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I. АНАЛИЗ 

на действителното състояние на дейността на училището за учебната 2020/2021 г. 
Цялостната дейност на ОУ ”Иван Вазов” през учебната 2020/2021 година не 

протече съгласно залегналите в годишния план задачи и цели, поради обявената 
извънредна 

епидемиологична обстановка в резултат на епидемията от COVID 19. В 

училището се обучаваха 578 ученици, разпределени в 25 паралелки. Числен 

състав: 57 педагогически специалисти, 16 непедагогически. Създадена е 

система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност 

на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-

възпитателният процес. Постигнати са успехи в следните направления: 

 

Силни страни в развитието на училището 

 

 Изпълнение на план-приема. 

 Квалификацията на учителите дава надежда за по-добри резултати на изхода. 

 Активно участие в състезания, конкурси и олимпиади. 

 Структурирани и работещи Екипи за ключови компетентности. 

 Много добра работа с деца със СОП. 

 Стабилен финансов статус. 

 Екипна работа в ГЦОУД. 

 Подобрение на МТБ. 

 

Слаби страни в развитието на училището, трудности и проблеми 

 Намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив и нелоялна 

конкуренция на съседни училища. 

 Демотивация за учебна работа. 

 Ниска заинтересованост и отговорност у родителите. 

 Недостатъчна екипност в работата обединения и комисии. 

 Нарастване броя на учениците, които живеят в трудна семейна среда. 

 Преместването на ученици от училището. 

 

Благоприятни възможности 

 Промени в законодателната уредба. 

 Разработване на общинска политика насочена към младите хора. 

 Изменение на концепцията за организация на училището. 

 Разширяване на възможностите за работа в електронна среда. 

 

Заплахи 

 Демографският срив и тежката икономическа ситуация на региона. 

 Отлив от професията, липса на добре подготвени и мотивирани за работа кадри. 

 Недостатъчни средства за поддържане на МТБ. 

 Неблагоприятна конкурентна среда – голям брой училища. 

 

 

 



 

      

 

Необходимо е: 

 

 Подобряване организацията за обучение на ученици в електронна среда от 

разстояние. 

 Подобряване на работата с родителите. 

 Подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти и 

гражданското образование на учениците; 

 Прилагане механизма и засилване на дейността на училищната комисия за 

приобщаващо 

 образование, с цел привличане, задържане и приобщаване на учениците от 

уязвимите групи и в риск в училището; 

 По-ефективно функциониране на Ученическия съвет и комисиите; 

 Взискателност за опазване на училищното имущество. 

 Подобряване качеството на педагогическата работа. 

 

ІІ. МИСИЯ 

 „Помогни ми да се справя” 

 Екипна работа; 

 Диференциран подход; 

 Овладяване на ключови компетентности от всички участници в 

образователния процес. 

 

ІІІ. ВИЗИЯ 

„Ефективно училище с подходяща училищна среда, благоприятен климат и модерно 

оборудване“. 

 

ІV. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в 

ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на ОРЕС. Методическа подкрепа на участниците в 

образователния процес за развиване на дигитални компетентности, активно учене и 

формиращо оценяване на учениците. 

3. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението, 

с акцент върху БЕЛ и математика.  

4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно 

напусналите образователната система. Условия за подкрепа на всяко дете и ученик с 

цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти - фокус върху 

професионални компетентности при провеждане на ОРЕС.  

6. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Методическа 

подкрепа на педагогическите специалисти за проектно-базирано обучение, работа в 

екип, създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, междупредметни връзки при 

присъствено обучение и в ОРЕС. 

7. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на 

детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на 

семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда 



 

      

V. ДЕЙНОСТИ  

      УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ 

 

№ Дейности Срок Отговорник 

1 Осигуряване на 100% обхват на   за обучение 

ученици от І клас. 

Септември Класните 

ръководители 

2 Провеждане на оценяване на входно и 

изходно равнище на знания на учениците и 

предприемане на необходимите мерки за 

преодоляване на констатираните пропуски. 

График Председатели на 

ЕКК 

3 Осъществяване на системен, обхватен и 

обективен контрол на постиженията на 

учениците. Извършване на задълбочен 

многопосочен анализ на резултатите от 

обучението. 

В края на 

всеки срок 

Председатели на 

ЕКК 

4 Използване на вариативни форми и методи за 

проверка знанията и уменията на учениците. 

Постоянен Учителите по 

предмети 

5 Спазване на ДОС по учебните дисциплини. Постоянен Учителите по 

предмети 

6 Последователно въвеждане на интерактивни  

методи на обучение и на новите ИКТ във 

всички учебни дисциплини. 

Постоянен Председатели на 

ЕКК 

7 Изграждане на система за мотивиране на 

учениците за постигане на високи резултати. 

Октомври Педагогически 

съветник 

8 Стриктно спазване на часовете за 

консултации с ученици по различните учебни 

дисциплини. 

По график ЗДУД 

9 План-прием за учебната 2022/2023 година Март ЗДУД 

10 Изследване на готовността на учениците за 

НВО в ІV и VІІ клас. 

Април Учители ІV и VІІ 

клас 

 

          ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

№ Дейности Срок Отговорник 

1 Превенция на обучителните трудности и 

ранно оценяване на риска – 

идентифициране на учениците в риск чрез 

проучване и оценка на потребностите им. 

Постоянен  Учители І – VІІ клас 

2 Сформиране на екипи за обща и 

допълнителна подкрепа за личностното 

развитие на учениците. Изпълнение на план 

за действие съобразно конкретните случаи 

Септември  Учители І – VІІ клас 

Педгогически съветник 

Ресурсен учител 

Логопед, Психолог 

3 Установяване на развитието на ученици 

с изявен дарби, изготвяне на база данни и 

създаване на условия за тяхната изява на 

Постоянен Учители І – VІІ клас 



 

      

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО – систематизирани в 

таблица – приложение 1 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ – приложение 2 

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ  

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ – приложение 3 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТ 

 

№ Дейности Срок Отговорник 

1 Подготовка на учениците за представяне на 

олимпиади. 

Октомври Учителите 

2 Провеждане на олимпиади по: 

 Математика 

 Български език и литература 

 Химия и опазване на околната среда 

 Биология и здравно образование 

 География и икономика 

 История и цивилизация 

 Гражданско образование 

 „Знам и мога“ 

График ЗДУД 

3  Провеждане на Национални състезания: 

 Национален конкурс „Бог е любов” 

 Областен кръг – до 30.03.2022 г. 

 Национален кръг – юни 2022 г 

 Национално състезание „Ключът на 

музиката“ 

 Общински кръг – 21.01.2022 г. 

 Областен кръг – 18.02.2022 г. 

 Национален кръг – 18.03. – 20.03.2022 г., 

Пловдив 

 Национално състезание по Компютърно 

 Моделиране 

 Общински кръг – до 05.12.2021 г. 

 Областен кръг – 19.02.2022 г. 

 Национален кръг – 19.03. – 20.03.2022 г., гр. 

Варна 

График ЗДУД 

училищно и извънучилищно ниво. 

4 Предоставяне на модерно обучение с фокус 

върху индивидуалния принос на ученика в 

придобиването на знания и овладяване на 

лични и социални компетентност. 

Постоянен Учители І – VІІ клас 

5 Участие на ученици и ученически 

отбори в състезания, конкурси, олимпиади 

Постоянен Учители І – VІІ клас 



 

      

 Национално състезание по изобразително 

изкуство – „Лаборатория за изкуство“ 

 Общински кръг – 05.03.2022 г. 

 Областен кръг – 16.04.2022 г. 

 Национален кръг – 28. – 29.05.2022 г., 

Кърджали 

 Математическо състезание „Европейско 

кенгуру“, 17.03.2022 г., 12.00 ч. 

 Национално състезание за речеви и 

комуникативни умения на английски 

 език  

 Общински кръг – до 10.10.2021 г. 

 Областен кръг – до 23.10.2021 г. 

 Национален кръг – 13.11. – 14.11.2021 г., гр. 

Златоград 

4 Спортни мероприятия – организират се в 

съответствие със спортния     календар на 

училището, който е неразделна  част от този 

план. 

График Учител по ФВС 

5 Участие в общински, областни спортни 

състезания. 

График   Учител по ФВС 

6 Подготовка и участие в литературни конкурси, 

рецитали 

График   Учители по БЕЛ 

7 Ученически спортни състезания между 

класовете-спортни игри футбол, народна топка. 

График   Учител по ФВС 

 Класни ръководители 

I – IV клас  

8 Конкурси за рисунка  Постоянен Учител по ИИ 
Класни 
ръководители I – IV 
клас 

9 Рецитаторски конкурс „Духът на българина”. Март Учители по БЕЛ 
Класни 
ръководители I – IV 
клас 

10 Национално състезание „Земята извор на 
живот” 

Март БЗО 

 
 

 

 
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – ПЛАН ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са  

включени в плана за квалификационната дейност. – приложение 4 

 

 

№ Дейности Ср

ок 

Отговорни

к 

1 Участие на учителите в различни  форми на 

квалификационната и методическа дейност: 

Курсове, семинари, тренинги, практически 

обучения, конференции. 

Съгласно плана 

за 

квалификационната 

дейност в училище. 

Председате

лите на 

ЕКК 



 

      

2 Тематична насоченост на дейностите: 

 въвеждане на ново учебно съдържание и 

програми; 

 интерактивни методи на обучение; 

 формиране на мотивация за учене през целия 

живот; 

 превенция на отпадащи ученици от училище; 

 кариерно развитие. 

Съгласно плана 

за 

квалификационната 

дейност в училище 

Председате

лите на 

ЕКК 

 
 

 

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ – приложение 5 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

Осъществява се по план за контролната дейност на директора. 

Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в 

областта на образованието. Постигане на държавните образователните изисквания и реализация 

на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни документи. 

 

ЗАДАЧИ 

 Възможно най-пълно реализиране целите на учебно-възпитателния процес. 

 Повишаване активността на учениците в учебно-възпитателната работа. 

 Опазване и обогатяване на материално-техническата база 

 

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 

 Учебно-преподавателската и квалификационна дейност на учителите. 

 Дейността на учителите в ГЦОУД . 

 Работата на непедагогическия персонал. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

 

№ Дейности Срок Отговорник 

1 Осъществяване на взаимодействие с 

родителската общност. Родителски срещи по 

график. 

Постоянен Класни ръководители 

2 Ангажиране на родителите при решаване на 

проблеми по прибирането и задържането  на 

ученици подлежащи на задължително 

обучение. 

Постоянен Училищен координатор 

3 Съдействие от родителите при подготовка 

и провеждане на училищни  мероприятия и 

час на класа, при възникване на проблеми, 

свързани със социалното поведение и 

промени в личностното развитие на 

учениците. 

Постоянен Класни ръководители 



 

      

4 Разширяване на сътрудничеството с 

родителската общност и приобщаване    към 

проблемите на училището – планиране и 

дейности. Включване на родителската 

общност при общоучилищни инициативи – 

Дни на отворените врати /м. март/, празници 

и чествания. 

Постоянен Класни ръководители 

5 Взаимодействие с Обществения съвет при 

планиране дейността на училището, при 

планиране на бюджета на училището, при 

обсъждане на план- приема и други важни 

въпроси, касаещи  развитието на училището 

Постоянен Директор 

6 Взаимодействие с Училищното 

настоятелство при планиране дейността на 

училището, при планиране на бюджета на 

училището, при обсъждане на план- приема 

и други важни въпроси, касаещи  развитието 

на училището 

Постоянен Директор 



 

      

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ 

комисиите работят съгласно утвърден от директора план за работа 

 

№ Постоянни училищни комисии Членове Председател 

1 Училищна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

Т. Тодорова 

Н. Гиздашка 

В. Георгиева 

Н. Златева 

2 Училищна комисия за 

противодействие на тормоза в 

училище, съгласно Механизъм за 

противодействие на тормоза. 

Св. Маринов 

В. Русева 

Ир. Екзарова 

Н. Златева 

4 Училищна комисия за 

квалификационна дейност. 

И. Добрева 

Ив. Стойчева 

Д. Костова 

Н. Данчева 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ 

 

 

№ Дейности Срок Отговорник 

1 Европейска седмица на мобилността- 

дискусия в часа на класа по темата 

безопасност на движението 

16 – 22 

Септември 

Кл. 

ръководители 

2 Ден на европейските езици 26 Септември ПГ „Хуманитарни 

науки“, секция 

„Чужди езици“ 

3 Ден на народните будители Ноември Кл. ръководители 

4 Коледни тържества. Декември Кл. ръководители 

5 Толерантност към различните – дискусионно 

студио 

Януари Педагогически 

съветник 

6 Ден на жертвите на Холокост Януари Педагогически 

съветник 

7 Честване на националния празник – 3март, 

Освобождение на България 

Март Кл. ръководители 

 

8 Честване на патронния празник – 25 март Март Комисия 

Кл. ръководители 

9 Тържества на буквите Март  Кл. ръководители 

– I клас 

10 Ден на Земята Април ПГ „Хуманитарни 

науки“, секция 

„Природоматемати

чески науки“ 

Класни 

ръководители I – 

IV клас 

11 Ден на Европа 9 май Кл. ръководители 

Педагогически 

съветник 

12 Седмица на ученическото самоуправление Май  Педагогически 

съветник 



 

      

13 Честване на официалния празник 24 май – Ден 

на българската просвета и култура и на 

славянската писменост 

 

Май   

14 Излъчване „Първенец на випуск” 

 

Юни  Кл. ръководители  

VII клас 

 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНА , СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
 

 

№ Дейности Срок Отговор
ник 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1 Изготвяне Списък Образец 1 20.09.2021г. Директор 

2 Изготвяне на седмичното разписание 13.09.2021г. Комисия 

3 Годишен план за дейността на 

училището 

14.09.2021г. Директор 

5 Годишни планове на Екипи за ключови 

компетентности и училищни комисии 

30.09.2021г. Председатели 

6 План за квалификационна дейност 30.09.2021г. Комисия 

8 Актуализиране на училищните 

правилници и планове 

30.09.2021г. ЗДУД 

9 Актуализиране на: 

Училищна програма за гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование 

Мерки за повишаване качеството на 

образованието 

Програма за превенция на ранното напускане на 

училище 

Програма за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на ученици от уязвими групи 

Програма за противодействие на тормоза и 

насилието в училище 

План на УК за БППМН 

Правилник за дейността на училището 

Спортен календар 

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ 

„Иван Вазов“ 

Програма за Занимания по интереси 

 

    30.09.2021г. Екипи от 

учители 

 Правилник за вътрешния трудов ред 30.09.2021г. Директор 

10 Изготвяне на графици   

 За провеждане на родителски срещи 16.09.2021 г. Кл. 

ръководители 

 Дневно разписание 16.09.2021 г.  ЗДУД 

 Дневно разписание в ГЦОУД   ЗДУД 

 За влизане в сградата на училището и 

разпределение на 

класни стаи по паралелки 

16.09.2021 г.  ЗДУД 



 

      

 За провеждане на УЧСД 20.09.2021 г.  ЗДУД 

 За контролни и класни работи 20.09.2021г ЗДУД 

 За консултации по учебните предмети 20.09.2021г. ЗДУД 

 За консултации на родители и 

ученици 

20.09.2021г. ЗДУД 

 За дневното дежурство в училище 14.09.2021г. ЗДУД 

11 Изготвяне на календари   

 Календар на спортните дейности 15.09.2020г. ФВС 

 Календар на бележити дати и 

национални празници 

30.09.2020г. Педагогическ

и съветник 

 За провеждане на конкурси, 

състезания и олимпиади. 

График ЗДУД 

 Утвърждаване на план- прием за учебната 

2022/2023 година 

Март Директор 

 Спортен календар на училището 30.09.2021 г. Учител - 

ФВС 

12 Контрол и отчетност по одобрените 

проекти 

Постоянен 

 

 

Гл. 

счетоводител 

ЗДАСД 

 

 

 

СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

1 Ремонтни дейности преди откриване 

на новата учебна година 

Септември Директор 

2 Подготовка на училищния автобус и изготвяне на 

графици за извозване на 

учениците 

Септември ЗДАСД 

3 Създаване на необходимата организация за 

получаване от всички ученици на безплатните 

учебници І – VІІ клас. 

Септември ЗДАСД 

4 Изготвяне на заявка за необходимите учебници и 

учебни помагала за обучението от І до VІІ клас за 

следващата учебна година. 

Януари ЗДАСД 

5 Планиране на необходимата учебна и 

училищна документация. 

Януари ЗДУД 

6 Осигуряване на кетъринг – хранене на ученици от 

1до 4 клас - целодневна организация. 

Юни Директор 

7 Осигуряване на безплатно мляко и плод –

„Училищен плод“ и „Училищно  мляко“. 

Юни Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ- примерен график на заседания 

 

 

 

СЕПТЕМВРИ 

1. Приемане на график за заседанията на педагогическия съвет 

2. Запознаване със седмичното разписание за първия учебен срок 

3. Избор и приемане на формите и вариант на обучение за учебната 2020/2021 г. 

4. Приемане вариант за работа в електронна среда.  

5. Приемане на Годишния комплексен план на училището за 2021/2022 г. 

 

ОКТОМВРИ 

1. Приемане плановете на ЕКК. 

2. Приемане плановете на постоянните училищни комисии.  

3. Приемане план за БДП. 

4. Приемане на План и правила за квалификационната дейност в училището през 

2021/2022 г. 4. Приемане Програма по гражданско образование, здравно, екологично 

и интеркултурно образование.  

5. Приемане на Програма за работа „Занимания по интереси“ 2021/2022 г учебна година. 

6. Анализ на резултатите от входните нива. 

 

 

НОЕМВРИ 

1. Предложение за прием на ученици през учебната 2022/2023 година. 

2. Приемане на критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година. 

 

 

ЯНУАРИ 

1. Приемане План-график за приключване на І-ви учебен срок за учебната 2021/2022 г 

2. Информация за работата по индивидуалните програми за деца със СОП. 

3. Запознаване със седмичното разписание за II-рия учебен срок на учебната 2021/2022 г 

4. Удължаване срока на ученици, отсъствали по здравословни причини. 

 

 

 

ФЕВРУАРИ 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на 

1. дейността на постоянните комисии и ЕКК. 

2. Отчет на квалификационната дейност в училището през I-вия учебен срок. 

3. Анализ на работата с децата на ресурсно подпомагане. 

 

 

МАРТ 

1. Избор на учебници и учебни помагала за учебната 2022/2023 г. 

2. Приемане на училищен учебен план за прием 2022/2023 година. 

3. Дейности във връзка с план-прием 2022/2023г. 

4. Анализ на работата по подготовката на учениците за НВО. 

5. Подготовка и организация във връзка с патронния празник на училището. 

 

 

 



 

      

АПРИЛ 

1. Номиниране и избор на учители за награждаване от Община Силистра и  МОН по  

зададени критерии. 

2. Запознаване с резултатите от проведените пробни НВО. 

3. Запознаване с разпределението на квесторите за ДЗИ по училищата. 

4. Организационни въпроси във връзка с 24 май. 

 

 

МАЙ 

1. Приемане на график за приключване на учебната година. 

2. Указания за оформяне на училищната и учебната документация за приключване на 

3. учебната година. 

4. Избор на комисия и критерии за диференцирано заплащане на педагогическия 

персонал 

 

ЮНИ 

1. Годишен доклад анализ за учебно-възпитателната работа през учебната 2021/2022 

година. 

2. Проект за мрежа и щат за учебната 2022/2023 година. 

3. Съгласуване на план за подготовка на новата учебна година. 

4. Съгласуване на график за дежурството на учителите през летните месеци. 
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