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НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ „М. ЛЪКАТНИК“ – БУРГАС 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  НА НБУ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК“ – БУРГАС ЗА 

УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

 

РАЗДЕЛ І 

Кратък анализ и оценка на действителното състояние на дейността на 

училището 

НБУ „Михаил Лъкатник” е конкурентноспособно училище с модерна материална 

база, създадена специално за детето, което е център на педагогическото 

взаимодействие. Училище, където се формират  национални и общочовешки 

ценности. Училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците, 

включително деца със СОП и надарени деца, и ги прави значими.  Използват се 

модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване и учене, 

като се залага на развитието на творческото и критичното мислене. 

Усъвършенстват се професионалните умения на педагогическата колегия за  

успешно приложение на ДОС и постигане на компетентности от Европейската 

квалификационна рамка.  

Цялостната дейност на НБУ “М.Лъкатник” – Бургас през учебната 2020/2021  

година протече  съгласно   залегналите в годишния план задачи. В училището се 

обучаваха 451 ученици, разпределени в 20 паралелки и 52  деца в две 

подготвителни групи.  В НБУ е създадена стройна система за организация по 

всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е 

единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. Постигнатите 

много добри резултати се базират на създадените благоприятни условия за работа, 

на професионализма на преподавателите и любовта им към децата. 

НБУ «Михаил Лъкатник» успешно осъществи планираните цели, задачи и 

дейности от първата година на програмата като иновативно училище и получи 

висока оценка от екипа, осъществил мониторинга.  

В училището е налице модерно,  демократично управление с активното участие на 

цялата училищна общност чрез разширен Директорски съвет, Обществен съвет, 

Училищно настоятелство, методически обединения по класове и учебни предмети 

за съвместно планиране, квалификация и взаимодействие, групи за 

взаимодействие , Училищен детски парламент, Екокомитет, НПО.  Ученическото 

самоуправление се осъществява чрез проект „Най-добрите в НБУ“. 

Създадена е управленска технология за операционализиране на процесите на 

информираност в училище – ежемесечен бюлетин „Информация в аванс“ и 
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ежеседмичен бюлетин „Актуално за седмицата“, които се публикуват в сайта на 

училището и се изнасят на информационна стена. 

НБУ „М. Лъкатник“ е единственото в страната учебно заведение, което е част от 

учебен комплекс ВУЗ  - Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“, гр. Бургас – 

начално училище, което реализира идеята за перманентно обучение и връзката 

между фундаментално и практическо обучение. Добра практика е на най-добрите  

студенти да се предлага работно място в училището с оглед развитие, 

усъвършенстване и мотивация за работа на младите специалисти, като към тях се 

прикрепят наставници.      

  

 

РАЗДЕЛ  ІІ 

1. Мисия на училището: 

НБУ “М.Лъкатник” – общност от ученици, родители и учители, която подкрепя 

новаторството, откритото общуване и споделеното вземане на решения. Общност, 

която формира общочовешки и национални ценности, работи за развитие на 

индивидуалността и за стимулиране на творческите заложби. Общност, която 

адекватно се  ориентира в динамично променящия се съвременен свят и създава 

високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Общност,  

ангажирана с принципите на устойчивото развитие, която насърчава ученето за 

цял живот и осигурява качествена езикова и общообразователна подготовка 

според държавните образователни изисквания, чрез утвърждаване на 

европейските измерения в чуждоезиковото обучение, в духа и традициите на 

досегашното развитие на училището. 

 

2. Визия на училището: 

Утвърждаване на НБУ “М.Лъкатник” като конкурентоспособно училище с 

модерна материална база, създадена специално за детето, което е център на 

педагогическото взаимодействие. Училище, където се формират  национални и 

общочовешки добродетели. Училище, което ангажира, подпомага и стимулира 

учениците, включително деца със специални образователни потребности и ги 

прави значими в учебния и извънучебния процес.  Използване на най-модерни 

стратегии и технологии, като се залага на творческо и критично мислене. Място, 

където непрекъснато се усъвършенстват професионалните умения на 

педагогическия колегиум. Обособен е екип от високо отговорни личности, 

проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. 

В НБУ традиционно се работи целенасочено върху формиране на здрави и 

хармонични личности чрез включването на учениците  в разнообразни програми и 

сътрудничество с обучаващи и неправителствени организации: Училище сред 

природата,  Екоучилища, Схема „Училищен плод“, Училища „Европа“, НБУ - 

базово училище към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – взаимодействие, 
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база за обучение и наблюдение на студентите. Работа с детските градини и 

прогимназиите – приемственост. 

На учениците се предоставя възможност да развиват своите заложби чрез участие 

в ИУЧ, ФУЧ и ИИД по спорт и изкуства - пиано, музика, хореография, 

изобразително изкуство, мажоретен състав. 

 Училищната политика се базира на принципа Единство в многообразието. 

Обучението, подготовката и възпитанието на децата се осъществяват в рамките на 

единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и 

развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищния живот и 

общото културно-езиково пространство.  

 На всеки ученик, постъпил в училището, се предоставя равен достъп до 

образование. Всеки има право да получи качествено образование, което отговаря 

на нуждите и способностите си. 

 На всеки новоназначен учител се осигурява наставническа подкрепа с цел 

развитие и усъвършенстване на организационни, методически и социални умения. 

 

3. Цели: 

 издигане и утвърждаване престижа на училището; 

 повишаване качеството и ефективността на образователно – възпитателния 

процес; 

 ускорено и ефективно изучаване на английски език и други чужди езици; 

 осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие на подрастващите. 

 повишаване квалификацията на учителите; 

 пълноценна работа в компютърния кабинет и съвременните технологии за деца 

и учители; 

 обогатяване на опита чрез участие в международни проекти; 

 усъвършенстване на компетентностите на учениците в областта на 

гражданското, екологично, интеркултурно и здравно образование на 

учениците;  

 тясно взаимодействие с родителската общност. 

 

4. Насоки в дейността на училището: 

 Издигане авторитета на училището сред обществеността като 

институции, осигуряваща качествено образование и възпитание на 

учениците, целящо развитие на творческия потенциал на всяко дете. 

 Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците . 

 Усъвършенстване работата с децата, които трудно се справят с учебния 

материал и имат емоционални проблеми. 

 Последователна и целенасочена политика за привличане и задържане на 

учениците  в училището за целия срок на обучение в начален етап. 

 Демонстрация на практическата приложимост на изучаваното учебно 



 

5 

 

съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на 

знанията. 

 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на 

знания и тяхното правилно използване. 

 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към 

него от всеки възпитаник. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез  прилагане 

на нови форми и методи на обучение. 

 Участие в общински, национални и международни програми и програми 

по структурните фондове на Европейския съюз и тяхното реализиране на 

практика. 

 

5. Приоритети в дейността на училището: 

Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес  

чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване 

професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри посредством: 

 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна  и методическа 

дейност. 

 Усъвършенстване на обучението по гражданско образование. 

 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално-техническа база. 

 Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в 

решаването на училищните проблеми и утвърждаване на Училищното 

настоятелство като орган, подпомагащ възпитателния и учебния процес. 

 Поддържане на традицията НБУ да бъде ЕКОУЧИЛИЩЕ И УЧИЛИЩЕ НА 

ИЗКУСТВАТА чрез създаване на възможности за публично представяне на 

творческите постижения на учениците и учителите. 

 Осъществяване на международно сътрудничество с училища от други 

страни. 

 Постигане на финансова стабилност на училището чрез усвояване на повече 

форми за финансиране и подобряване на финансовия мениджмънт. 

 Работа по проект „Да се храним разумно”. 

 Работа по проект „Да мислим в зелено”. 

 Продължаване на изпълнението на дейностите по проект „Промяна на 

климата и гората“ 

 „Да намалим отпадъците“, „Големият лов на растения“ 

 Тържествено отбелязване на юбилейната 40 годишнина от основаването на 

НБУ „Михаил Лъкатник“  

 Организиране по нов и усъвършенстван начин на управлението, обучението 

и образователната среда, съгласно решение на МС от 17 юли 2017 година, с 

което училището е обявено за иновативно 
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 Изнесено обучение /по план/ 

 Представителни изяви за споделяне на резултатите и продуктите от работата 

на екипите за внедряване на иновациите /месечно/ 

 Дейности по международна програма „Екоучилища“ международна 

програма „Учим за гората“ 

 Реализиране идеите за гражданско, интеркултурно, здравно и екологично 

образование чрез участие на НБУ „Михаил Лъкатник“ в 2 международни 

проекти по програма “Еразъм+“: 

- „Разработване и усвояване на учебно съдържание чрез програми за 

природната среда“  

- „Разумното използване на съвременните информационно-

комуникационни технологии“    

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

I. Дейности за постигане на реални резултати от образователно -

възпитателния процес: 

 

1. Административна дейност: 

 Изготвяне на годишните разпределения на учебния материал и плановете на 

класния ръководител. 

Отг.: Всеки преподавател и всеки класен 

ръководител   

Срок: 14.09.21 г. 

 Изготвяне на график за допълнителна и индивидуална работа с учениците. 

Отг.: Всеки преподавател и всеки класен 

ръководител   

Срок: 14.09.21 г.. 

 Изготвяне на Списък - Образец №1 за учебната година. 

Отг.: Директорът   

Срок: 30.09.21 г. 

 Планиране на: 

- броя на постъпващите първокласници; 

Отг.: уч. психолог  

Срок: м.І.2022 г. 

- необходимост от учебна и задължителна документация; 

Отг.: Директор, ЗДУД    

Срок: м.ІІ. 2022 г. 

- участието в нови международни проекти- „LET IT GROW“ 
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Отг.: П. Йорданова  

Срок: през учебната година 

- разработване и  кандидатстване в нови проекти по програмата К1 и К2 на 

Програмата на Европейската комисия Еразъм + 

Отг.: Директор, екип за разработване на 

проекти  

Срок: м. ІІ.2021 г. 

 

2. Социално-битова и стопанска дейност 

 Превантивна работа с колектива и всички ученици за създаване на атмосфера за 

недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество. 

Отг.: уч. психолог 

Срок: постоянен 

 Задоволяване на необходимостта от учебно-технически средства в училище. 

Отг.:Директор;домакин 

 

 Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи. 

Превръщане на вътрешния двор в биоградина. 

Отг.: Директор, екокомитет  

Срок: м. Х.2021 г. 

 Провеждане на медицински преглед на учениците. 

                                                                       Отг.: мед. лице      

                                           Срок: м. ІХ,ІІ, ІV 

 

 Организиране на училище сред природата и отдиха на учениците. 

Отг.: кл. ръководители     

Срок: през учебаната година 

 

 Изработване на план за гражданското образование и възпитание на учениците. 

Отг.: уч. психолог               

Срок: м. ІХ. 2021 г. 

 

 Провеждане на практическо обучение при защита от бедствия, аварии и 

злополуки  

Отг.: комисия по ЗБАЗ и кл. 

ръководители       

Срок: м. Х, 2021; ІV -           2022г. 

 

3.Честване на празници и провеждане на училищни тържества 

 

 Тържествено откриване на новата учебна 2021/2022 година. 

Отг. Директор                 
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Срок: 15.09.2021 г. 

 

 Ден на независимостта на България – официален празник 

Отг.: Св. Терзиева и  кл.ръководители                

Срок: 18.09.2021г. 

 

 Участие на седмицата на екологията, организиран от Община Бургас и 

инициативата „Да изчистим България“ 

   Отг. Екокомитет  

  Срок: м. ІХ. 2021 г. 

 Организиране на срещи с представители на отдел „Пътна полиция  с 

училщните колективи  . 

Отг: ЗДУД и кл. р-тели 

Срок: 15-30.09.2021 г. 

 Участие в Международна инициатива „Най-големият урок в света“ 

Отг: П. Йорданова 

Срок: м. 10.2021г. 

 Участие в инициативата „Бъди активен“ 

                            Отг: Д. Тончева 

                                Срок: м. 09.2021г. 

 1 октомври - Международен ден на музиката и поезията. 

       Отг. Учителите по музика    

Срок: 01.10.2021 г. 

 Организиране и участие в „Оранжев празник” 

                                                     Отг. Петя Йорданова, екокомитет 

                                              Срок: 10.2021 г. 

 Покана до детските учителки от първокласниците „Мила госпожо, аз съм вече 

първокласник“ . 

Отг. уч. психолог и кл. р-ли  І клас    

                                                      Срок: м.Х.2021 г. 

 Организиране и провеждане на симулативна ситуация в условия на пожари, 

бедствия и аварии. 

Срок: м. октомври 2021 г. 

Отг: М. Андреева, П. Йорданова 

 31 октомври - Ден на Черно море 

      Отг. кл. ръководители                                   

      Срок: м. 31.Х.2021 г. 

  1 ноември - Ден на народните будители. 

Отг.: Св. Терзиева,  кл. ръководители    

            Срок: 31.Х. 2021 г. 

 7 ноември – Отбелязване на Международния ден на екоучилища 
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Срок: 07.11.2021 г. 

Отг: Екокомитет 

 Участие в годишната конференця на  Програма „Екоучилища“ и Програма 

„Учим за гората“ 

Срок: ноември 2021 г. 

Отг: Т.Атанасова, П. Гегова 

  20 ноември - патронен празник на училището. Отбелязване Световния ден на 

детето. 

Отг.: П. Йорданова, Св. Терзиева, , 

учители по музика и учители по БЕЛ    

Срок: 20.ХІ. 2021 г. 

 Отбелязване на празника на град Бургас – 6 декември 

Отг. Св. Терзиева, кл. ръководители            

Срок: ХІІ. 2021 г. 

 Съвместни дейности с БНР  

Отг. Р. Костова 

Срок: ХІІ. 2021 г. 

 Отбелязване на Световния ден за борба с диабета 

Срок: 14.11.21 г. 

Отг: мед. специалист 

 Провеждане на игри „И децата знаят на движението правилата“. 

Срок: м. ноември – май 

Отг: Т. Спасова, П. Михова,  кл. р-тели 

 Коледни тържества. 

       Отг.: кл. ръководители   

 Срок: ХІІ. 2021 г. 

 

 Коледни продукции по пиано. 

       Отг.: музикалните педагози  

 Срок: 22.12. 2021 г. 

 

 Най-добро коледно пожелание 

     Отг.: уч. психолог                                           

      Срок: 23.12. 2021 г. 

 

 Благотворителна инициатива за Коледа 

       Отг.: уч. психолог                                           

      Срок: 23.12. 2021 г. 

 

 Празник на цифрите в първи клас. 
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Отг.: преподаватели по математика и кл. 

ръководители 

                                                        

 Конкурс „Аз съм българче“ 

Отг.: Св. Терзиева и комисия                                                 

  Срок: І. 2022 г. 

 2 февруари - Ден на влажните зони 

Отг: Екокомитет 

Срок: м. 02.2022г. 

 Участие в състезание по английски правопис “Spelling Bee” 

Отг: Учители по англ. език 

Срок: м. 02.2022г. 

 Участие в състезание по английски език на Асоциацията на Кеймбридж 

училища  

       Отг: Учители по англ. език 

Срок: м. 02.2022г 

 100 дни в училище – празник в І клас 

                                                         Отг. кл. ръководители    

     Срок: м.ІІ. 2022 г. 

 Даване име на класа – празник в І клас. 

            Отг.: кл. ръководители                 

     Срок: м. ІІ – ІІІ. 2022 г. 

 

 Отпразнуване имения ден на класа – празници във ІІ, ІІІ и ІV клас 

            Отг.: кл. ръководители    

     Срок: през годината 

   Трети март – Ден на Освобождението на България. 

      Отг.: кл. ръководители       

 Срок: 03. ІІІ. 2022 г. 

 Всички букви зная - празник  в І клас. 

Отг.: кл. ръководители   

Срок: м. ІІІ. 2022 г. 

 Ден на водата 

           Отг.: кл. ръководители    

                         Срок: 20. ІІІ. 2019 г. 

 Международен ден на детската книгата 

Отг.: кл. ръководители  

Срок: 20. ІІІ. 2019 г. 

  Посрещане на Първа пролет . 

             Отг. кл. ръководители                      

            Срок: 22. ІІІ. 2022 г. 
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 Празник „Да се храним разумно“. 

Срок: м.04.2022 г. 

Отг: по МО – председатели на МО 

 22 април - Ден на Земята  

Отг. : Екокомитет,  кл. ръководители  

Срок: 22. ІV. 2022 г. 

 Великденски празници и обичаи. 

Отг.: Ж. Лалчева, Вл. Спасов, кл. 

ръководители   

          Срок: м. ІV.2022 г. 

 Участие в Празника на детето в Р. Турция. 

Срок: 23.04.2022 г. 

Отг: директор 

 Празник на английския език и английската книга. 

Отг.: преподаватели по АЕ. 

           Срок: м. ІV.2022 г. 

 Награждаване на учениците от  Националния конкурс „Аз съм българче“. 

Срок: 11.05.2022 г. 

Отг: Св. Терзиева, организационен 

комитет 

 Национален клавирен конкурс „Бъдещето на България“ 

Отг.: И. Пеева, Ж. Лалчева, Вл. Спасов 

           Срок: м. май 2022 г. 

 Спортен празник 

Отг.: преподаватели по физкултура и 

спорт  

Срок: м. май 2022 г. 

  24 май - Ден на българската просвета и култура. 

Отг.:Директорски съвет   

           Срок: 24.V. 2022 г. 

 Годишни утра. 

           Отг. кл. ръководители             

                         Срок: V. 2022 г. 

 Закриване на учебната година. 

            Отг.: Директор     

                              Срок: 15.06. 2022 г. 

 Годишен концерт. 

           Отг. Катедра “Музика”                       

           Срок: м.V. 2022 г. 

 Участие в олимпиади по математика.  
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Отг.: преподавателите по математика 

 Срок: през годината 

 Участие в състезания, конкурси по български език и изящна словесност. 

Отг.: преподавателите по БЕЛ 

Срок: през годината 

 Участие в национални и международни детски фолклорни конкурси и 

фестивали. 

Отг. Дафинка Тигърова 

Срок: през годината 

 Участие в конкурси по изобразително изкуство. 

Отг.: преподавателите по из. изкуство   

Срок: през годината 

 Участие в състезания по физическо възпитание и спорт, шахмат. 

Отг.: преподавателите по физ. 

възпитание и спорт  

Срок: през годината 

 Посещения на театрални постановки, концерти, куклени спектакли. 

Отг.: заместник-директор, класни 

ръководители    

Срок: през годината 

 

4. Работа по проекти по програма „Еразъм+“: 

 - „Разработване и усвояване на учебно съдържание чрез програми за 

природната среда“  

- „Разумното използване на съвременните информационно-комуникационни 

технологии“   

-         Let it grow  

 

5. Изпълнение на плана за осъществяване на програмата на НБУ за първата 

година на втория етап НБУ – иновативно училище 

 

През 2021/2022 учебна година ще се разширява и обогатява базата, екипите, 

включването на нови ученици, постъпващи в първи клас в настоящата учебна 

година. Приоритетно ще се работи върху проектно-базираното обучение  във  

втори, трети и четвърти клас, Глобални цели за устойчиво развитие.  

1. Обучения за учители 

- Глобално образование, екологично, интеркултурно и здравно 

образование; 

- Digital schools of Europe;  

- Участие в научни форуми; 
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- Разработване на материали и проекти, които ще се публикуват в 

електронна платформа за методически ресурси /електронна класна стая/. 

2.   Създаване на педагогическа лаборатория за обучение на студенти, 

родители, учители и доброволци с цел прилагане иновативните методи и 

създаването на материали и програмни продукти. 

      - Демонстрационни практики  от обучени родители, студенти и ученици - 

представяне на продукция чрез издания, сценични изяви и др.; 

      - Участие на обучените екипи в дейности по реализиране на училищни  

проекти. 

3. Разработване и участие в национални и международни проекти – 

паралелките с избираема подготовка по английски език, изкуства и 

технологии да разработват  е-twinning проект с училища от чужбина с цел 

практикуване на английски език  и с други училища от страната за изяви. 

4. Организиране на училищен форум Детска IT академия – демонстрация на 

наученото чрез разработване на IT проекти, иновативни ресурси и 

занимателни игри и състезания.  

II. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната 

среда: 

А. Интеграционни връзки: 

1. Засилване на интеграционните връзки с другите учебни заведения и детските 

градини. 

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

цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 

подрастващите. 

3. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за 

обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти. 

4. Активна работа по международните екологични програми на ФЕО 

“Екоучилища”.  

5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с 

цел подобряване на материалната база.  

6. Актуализиране на връзките със следните институции: 

 Център за гражданска защита; 

 Противопожарна охрана; 

 Център за работа с деца; 

 нестопански организации; 

 Училища Европа 

 Етнографски музей; 

 Исторически музей; 

 висши учебни заведения; 
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 медии; 

 читалища. 

1. Съвместна дейност с: 

 полиция, съдебна власт и прокуратура; 

 здравеопазване; 

 фолклорни дружества; 

 общинска администрация; 

 РИО на МОН; 

 училищно настоятелство; 

 обществен съвет; 

 спортни клубове и дружества; 

 частни образователни фирми; 

 социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в 

поведението; 

 педагогически консултативен кабинет; 

 педагогически издателства; 

 охранителни фирми и агенции. 

 

Б. Взаимодействие с родителите: 

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство. 

2. Училищното  настоятелство  с грижа за изявите на децата. 

3. Ангажиране на Училищното настоятелство при решаване на проблемите, 

свързани с подобряване на материалната база. 

4. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане 

на синхрон между семейното и училищното възпитание. 

5. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия. 

6. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни 

проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници. 

Изготвяне на информационно табло за родителите. 

7. Провеждане на родителски дискусии. 

8. Провеждане на родителски срещи: 

Месец септември: 

 Запознаване родителите с Годишния план на училището и Правилника за 

дейността на училището. 

 Запознаване с плана на класния ръководител и учебния план, дневния режим и 

правилата в класната стая. 

Месец октомври: 
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 Приемане план за рекламната работа, свързана с приема на първокласници.  

 Определяне на начина за прием на ученици в училището при спазване на 

изискванията на нормативните актове. 

Месец декември: 

 Готовност на учениците за приключване на първия учебен срок. 

 Обсъждане на оферти за зимния отдих на учениците и училището сред 

природата. 

Месец февруари: 

 Резултати от самостоятелните работи “Междинно ниво” и успеха на учениците 

през първия учебен срок. 

 Училище за родители или как да помогнем на децата? 

 Открити уроци за родители. 

 Съвместни уроци с родители. 

 Първи срещи с родители на бъдещи първокласници. 

Месец април:  

 Обсъждане на оферти за екскурзии и  отдиха на  учениците през пролетната 

ваканция. 

 Готовност за приключване на учебната година. 

Месец май: 

 Срещи с родителите на бъдещите първокласници. 

 Срещи на родителите на четвъртокласници с представители на СУ. 

 Анализиране успеха на учениците през учебната година. 

 Обсъждане на оферти за организиране летния отдих.  

3. Работа по проекти, програми и кампании.  

 

Приложение 1 

Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет 

Месец септември: 

1. Приемане на актуализирана стратегия на НБУ. 

2. Приемане на училищния учебен план. 

3. Приемане на годишния план на училището. 

4. Приемане на правилника за вътрешния ред. 

5. Приемане правилника за дейностите в училище. 

6. Приемане на седмичното разписание и дневния режим в училище. 

7. Приемане на плана  за защита при бедствия, аварии и злополуки 

8. Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение 

и труд в училище 
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9. Приемане на модулите за допълнителен час по ФВС и графици за тяхното 

провеждане 

10.  Приемане плана за квалификационната дейност в училище 

11.  Запознаване с проекта за седмичното разписание 

12.  Приемане на учебните програми по ЗИП и СИП, ИУЧ и ФУЧ 

13.  Одобряване на списък на учебните помагала, по които ще се работи през 

учебната 2021/2022 г. 

14.  Приемане на годишен план за работата на ЕКПО за учебната 2021/2022 г. 

15.  Приемане на актуализираната стратегия на НБУ за разделното събиране на 

отпадъците.  

16.  Приема на годишна програма за целодневна организация на учебния ден. 

Месец октомври: 

1. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и заместник-

директора. 

2. Приемане на спортния календар. 

3. Запознаване с плановете на МО. 

4. Информация за здравословното състояние на учениците. 

5. Запознаване с плана на училищния психолог и училищния логопед 

6. Приемане офертата на училището. 

7. Приемане план за рекламната работа, свързана с приема на първокласници.  

8. Определяне на начина за прием на ученици в училището при спазване на 

изискванията на нормативните актове. 

Месец декември: 

1. Обхват на децата, подлежащи за І клас и обсъждане на Училищна мрежа 

2021/2022 г. 

2. Изработване на Програма по приемствеността. 

3. Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на правилника за 

вътрешния трудов ред в училище. 

Месец февруари: 

2. Срочен ПС - Анализ на резултатите от първия учебен срок. 

Месец април: 

Тематичен педагогически съвет: 

Тема: Оптимизиране на образователно-възпитателния процес чрез устойчива и 

целенасочена стратегия от иновации и съвременни технологии. 

Месец май: 

1. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици, изявени родители и 

учители. 

2. Разглеждане успеха на учениците. 

3. Определяне на знаменната група.  

Месец юни: 

Годишен педагогически съвет – Анализ на резултатите за учебната 2021/2022 г. 
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Приложение 2 

ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  
1. Намаляване броя на безпричинните отсъствия на учениците в училище чрез 
оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  
2. Намаляване и преодоляване на девиантното поведение на учениците в училище 
чрез оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  
3. Намаляване на броя на наказаните ученици и предприемане на превантивни мерки 
за последващи наказания.  
4. Привличане и работа с родители на деца в риск от отпадане с психолог и други 
институции и организации, имащи отношение към проблема.  
5.Помощ и подкрепа за ученици със специални образователни потребности.  
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ С ПРОБЛЕМНО ПОВЕДЕНИЕ,  С 
БЕЗПРИЧИННИ ОТСЪСТВИЯ И ТЕЗИ, КОИТО СА В РИСК И СА ЗАСТРАШЕНИ ОТ 
ОТПАДАНЕ.  
 
1. Създаване на  вътрешната мотивация за преодоляване на проблемното поведение, 
насилието и тормоза от учениците в риск чрез  следните дейности: 
 -  обсъждане на възникнал проблем или конфликт с класния ръководител ;  

-  консултиране на детето или ученика от психолога на училището;  

-  насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;  

-  участие на ученика в дейности  на класа и училището;  

- осъществяване на непрекъсната връзка с родителите. 
                                                                             Срок: постоянен  
                                                                             Отговорник: класните ръководители, 
учителите, преподаващи на ученика и училищния психолог 
 
2.Определяне вида на общата подкрепа  от класния ръководител, учителите на 
ученика, родителя и координатора. 
                                                                             Срок: постоянен  
                                                                             Отговорник: класните ръководители, 
учителите - специалисти и координаторът  
 
3. Информиране на родителя за всички предприети дейности с учениците за 
преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им в 
образователния процес 
                                                                               Срок: постоянен  
                                                            Отговорник: класните ръководители и 
координаторът 
 
4. Писмено уведомяване на  Отдела за закрила на детето по местоживеенето на 
ученика при отказ от страна на родителя за съдействие. 

                                                                                   Срок: постоянен  
                                                          Отговорник: класните ръководители и директорът  
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5. Предоставяне   консултации  на психолог, допълнително обучение и допълнителни 
консултации по учебни предмети  и други дейности с оглед недопускане на нарушения 
или отпадане от училище на учениците, определени за обща подкрепа.  
                                                                                      Срок: постоянен  
                                                                           Отг: класните ръководители и 
координаторът 
6.  Координиране извършването на оценките на индивидуалните потребности на 
учениците от екипите за подкрепа за личностно развитие.  
                                                                                                 Срок: постоянен  
                                                                              Отг: координиратор   

 
7. Преглеждане и обсъждане на информацията за обучението и развитието на 

учениците: 
  а) сведения от педагогически специалисти за силните страни на учениците, които 

срещат затруднения в обучението и на индивидуалните им нагласи по отношение на 
ученето и участието в образователния процес и в дейността на институцията; 

 б) сведения от педагогически специалисти или от социален работник за наличие на 
възможни рискови фактори в средата на тези ученици; 

 в) данни от установяването на готовността на учениците за училище от логопедично 
изследване, портфолио и др.; 

 г) изготвяне и реализиране на план за обща подкрепа за личностно развитие за 
конкретен ученик. 

Срок: постоянен 
Отг: координатор и класни ръководители 

  
 

  8. Осъществяване на екипна работа между учителите и другите педагогически 
специалисти с учителите от ресурсно подпомагане при ученици, които са на  
индивидуална и комбинирана форма на обучение. 

                                                                  срок: постоянен 
                                                                  отг: координатор                                             

  9. Създаване на условия за занимания по интереси  за развитие на способностите  на 
децата и учениците за изява на дарбите им в областта на изкуствата и спорта.  
                                                                        срок: постоянен 
                                                                        отг: класни ръководители 

10. Предоставяне на  логопедични занимания за нуждаещите се деца и ученици на 
обща и допълнителна подкрепа. 

                                                                          срок: постоянен 
                                                                          отг: логопеди 

  11. Съдействие за осигуряването на педагогически специалисти за екипите за 
подпомагане на личностното развитие. 
                                                                          срок: постоянен 
                                                                          отг: директор, координатор 
  12. Осъществяване на  връзка с местните органи и координиране  работата с екипите 
от другите институции в системата на предучилищното и училищно образование. 

                                                                    срок: постоянен 
                                                                               отг: координатор 

13. Осъществяване на  връзка с Регионалния екип за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. 
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                                                                          срок: постоянен 
                                                                          отг: координатор 
  14. Осъществяване на  връзка с Регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование. 

                                                                          срок: постоянен 
                                                                          отговорник: координатор 
15. Отчитане на резултатите от изпълнението на плановете за предоставяне на обща 

подкрепа за личностно развитие на учениците. 
                                                                                          срок: постоянен 
                                                                                          отговорник: координатор 

 

 

 

Годишният план на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет   

с   Протокол  № 8   /14.09.2021 г. 

 

 


