформяне на успех 

 

  24-28. 06. 2019 година. 

 1. Приемане отчетите на класните ръководители от ІХ до ХІ клас 

 2. Решение за допускане на ученици до изпити за промяна и оформяне на успех 

 

              01- 05. 07. 2018 година. 

   1. Отчет за учебната 2018-2019 година. 

   2. Приемане на график за дежурство и отпуските през лятната ваканция. 

 

3. ДЕЙНОСТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА  РАБОТА В НАЧАЛОТО 

НА ГОДИНАТА 

   1. Формиране на новите паралелки на базата на нормативите по Наредба № 7 от 2000 г. на 

МОН. 

Срок: 07. 09. 2018 г.  Отг. Зам. директора УД. 

   2.Формиране на учителските щатове и обявяване на свободните места 

Срок: 04. 09. 2018 г.            Отг. Директора.    

   3. Определяне на нови учебни стаи за  учениците  от І - ІV и V -VІІІ клас, както и кабинети  за 

ІХ-ХІІ клас. 

             Срок : 07. 09. 2018г.   Отг. Зам. директора УД 

   4. Изработване на седмична програма и дневен режим 

           Срок: 12. 09. 2018 г.   Отг. Зам. директора по УД. 

   5. Организиране на поправителната сесия и сесията на учениците на самостоятелно обучение. 

            Срок: 01-05. 10. 2018 г.   Отг. Зам. директора по УД. 

   6. Изготвянe на годишните разпределения на учителите и плановете на класнитe 

ръководители и възпитателите. 

             Срок: 14. 09. 2018г.  Отг. Учителите и възпитателите 

 7. Попълване на задължителната училищна документация - дневници, ученически книжки, 

книга  за подлежащи. 

           Срок: 15-27. 09. 2018 г.  Отг.Кл. р-ли. 

8. Приемане на годишния план на училището и актуализация на ПДУ  

Срок: 10. 09. 2018 г.  Отг. Директора 

9. Изготвяне на Образец №1 за щатното разписание и плана за контролната дейност.                                  

Срок: 12. 09. 2018 г.  Отг. Директора 

 

 

 

4.КВАЛИФИКАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: 

1. МО на началните учители и възпитатели. 

2. МО на природо-математическите науки. 



 

 

6 

3. МО на хуманитарните науки. 

4. МО на учителите по ФВС и изкуствата. 

 

  

5. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ: 

През учебната 2018-2019 година в училището да бъдат отбелязани следните по-важни годишнини и 

тържества: 

   1. Откриване на Новата учебна година – 

Срок: 17. 09. 2018г.  Отг. Директора и учители 

 2. Отбелязване на патронния празник на училището  

  Срок: 28.09.2018 г.  Отг.  Директора и преподавателите по БЕЛ ,по музика и по                          

ФВС 

 3. Честване на 1 ноември - Ден на народните будители. 

  Срок: 31.10.2018 г.   Отг. Преподавателите по БЕЛ и музика 

            4. Тържества на колектива  и учениците в читалището за посрещане на Новата година 

Срок: 21. 12. 2018г.  Отг. Профсъюзните ръководители и началните учители и                        

възпитатели , Северин Чаушев и Събина Бошнакова. 

     5. Отбелязване на годишнината от гибелта на В. Левски. 

Срок: 19. 02. 2019 г.   Отг. Учителите по БЕЛ и история 

      6. Честване на  Националния празник - 3 март 2019 г. 

Срок: 01. 03. 2019 г.   Отг. Динко Кумбаров, Събина Бошнакова, Северин Чаушев, 

Румен Тюфекчиев и началните учители 

             7. Ден на пролетта – спортни дейности 

Срок: 22. 03. 2019 г.   Отг. Класните ръководители и учителите по ФВС 

             8. Отбелязване на Деня на Европа. 

Срок: 09. 05. 2019 г.     Отг.   Кристина Заимова и Елина Кумбарова 

            9. Честване на 24 май -Ден на славянската писменост и на българската просвета и  

             култура. 

Срок: 24. 05. 2019 г.   Отг. Директора, Учителите по БЕЛ, Северин Чаушев, Румяна 

Гулева и Амид-Асан Молаюсеинов и учителите по ФВС 

 

            10. Екскурзии на ученици: 

Срок: 01.11.2018- 10.04. 2019 г.     Отг. Класните  ръководители 

            11. Зелени училища. 

Срок:10. 05. 2019 г.            Oтг. Класните ръководители.  

             

             12. Годишен отчетен педагогически съвет . 

Срок: 01 - 05. 07. 2019 г.         Отг. Директора 

  

 

6. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ВИДОВЕ, ФОРМИ, СРОКОВЕ: 

1. Административен контрол. 

             а / Проверка на дневници, бележници, лични карти. 

Срок : Един път месечно,  Отг. Директора и ЗДУД. 

           б/ Проверка на дежурството на учителите  

Срок : Ежедневно,   Отг. Директора и ЗДУД 

            в/ Проверка на хигиената и опазване на училищното имущество 

Срок: Ежедневно,   Отг. Директора и ЗДУД. 

    2. Цялостни проверки. 

     а/ Проверка на работата в полуинтернатните групи-I-VIII клас. 
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 Срок : ІІ-ІV 2019 г.  Отг. Директора и ЗДУД 

           б/ Текущи проверки на всеки учител и възпитател 

Срок : Постоянен,   Отг. Директора и ЗДУД 

              в/ Проверка на обучението по физика от VІІ до ХІІ клас. 

                         Срок: ХІ – ІІІ 2019 г. Отг. Директора и ЗДУД 

3. Форми на контрол: 

- контролни работи, тестове, анкети, разговори с учители и ученици, посещения на часове, проверки 

на задължителни документи, годишни разпределения . 

 

7.  ПОМОЩНИ КОМИСИИ В УЧИЛИЩЕТО. 

1. Комисия по безопасност на движението, охрана на труда и защита при 

бедствия и аварии.  

            2. Комисии за превенция на противообществените прояви на учениците . 

          3. Комисия по професионалното ориентиране 

            4. Комисия за подготовка на  правилник за дейността на училището; 

            5. Комисия за подготовка на стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с 

приложени към нея план за действие и финансиране; 

           6. Комисия за подготовка на годишния план за дейността на училището; 

           7. Комисия за подготовка на мерки за повишаване качеството на образованието; 

           8. Комисия за подготовка на програма за превенция на ранното напускане на училище; 

           9. Комисия за подготовка на програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; 

          10. Комисия за подготовка на тържеството на 17.09.2018 г. за откриване на учебната 

 2018-2019 г. 

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩЕТО СЪС СОЦИАЛНАТА СРЕДА - 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО, РОДИТЕЛИ, 

БИЗНЕС - СРЕДИ, КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ. 

      

 1. Провеждане на общоучилищна родителска среща 

Срок:   Х – 2018 г.     Отг. Директора и кл. р-ли 

2. Провеждане на родителски срещи по класове  

Срок: Х-2018, ІІ и V-2019 г.,   Отг. Кл. р-ли.     

     3. Сътрудничество с читалище “Просвета” в извънкласните дейности. 

 Срок: Постоянен,    Отг. Директора  и учителите 

5. Включване на повече родители в доброволното подпомагане на училището 

със съдействието на обществения съвет. 

           Срок: Постоянен,    Отг. Директора и кл. р-ли и възпитателите. 

 

9.ТВОРЧЕСКИ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ. 

              

    1. Училищен конкурс за най-добри изделия по технологии и предприемачество.  

Срок: м. ІV 2019 г.    Отг. Учителите по технологии и предприемачество 

 

     

    2. Провеждане на организирани излети и  походи. 

 Срок: един път на учебен срок,  Отг. Кл. р-ли 

    3 . Провеждане на училищно състезание за най-добри колоездачи от І до VІІІ клас и най-

добро познаване правилника за движение по пътищата за учениците  от ІХ-ХІ клас. 
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 Срок: м. ІV 2019 г.     Отг. Преподавателите по безопасност на движението по 

пътищата.  

         4. Благотворителна дейност    

          Срок: 17-21.12.2018г.                         Отг. Педагогическия съветник 

6. Споделяне на добри педагогически практики в СУ „ Христо Смирненски” 

Срок: постоянен                             Отг. Преподавателите по предмети и възпитателите 
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Приложение № 1 

   

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 
Учебна 2017/2018 година 

 

     
 

№       СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

     

1. Турнир по футбол/5-7 и 8-12 

клас/ 

м.септември Учители по 

ФВС 

Училищен двор 

2. Турнир по баскетбол-

момичета/5-7 и 8-12 клас/ 

м.октомври Учители по 

ФВС 

Баскетболни 

площадки 

3. Турнир по баскетбол-

момчета/5-7 и 8-12 клас/ 

м.октомври Учители по 

ФВС 

Баскетболни 

площадки 

4. Турнир по волейбол-

момичета/5-7 и 8-12 клас/ 

м.ноември Учители по 

ФВС 

Волейболни 

площадки 

5. Турнир по волейбол-

момчета/5-7 и 8-12 клас/ 

м.ноември Учители по 

ФВС 

Волейболни 

площадки 

6. Турнир по шахмат-момичета  

/5-7 и 8-12 клас/ 

м.декември Учители по 

ФВС 

Физкултурен 

салон 

7 Турнир  по шахмат-момчета 

 /5-7 и 8-12 клас/ 

м.декември Учители по 

ФВС 

Физкултурен 

салон 

8. Турнир по тенис  на маса – 

момичета/ 5-7 и 8-12 клас/ 

м.януари Учители по 

ФВС 

Физкултурен 

салон 

9. Турнир по тенис на маса – 

момчета / 5-7 и 8-12 клас/ 

м.януари Учители по 

ФВС 

Физкултурен 

салон 

10. Турнир по дартс-момчета и 

момичета/ 5-12 клас/ 

м. февруари Учители по 

ВФС 

Физкултурен 

салон 

11. Ден на пролетта-

Туристически поход и 

спортни игри сред  

природата 

м. март Директор 

Класни 

ръководители 

Учители по 

ФВС 

Ваклиновски 

ливади 

12. Областно първенство по лека 

атлетика 

м.март Динко 

Кумбаров 

Спортен 

интернат 

 гр. Благоевград 
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13. Областно първенство по 

тенис на маса 

м.март Динко 

Кумбаров 

Младежки дом 

гр. Благоевград 

14. Футболен турнир за купата 

на ,,Кока-Кола” 

м.април Динко 

Кумбаров 

Комплекс 

,,Арена” 

 гр. Благоевград 

15. Зонално първенство по тенис 

на маса 

м.април Динко 

Кумбаров 

Спортна зала  

Гр. Дупница 

16. Турнир по тенис на корт – 

момичета/5-7 и 8-12 клас/ 

м.май Учители по 

ФВС 

Тенис корт 

17. Турнир по тенис на корт – 

момчета /5-7 и 8-12 клас/ 

м.май Учители по 

ФВС 

Тенис корт 

18. Плувен курс-момичета и 

момчета/ 5-11 клас/ 

м.юни Учители по 

ФВС 

Басейн 

,,Петрелийски” 

с.Огняново 

 ЕКСКУРЗИИ    

1. Провеждане на тематични 

екскурзии с учебна цел по 

класове, съгласно график 

утвърден от директора. 

Постоянен Класни 

ръвоводители 

По 

предварително 

обявен и 

утвърден 

маршрут 
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Приложение № 2  

ПЛАН 

 
За дейността на методическото обединение по Музика , Изкуство, бит, 

технологии и ФВС през учебната 2017/2018 г. 

 

 

 
I Семинар-Тема ”Планиране и провеждане на часа по спортни дейности през учебната 

2017/2018г. 

 

Срок- 04-05.09.2017г. 

 
II Семинар-Тема   ”Утвърждаване на спортният календар на училището през учебната 

2017/2018 г.” 

Срок-07-12.09.2017г. 

 

III  Семинар-Тема ”Подготовка на училищните отбори за участие в Областните и 

Зоналните  състезания от ученическите игри.  

 Срок: месец март 2018г. 

 

 

 

IV  Открит урок по Физическо възпитание и спорт при Венцислав Камбошев. 

Срок: месец април 2018г. 

 

 

V  Семинар-Тема ”Подготовка на училищният отбор за участие в състезанието по 

скоростно изкачване на стълбите към Националния храм-паметник ,,Шипка“. 

 Срок: месец юни 2018г. 

 

Педседател: Динко Кумбаров 
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                                 Приложение № 2 

П Л А Н О В Е 

за работата на методическите обединения в СУ „Христо Смирненски” през учебната 2017-2018 

година 

 

 Семинари Открити уроци 

МО на началните 

учители и 

възпитатели – 

Председател: 

Айше Поюкава 

Обсъждане на учебната 

протрама за ІІІ клас 

Жасмина Заимова 

Февруари 

Емилия Гулева – открит урок 

Елена Даилова – открито 

занимание 

2. МО на 

учителите по 

хуманитарните 

науки – 

Председател 

Събина 

Бошнакова 

Ноември 

Елина Кумбарова 

Март 

Румен Тюфекчиев- открит урок  

 

3. МО 

научителите по 

природо-

математическите 

науки- 

Председател: 

Анита 

Тюфекчиева 

Месец по избор 

Лилия Даилова 

Април 

Велин Сафиев 

 

 


