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Раздел I. 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Цялостната дейност на училище „Христо Ботев”- с. Баните през учебната 2015/2016 

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

189 ученици, разпределени в  12 паралелки. 

В сравнение с предходната учебна година през учебната 2014/2015 година 

паралелките запазват своя брой - 12. Броят на учениците в сравнение с предходната година е 

намалял поради увеличената миграция на семейства от общината в резултат на високата 

безработица. Издадени са удостоверения за преместване на седем ученици след края на 

учебните занятия. Новоприетите ученици в І клас няма и в началото на учебната 2016/2017 

година се очакват 165 ученици, което е с двадесет и трима ученици по-малко от предходната 

учебна година.  

Училището продължи да утвърждава своя престиж. След VІІ клас кандидатстват 

ученици, както следва: 

 Един ученик в ГПЧ „Васил Левски”  – гр. Смолян; 

 Един ученик в Национална ПМГ – гр. София.  

Всички ученици, които завършиха осми клас и придобиха основно образование, ще 

продължат обучението си в СУ „Христо Ботев” – с. Баните, с изключение на един ученик, 

който с родителите заминава за Испания и един ученик, който ще продължи обучението си в 

ПГ по ЕТ – гр. Кърджали. 

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

образователно-възпитателния процес (ОВП). Правилното планиране на ОВП бе решаващо 

условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на 

обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от ОВР са благодарение на 

създадените добри условия за ОВП. Постигнати бяха успехи по следните направления: 

 обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

 няма повтарящи и отпаднали ученици; 

 учениците от ІV клас участваха в математическото състезание „Стоян 

Попратилов” в гр. Смолян – класиран един ученик на трето място; двама 

ученици участват в математическата олимпиада – общински кръг, осем 

ученици участват в интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога” – 

общинско ниво. 

 класираха се ученици за областен кръг на олимпиади по география и 

икономика, история и цивилизация, биология и ЗО, химия и ООС. 

 Класира се  един ученик от XII клас.на областно ниво на първо място по 

Биология и ЗО  

 учениците от ІV и VІІ клас постигнаха много добри резултати от външните 

оценявания. Учениците от ІV клас на НВО постигнаха много добър резултат. 

Няма слаби оценки сред учениците от VІІ клас на НВО по БЕЛ, а по 

математика учениците допуснаха пет двойки. По останалите КОО няма 

двойки; 

 учениците от ХІІ клас постигнаха много добри резултати на ДЗИ. Устойчива 

е тенденцията за покачване на успеха от ДЗИ, който през учебната 2015/2016 

година е Мн. добър 4.96. Общ брой на отличните оценки е 9 и се разпределя 

както следва: 6 по БЕЛ и 3 по БЗО. Има само две слаби оценки на ІІ изпит по 

география и икономика, които са на ученик, който отсъства продължително 

време от учебни занятия, и на ученик в самостоятелна форма на обучение. 

Един ученик от минали години допусна двойка на изпита по БЕЛ. Успехът 

по биология и здравно образование и отличен е отличен от трима явили се 



ученици. Единият от тях получи пълна шестица.  

 изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с 

училищното настоятелство. 

 През 2015/2016 година приключиха два проекта, по които училището беше 

бенефициент, както следва: 

-  BG051РО001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния 

процес”.  

- BG051РО001-4.1.04 „Включващо обучение”. Последният продължи да 

функционира по друга оперативна програма, както следва: 

„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по ОП НОИР. 

Все още при някои ученици се наблюдава слаба мотивация за учебен труд. През 

изминалата учебна година до голяма степен е преодолян проблемът с допуснати голям брой 

отсъствия – извинени и неизвинени. Устойчива е тенденцията към намаляване на броя на 

отсъствията – през 2015/2016 година 6209, 5723 за 2014/2015 година; през 2011/2012 година 

броят на отсъствията е 20482.  

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали 

проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2015/2016 година бе подчинена на основните 

цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и 

контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше 

професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за 

възможно най-пълно реализиране на целите на ОВП. 

Необходимо е: 

* продължаване на работата по гражданското образование на учениците; 

* прилагане на гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 

прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни; 

* усъвършенстване на системата за квалификационната дейност на учителите; 

* повишаване на взискателността по опазване на УЧИЛИЩНОТО имущество; 

* специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят 

нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване 

на материално-техническата база и библиотечния фонд; 

* продължаване на работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 

европейските образователни стандарти. 

 

 

Раздел II. 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на 

Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план 

към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в 

динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за 

участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 

 

 



2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на СУ „Христо Ботев” – с. Баните като конкурентоспособно училище, 

способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 

подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните 

умения на педагогическия колегиум; 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 УВП за утвърждаване на 

младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез 

висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за 

активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

 

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. 

 Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици. 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие на подрастващите. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Дооборудване на интерактивен кабинет. 

 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите ученици. 

 Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно 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. 

 Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото. 

 Обогатяване на материалната база. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение. 

 

 

 

 

5. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Акцентиране върху подготовката по български език и литература и 

чуждоезиково обучение; приоритетно обучение по география  и икономика, 

история и цивилизация и информационни технологии; 

 Повишаване ефективността на ОВР чрез подобряване организацията на 

учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и 

квалификация на педагогическите кадри. 

 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа 

дейност. 



 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

 Гражданско образование. 

 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ). 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, 

отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни 

източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие 

в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното 

настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната ОВР. 

 

 

Раздел III. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

І. Дейности за постигане на реални резултати от образователно-

възпитателния процес: 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

 Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на 

класните ръководители и възпитатели.  

отг. Преподаватели и възпитатели       срок: 17.09.2016 година 

 

 Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците. 

отг. Зам.-директор                                 срок: 17.09.2016 година 

 

 Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците. 

отг. Зам.-директор                                  срок: 17.09.2016 година 

 

 

 Изготвяне на Списък  Образец № 1 за учебната година. 

отг. Директор                                          срок: по график от РУО на МОН 

 

 Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. 

отг. Зам.-директор                                  срок: 17.09.2016 година 

 

 Издирване на деца, подлежащи на задължително обучение. 

отг. Зам.-директор                                 срок: 17.09.2016 година 

 

 

 

 Планиране на: 

 

 броя постъпващи първокласници; 

отг. Зам.-директор                                     срок: 15.09.2016 година 

 

 нуждите от педагогически кадри; 

отг. Директор                                              срок: 01.09.2016 година 

 

 

 необходимата учебна и училищна документация; 



отг. Зам.-директор                                              срок: 15.09.2016 година 

 

 

 

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията. 

            отг. Зам.-директор, ЗАСК, мл.счетоводител               срок: 15.09.2016 година 

 

 Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година. 

отг. Директор                                                                   срок: 15.09.2016 година 

 

 Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на 

атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото 

имущество. 

            отг. Зам.-директор                                                           срок: 25.09.2016 година  

 

 Определяне на приоритетите при придобиването на материално-техническата 

база и тяхното йерархическо подреждане. 

отг. Преподаватели и възпитатели                                 срок: 17.09.2016 година 

 

 Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически 

средства. 

отг. Зам.-директор, преподаватели и възпитатели       срок: 17.09.2016 година 

 

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

отг. Зам.-директор, домакин                                           срок: 17.09.2016 година 

 

 Планиране на строително-ремонтните работи. 

отг. Зам.-директор, домакин                                          срок: 17.09.2016 година 

 

 Провеждане на медицински прегледи на учениците. 

отг. Мед. сестра, Кл. ръководители                               срок: 31.10.2016 година 

 

 Организиране на отдиха на ученици и учители. 

отг. Зам.-директор                                                           срок: 31.10.2016 година 

 

 Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен 

процес. 

отг. Директор                                                                    срок: 18.09.2016 година 

 

 Изработване на график за гражданско образование и възпитание на 

учениците. 

отг. Зам.-директор                                                           срок: 18.09.2016 година 

 

 Изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците. 

отг. Комисия за ПОУ                                  срок: 17.09.2016 година 

 

 

 

 

 

 

 



3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 

ТЪРЖЕСТВА 

 

 Тържествено откриване на новата учебна година.  

отг. Комисия, класни ръководители            срок: 15.09.2016 година 

 

 

 Ден на независимостта на България  официален празник. 

отг. Комисия, класни ръководители            срок: 22.09.2016 година 

 

 

 Ден на народните будители. 

отг. Комисия, класни ръководители            срок: 01.11.2016 година 

 

 Коледни тържества. 

отг. Комисия, класни ръководители            срок: 21-23.12.2016 година 

 

 

 Честване на деня на влюбените – 14.02.2017 година 

отг. Комисия, класни ръководители            срок: 12.02.2016 година 

 

 Обесването на Васил Левски. 

отг. Комисия, класни ръководители            срок: 19.02.2017 година 

 

 

 Трети март  Ден на Освобождението на България (нац. празник). 

отг. Комисия, класни ръководители            срок: 03.03.2017 година 

 

 

 Посрещане на първа пролет  пролетен бал. 

отг. Класни ръководители                             срок: 18.03.2017 година 

 

 Великден  благотворително тържество. 

отг. Комисия, класни ръководители             срок: м. април 2017 година 

 

 Участие в празника на Общината 

 отг. Комисия, класни ръководители             срок: 04-06.05.2017 година 

 

 Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

отг. Комисия, класни ръководители             срок:  24.05.2017 година 

 

 Първи юни  международен ден за защита на детето. 

            отг. Преподаватели и възпитатели                 срок: 01.06.2017 година 

 

 Патронен празник. 

отг. Комисия, класни ръководители             срок: 02.06.2017 година 

 

 Годишни утра. 

отг. Класни ръководители в начален курс    срок: м май - юни 2017 година 

 

 Закриване на учебната година.  

отг. Преподаватели и възпитатели                 срок: 30.06.2017 година 

 

 



4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ  

 

 „Знам и мога” ІV клас 

отг. Зам.-директор, Преподавател ІV клас            срок: по график 

 Математика IV клас 

отг. Зам.-директор, Преподавател ІV клас            срок: по график 

 Математика V  ХІІ клас 

отг. Зам.-директор, Преподавател V-VІІІ клас      срок: по график 

 Български език VIІ  ХII клас 

отг. Зам.-директор, Преподаватели по БЕЛ           срок: по график 

 Английски език  V  ХII клас 

отг. Зам.-директор, Преподаватели по АЕ             срок: по график 

 Физика VII  ХII клас 

отг. Зам.-директор, Преподавател                           срок: по график 

 Химия VII  ХII клас 

отг. Зам.-директор, Преподавател                           срок: по график 

 Биология VII  ХII клас 

отг. Зам.-директор, Преподавател                           срок: по график 

 География и икономика – V – ХІІ клас 

отг. Зам.-директор, Преподавател                           срок: по график 

 История и цивилизация – V – ХІІ клас 

отг. Зам.-директор, Преподавател                           срок: по график 

 

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ 

 

 "Коледа по света", "Български коледни обичаи и традиции" 

отг. Зам.-директор, Комисия                                    срок: 19.12.2016 година 

  

 "Посветена на 3-ти март" 

отг. Зам.-директор, Комисия                                    срок: 02.03.2017 година 

 

 

6. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ 

 

 Литературен конкурс на тема: "Познавам ли историята на моето училище" 

отг. Зам.-директор, Преподаватели по БЕЛ и история  

срок: по график 

 

 "Природата през моите очи"  по приложна пластика 

отг. Зам.-директор, Преподавател по биология       срок: по график  

 

 Фолклорен, за изпълнители на народни танци и песни 

отг. Зам.-директор, Ръководители на групи             срок: по график  

 
7. УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Да се сформира ученически парламент като независима доброволна организация, 

самоуправляваща се  демократична и нерелигиозна и политически независима с основни цели: 

- стимулиране на свободния обмен на идеи и информация, научни знания, 

интелектуални ценности и сътрудничество между учениците. 

- ученическият парламент действа независимо от другите структури в училище. 

Съобразява се с тяхното мнение и искането им. 

Ученическото самоуправление да бъде насочено към иницииране на идеи за активно 

участие на учениците във вътрешноучилищния живот.  



 Да се сформират по класове ръководства в помощ на ученическия парламент и на 

класните ръководители, които да се включват в решаването на проблемите в класовете. 

   

       Срок: 31.10.2016 г. 

       Отг.: Лидия Ирикова – Зам.-директор 

 

8. УЧАСТИЯ В СЪСТЕЗАНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ РУО НА МОН И МОН 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ  

(Състезанията се провеждат съгласно График за провеждане на националните 

състезания на МОН) 

 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

  

СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

  

  

СРОК 

  

  

ОРГАНИ- 

ЗИРА 

  

МЯСТО НА 

ПРОВЕЖДАНЕ 

КОНТРО- 

ЛИРА 

  

1 2 3 4 5 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Вътрешноучилищен турнир 

по футбол. 

м. 

октомври 

2016 г. 

М. Дончев  

  

Спортна 

площадка  

  

Зам.-

директор  

  

Вътрешноучилищен турнир 

по народна топка. 

м. 

ноември 

2016 г. 

М. Дончев  

  

Спортна 

площадка  

  

Зам.-

директор  

  

Вътрешноучилищен турнир 

по шах. 

м. 

декември 

2015 г. 

К. Чаушев 

  

Спортна зала  

  

Зам.-

директор  

  

Участие в турнири по хокей на трева. 

По 

график  

  

  

М. Дончев  

  

  

  

ТИТ  

  

Зам.-

директор  

  

  

Коледен футболен турнир 

на малки вратички. 

м. 

декември 

2016 г. 

М. Дончев 

К. Чаушев 

ТИТ  

  

Зам.-

директор  

  

Спортна среща с отборите на 

ОУ „Св.св.Кирил и Методий” - 

Давидково 

м. май  

 

2017 г. 

М. Дончев 

К. Чаушев 

ТИТ  

  

 Зам.-

директор  

Вътрешноучилищно състезание 

по тенис на маса. 

м. януари 

2017 г. 

М. Дончев,  

К. Чаушев 

Физкултурен 

салон 

Зам.-

директор 

Вътрешноучилищно състезание 

по лека атлетика. 

м. април  

2017 г.  

М. Дончев 

К. Чаушев 

Спортни 

площадки  

  

Зам.-

директор  

  

Състезание на ученици- 

велосипедисти. 

м. април  

2017 г.  

  

М. Дончев 

К. Чаушев 

Спортни 

площадки  

  

  

Зам.-

директор 

Провеждане на състезание 

по волейбол. 

 м. май 

2017 г. 

  

М. Дончев 

Спортни 

площадки  

  

  

Зам.-

директор  

  



Крос в чест на патронния 

празник на училището. 

 

 

02.06. 

2017 г. 

М. Дончев 

К. Чаушев 

Спортни 

площадки  

 

Зам.-

директор 

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ 

Есенен спортен празник 
М. Х 

2016 г.  

М. Дончев 

К. Чаушев 

Спортни 

площадки  

Зам.-

директор 

Зимен спортен празник 
М. ХІІ 

2016 г.  

М. Дончев 

К. Чаушев 

Спортни 

площадки  

Зам.-

директор  

  

Пролетен спортен празник 
М. ІV 

2017 г.  

М. Дончев 

К. Чаушев 

Спортни 

площадки  

Зам.-

директор 

Ден на спорта и туризма 
17.05. 

2017 г. 

М. Дончев 

К. Чаушев 

Спортни 

площадки  

Зам.-

директор  

  

Международен ден на 

предизвикателството 

24.05. 

2017 г.  

  

М. Дончев 

К. Чаушев 

Спортни 

площадки  

Зам.-

директор  

  

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ 
 

Общоучилищен поход до 

Връх Вешката 

  

  

25.05. 

2017 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Общоучилищен поход до 

Връх Самотното дърво 

02.06. 

2017 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЕКСКУРЗИИ 

Провеждане на екскурзии по 

класове, съгласно график 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ІІ. Квалификационна дейност в училище 

(теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност) 

 

1. Теми: 

* „Как работата в МО влияе за повишаване качеството и ефективността на 

образователно-възпитателния процес“ 

* „Приемственост в обучението на учениците от начален и прогимназиален етап“ 

* „Новите технологии и съвременните деца“ 

* „Родители и учители като система за социална подкрепа”. 

2. Форми: 

Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; лектории; 

научно-практически конференции; други. 

 

3. Дейности: 

Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 

включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план 



на училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения и 

предметните комисии. 

 

 

ІІІ. Видове вътрешноучилищен контрол 

  

Контролна дейност 

 

1. Обект и предмет на контролната дейност: 

--> учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

--> учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и 

възпитателите; 

--> работата на заместник-директора, обслужващия и помощния персонал; 

--> косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

 

2. Форми на контролната дейност: 

--> педагогически проверки: 

* превантивни; 

* тематични; 

* текущи. 

--> административни проверки: 

* на училищната документация, свързана с учебния процес;  

* на другата документация  техническа и технологична, документи за материалните 

и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата 

дейност; 

--> проверки на социално-битовата и стопанската дейност; 

--> проверка по спазването на: 

* правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

* училищния правилник; 

* изготвените графици; 

* правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

* седмично разписание; 

--> проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на         

 МОН и МОН. 

 

3. Срокове: 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за 

контролна дейност на директора и заместник-директора, където са упоменати конкретните 

срокове. 

 

ІV. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

- месец септември 

1. Информация за приема в І и ІХ клас за учебната 2016/2017 година; 

2. Приемане на план и правилник за работата на ПС учебната 2016/2017 година 

3. Избор на стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. 

Смолян за периода 2016-2020 година. 

4. Приемане на Правилник за дейността на училището за учебната 2016/2017 година 

5. Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в СУ „Христо Ботев” – с. Баните за учебната 2016/2017 година 

6. Приемане на училищен учебен план за учебната 2016/2017 година 

7. Приемане на План за защита при бедствия за учебната 2016/2017 година 

8. Приемане на дневен и седмичен режим за учебната 2016/2017 година 

9. Избор и приемане на формите на обучение за учебната 2016/2017 година 



10. Утвърждаване на методични обединения за учебната 2016/2017 година 

11. Утвърждаване на модули за учебната 2016/2017 година 

12. Информация за паралелки, ПИГ и групи по ЗИП за учебната 2016/2017 година 

13. Утвърждаване на УП за ЦУОД за учебната 2016/2017 година  

14. Приемане на седмично разписание за учебната 2016/2017 година  

15. Утвърждаване на постоянни комисии и за учебната 2016/2017 година. 

- Комисия за седмичното разписание; 

   - Комисия за професионално ориентиране; 

  - Комисия за  борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

  - Комисия за безопасност на движението, охрана на труда и защита при 

природни и други бедствия; 

  - Комисия за съхраняване паметта на училището. 

  - Комисия водене отчетността на даренията. 

  - Комисия за превенция на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при 

кризисни интервенция; 

- Комисия за противодействие на училищния тормоз 

  - Комисия за стипендиите. 

18. Приемане на заявления от ученици за самостоятелна форма на обучение и 

освобождаване от ФВС. 

Отг.: Директор по всички точки 

 - месец октомври 

1. Информация за обхващане на всички подлежащи на задължително обучение (до 16 г. 

възраст). 

         Отг.: Директор 

2. Анализ на резултатите от входните нива. 

Отг.: Председател МО «Класни ръководители» 

3. Запознаване с План за контролната дейност на директора. 

Отг.: Директор 

4. Статистическа справка за СОУ.  

Отг.: Директор 

5. Запознаване с плана на училищните комисии. 

Отг.: Директор 

6. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения. 

Отг.: Директор 

7. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 

Отг.: Албена Панчугова 

  

 - месец декември 

 1. Информация от проверката на работата на учители и възпитатели в ПИГ. 

      Отг.: Директор 

      Председател на МО - възпитатели 

 2. Информация за работата на класните ръководители. 

      Отг.: Директор 

      Председател на МО –кл.ръководители 

3. ГРАФИК за изпитите през януарската сесия на учебната 2016/2017  година. 

           Отг.: Директор 

4. Разглеждане на възможностите за организиране на зимен отдих на учениците.  

Отг.: Директор 

5. Готовност за приключване на I учебен срок на учебната 2016/2017 година. 

.       Отг.: Зам.-директор 

6. Предложение за държавен план-прием в IX клас. 

Отг.: Директор 



7. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за вътрешния 

трудов ред в училището. 

Отг.: Директор 

 

 - месец февруари 

1. Отчитане резултатите от ОВР през първия учебен срок и на дейността на  

постоянните комисии и методически обединения. 

Отг.: Директор 

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през I уч. срок. 

Отг.: Директор 

3. Доклад на екипа, работещи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно 

развитие”  

 

Отг.: Директор, екип по проекта 

 

  

- месец март 

 1. Отчет на постоянните комисии. 

      Отг.: Председателите на комисии 

 2. Отчет на комисията по квалификационната дейност и методическите обединения. 

       Отг.: Председателите на комисията и МО 

  3. Състояние на ученическо самоуправление. 

       Отг.: Директор, Лидия Ирикова 

  4. Анализ на резултатите от тематичната проверка за диференцирана и индивидуална 

работа. 

       Отг.: Директор 

5. Избор на учебници І – VІІ клас.  

      Отг.: Директор, преподаватели І –VІІ клас 

6. Избор на учебници VІІІ-ХІІ клас. 

Отг.: Директор, преподаватели VІІІ - ХІІ клас 

- месец май 

1. Обсъждане на резултатите от изходните равнища по предмети за началния курс.  

Отг.: Главен начален учител 

2. График за провеждане на ЮНСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ. 

Отг.: Директор 

3. ГРАФИК за дежурство през лятната ваканция.  

Отг.: Директор 

4. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени  

учители по случай 24 май. 

Отг.: Директор 

 

   

 

- месец юни 

1. Информация за приключване на учебната година I-XII клас.  

Отг.: Зам.-директор 

2. Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците. 

Отг.: Директор 

3. Запознаване с резултатите от ДЗИ и НВО – обсъждане на анализ. 

Отг.: Директор 

4. Информация за работата по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”  

      Отг.: работещи по проект 



5. Отчет за изпълнението на Годишния план на училището за учебната 2016/2017 година. 

Отг.: Директор 

            6. Проект на списък-образец №1 за учебна 2017/2018 година. 

Отг.: Директор 

 8. Избор на комисия за план-прием на ІХ клас за учебната 2017/2018 година. 

          

  - месец юли 

  1. Отчет за образователно – възпитателната работа през учебната година и изпълнение 

на годишният план на училището. 

Отг.: Директор 

   

V. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ 

ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

А. Интеграционни връзки 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

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

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 

3. Обогатяване на съвместната дейност и сътрудничество със СКХТ „Мечките” – с. 

Баните. 

4. Развитие на връзките с други образователни институции. 

5. Развитие на връзките с други институции – ХЕИ, РЗИ, Социални служби, ДПС, 

РПУ, РД „ПБЗН” и др.. 

6. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен 

на практически опит и идеи между учители и специалисти. 

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

подобряване на материалната база в училище. 

8. Актуализиране на връзките със следните институции: 

--> Център за гражданска защита; 

--> Противопожарна охрана; 

--> Детска педагогическа стая; 

--> Център за работа с деца; 

--> нестопански организации; 

--> Исторически музей – гр. Смолян; 

--> висши учебни заведения; 

--> медии; 

--> читалища. 

9. Съвместна дейност с: 

--> полиция, съдебна власт и прокуратура; 

--> здравеопазване; 

--> фолклорни дружества; 

--> общинска администрация; 

--> РИО на МОН; 

--> училищно настоятелство; 

--> спортни клубове и дружества; 

--> регионален център за ученически отдих и туризъм; 

--> частни образователни фирми; 

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

поведението; 

--> педагогически консултативен кабинет; 

--> частни педагогически издателства; 

--> национален съвет по наркотични вещества; 

--> охранителни фирми и агенции. 

 



 

 

Б. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна  

дейност с училищното настоятелство. 

            Отг.:Директор, Зам.-директор, Кл. р-ли, Род. активи, УН            Срок: постоянен 

       

2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането 

и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на 

въпроси, свързани с подобряване на материалната база. 

Отг.:Директор, Зам.-директор, Кл. р-ли, Род. активи, УН            Срок: постоянен 

 

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

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

Отг.:Директор, Зам.-директор, Кл. р-ли, Род. активи, УН            Срок: постоянен  

 

4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 

Отг.:Директор, Зам.-директор, Кл. р-ли, Род. активи, УН            Срок: постоянен 

 

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

    проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници. 

Отг.:Директор, Зам.-директор, Кл. р-ли, Род. активи, УН           Срок: м. септември

       

6. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

Отг.:Директор, Зам.-директор, Кл. р-ли, Род. активи, УН          Срок: октомври 

  

7. Изготвяне на табло за информация на родителите. 

Отг.: Зам.-директор,                                                                           Срок: м. октомври 

                

8. Провеждане на родителски срещи:  

м. октомври 

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния 

учебен план и текущите проблеми в училището. 

      Отг.: Директор 

               Зам. -директор             

       

м. април   

Запознаване с изисквания за провеждане на НВО ІV клас и с Наредбата за 

кандидатстване с прием след 7 и с Наредбата за ДЗИ в ХІІ клас. Готовност за приключване 

на учебната година и обсъждане на летния отдих на учениците. 

      Отг.: Директор 

               Зам.-директор 

м. юни 

Среща с родителите на бъдещите първокласници. 

      Отг.: Директор 

         Зам.-директор 

9. Провеждане на родителски срещи по класове при необходимост 

      Отг.: Директор 

         Зам.-директор 

         Класни ръководители 

 

 

 

 



 

 

VІ. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

 

1. Задачи: 

* издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им; 

* изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви; 

* организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

2. Форми на работа: 

* провеждане на индивидуални разговори; 

* провеждане на психологически изследвания; 

* проучване на социални контакти;  

* работа чрез методите на психодрамата. 

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на 

комисията. 

 

VІІ.ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ 

БЕДСТВИЯ 

 

1. Задачи: 

* формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота; 

* прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да 

възникнат в и около него; 

* осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата; 

* поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 

съответните органи, сили и средства в случай на необходимост; 

* формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически 

умения за оказване на първа помощ. 

2. Форми на работа: 

* теоретическо и практическо обучение на учениците; 

* провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;  

* превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана 

на училищната комисия. 

VІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА СПЛОТЯВАНЕ НА КОЛЕКТИВА 

 

Съвместно със Синдикалната организация да се проведат: 

1. Тим билдинги; 

2. Спортни и танцови сбирки; 

3. Да се отпразнуват колективно и организирано повече празници; 

4. Да се инициират  и други идеи. 


