


 

 

І.  Раздел 

 

А н а л и з 
на състоянието и дейността на училището 

 

 

Цялостната дейност на СУ “Христо Ботев” гр. Глоджево се реализира 

въз основа на годишен план, приет на педагогически съвет и съобразно 

залегналите в него мисия, визия, цели, стратегии и приоритети, насочени към 

създаване на оптимални условия за осъществяване на качествена 

общообразователна подготовка на учениците в съответствие с държавните 

образователни изисквания за учебно съдържание.  

СУ „Христо Ботев“ е модерно и привлекателно учебно заведение, 

призвано да формира знания и личности качества у учениците за активно 

взаимодействие със социалната среда и за успешната им реализация в живота. 

Настоящият годишен план е разработен на база реалното състояние на 

училището, съгласно утвърдените традиции и съществуващите нормативни 

документи, съобразен е с указанията на МОН и е адаптиран към особеностите 

на училището и учениците, които се обучават в него. При планиране на 

отделните дейности са взети предвид спецификата на училището, 

квалификацията на учителите, социалния състав на учениците, конкретните 

обстоятелства и фактори, имащи отношение към пряката дейност на учебното 

заведение.  Създадена е работеща система за организация по всички видове 

дейности, налице е съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е 

единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. 

Правилното планиране на учебно-възпитателната работа безспорно допринася 

за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на 

обучение в училище.  
   

През предходната 2016/17 год. основните направления в дейността на СУ 

„Христо Ботев” бяха ориентирани към реализиране на глобалните цели на 

общообразователната политика в Република България, осъществявани от 

министерството на образованието и науката и съобразени с европейските 

стратегически документи – Стратегия за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж ”Европа-2020”; Стратегия за образователна интеграция на 

деца и ученици от етническите малцинства,  Стратегия за намаляване дела на 

преждевременно напусналите образователната система деца, Европейска 

квалификационна рамка за учене през целия живот и Националната стратегия 

за учене през целия живот, Национална стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността, Национална стратегия за развитие на 

педагогическите кадри. Дейността на учителския колектив бе насочена към 

повишаване ефективността и издигане на качеството на образователно-

възпитателния процес, удовлетворяване на потребностите, интересите и 

желанията на младите хора, както и превръщането им в активен елемент в 

процеса на взаимодействие със социалната среда.  

 



Учители и ученици се включиха активно в образователни, културни и 

социални инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и 

национално ниво. Бяха осъществени дейности, свързани с класно-урочната, 

извънкласна и извънучилищна дейност.  На всички учители бе осигурена 

творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВР. 

 

Правилното планиране на дейността в училището през предходната година 

бе едно от решаващите условия за усъвършенстване качеството на 

организацията,  структурата  и  методиката  на  обучение  въз основа  на  които  

Бяха постигнати добри резултати от реализираната образователно-

възпитателна дейност. 
 

Доброто взаимодействие и сътрудничество с общинска администрация, с 

родителската общественост и останалите институции също допринесе за 

постигането на по-голямата част от поставените цели. Активното включване 

на педагогическата колегия при осъществяване на всички дейности, свързани с 

учебно-възпитателната дейност, възстановяването и обогатяването на 

материално-техническата база, издигането на нивото и качеството на учебната 

работа също спомогна за утвърждаването на учебното заведение като 

авторитетен просветен и културен център, както в населеното място, така и на 

територията на общината. 
 

1. Състояние на сградния фонд и материалнотехническата база. 

Сградният фонд на СУ ”Христо Ботев” включва централен учебен 

корпус и просторен физкултурен салон. Състоянието на централната сграда е 

сравнително добро и се дължи, както на създадената през годините традиция и 

добра организация за освежаването и подновяването на интериора, така и на 

непрекъснатите грижи, които полагаме за съхранение и развитие на наличната 

база. 

В началото на предходната учебна година, със средства в размер на 1 800 

лв доставихме 100бр. облегалки, 100 бр. седалки и 20 бр. плотове за 

ученически маси, с които подменихме старите и амортизирани през годините 

ученически маси и столове. 

С оглед осигуряване на още по-добри възможности за по-широка Wi-Fi 

зона в училище закупихме и монтирахме нов Mikrotik RBGrooveGA-52HPacn с 

помощта на който се радваме на  надежден и непрекъсваем интернет от 

няколко доставчика едновременно. 

За обезпечаване на сигурността и безопасността на учениците чрез 

видеонаблюдение закупени бяха  7 броя  камери за видеонаблюдение  (2MP 

HD-CVI камера Dahua HAC-HDW1200R-VF) - на обща стойност  990,75 лв, 

които са монтирани в класните стаи и коридорите на училището. 

За нуждите на учителите и за по-пълно обезпечаване на учебно-

възпитателната работа беше закупена нова копирна техника Xerox WorkCentre 

3325 на стойност 659,80 лв, която е монтирана в училищната библиотека и 

може да се ползва от педагозите. 

През месец март закупихме и доставихме спортни уреди от Sport Depot – 

Кростренажор, Лежанка – полупрофесионална,  Дъска за коремни преси и 

Дъмбел с дискове – на обща стойност 705 лв. 
    



 

На много добро ниво е обучението на нашите ученици по информатика и 

информационни технологии. Учителите, и специално инж. Сезер Сейдолски,  

полагат значителни грижи за актуализиране на техническите параметри на 

учебните компютри с оглед те да съответстват в допустими норми в развитието 

на тези технологии към настоящия етап, но това не е достатъчно. През 

изтеклата година отново положихме грижи за осъвременяване на базата и 

успяхме да закупим нов мултимедиен проектор CINEO VIVID  за  539,88 лв, 

който да се ползва при обучението на учениците.  

Считаме, че и през настоящата година трябва да продължим с 

поетапното обновяване на компютърните технологии в училище и то, както на 

хардуера, така и на софтуера, защото се оказва, че в домовете си децата вече 

разполагат с много по-висок клас компютри от тези, които са в училище. 

Основният извод е, че трябва да се търсят пътища и възможности за 

обновяване на цялата учебната база. 

Освен двата компютърни кабинета, в които се осъществява обучението 

по информатика и информационни технологии, и има достъп до интернет, 

училището разполага и с мултимедиен кабинет, оборудван с необходимата 

техника, който се ползва от учителите при реализиране на учебния процес и 

при провеждане на извънкласни и извънучилищни занятия. Налице са  и 

достатъчен брой аудиовизуална техника (мултимедийни устройства) и лаптопи, 

които могат да се ползват по време на часовете.  

Все още има какво да се желае по отношение на дидактичната база, която 

отдавна е остаряла и амортизирана и се нуждае от подновяване. Необходимо е 

да се закупят оборудване и консумативи - още ученически маси и столове, 

табла, реактиви по химия и др., подпомагащи образователно-възпитателния 

процес и ефективното усвояване на знанията и уменията от учениците. 

Планираме, в близка перспектива, да осигурим за училището и 

интерактивна дъска, която да се ползва по време на учебния процес, но тъй 

като тези технологии са сравнително скъпи, необходимо е много внимателно 

да прецизираме този разход. Не трябва да пренебрегваме и факта, че 

средствата в това отношение не са кой знае колко, и с всяка изминала година 

намаляват, защото някои от паралелките функционират на ръба на минимума, 

което означава, че парите по стандарта за издръжка на ученик стигат само за 

обезпечаване на заплати и осигуровки. За постигане на „приемлив комфорт”, 

който да позволява разходване на големи суми за оборудване, освен средствата 

за издръжка – заплати, осигуровки, гориво, отопление и осветление, е 

необходима средна пълняемост на паралелките в рамките на 27-28 ученици. 
 

2. Кадрово обезпечаване. 

През изтеклата учебна година бяха сформирани общо 49 щата –37 

педагогически и 12 непедагогически. Учебно-възпитателният процес във 

всички образователни степени и етапи, и по всички учебни предмети, беше 

обезпечен с правоспособни учители. Считаме, че колективът беше сполучливо 

подбран, колегията се отнасяше с нужната сериозност и отговорност към 

преките си служебни и професионални ангажименти.  
 

 

 



 
 

3. Брой на учениците и резултати от учебно – възпитателната работа. 
    

Общият брой на учениците в СУ “Христо Ботев” в началото на учебната 

2016/17 година бе 332, от които 113 в начален етап, 90 в прогимназиален и 129 

в гимназиален етап, от които в дневна – 60, а в задочна форма - 69. Нямаме 

ученици в самостоятелна форма на обучение. В края на учебната година 

общият брой на учениците в нашето училище беше 348. 

Успешно са завършили годината и са преминали в по-горен клас 332 

ученика, а 16 са положили поправителен изпит. Общият среден успех за 

училището за миналата учебна година е мн.добър (4,81) и се е намалил с 0,02 в 

сравнение с предходната учебна година.  

Постигнати бяха успехи в следните направления: 
  

• сравнително добро представяне на учениците от 4-ти клас на 

проведеното НВО в края на учебната година - нашият 4-ти клас се 

класира на 24-то място в региона от общо 50 училища, което е 

сравнително много по-висок резултат в сравнение с предходната година, 

когато сме били на 36-то място. Среден бал през учебната 2016/17 год. е 

15,205,00) [за сравнение миналата година средният бал и успехът са 

били съответно - 13,82(4,50)]. Следва да се отбележи, че през 

различните години съставът на паралелките е различен и отчасти в това 

се крие обяснението за показания резултат. 

• представянето на 7-ми клас на НВО в края на учебна година може да се 

отчете общо взето като „добро”, но все още има какво да се желае.   
 

В общото класиране за резултатите на VIІ клас, от общо 50 училища в 

област Русе, нашето училище попада в златната среда и на първо място в 

рамките на Община Ветово. 
 

• сравнително добро представяне на зрелостниците на ДЗИ по БЕЛ – 

среден успех добър (3,67) без двойки – общо явили се 15, а по втори 

предмет, както следва: 

- География и икономика – среден (3,01) с 3 двойки; явили се 13; 

- Биология и ЗО –  мн. добър (5,00); от които двойки - няма, 1 

отлична и 1 много добра и 1добра оценка,  явили се 3 зрелостници; 

-  
 

• липса на повтарящи ученици; 
 

Радващ е фактът, че голяма част от завършващите средно образование 

продължават  обучението  си  във  ВУЗ,  главно  в  Русенски  университет, в 

Медицински университет Варна и Шуменски университет, а друга част се 

реализират в различни сфери на националното и европейско стопанство. 
 

Поради обективно съществуващите условия в нашето училище, особен 

акцент и през настоящата учебна година следва да се поставя на обучението по 

български език и литература. Резултатите от езиковото и литературното 

обучение са условие и предпоставка и за по-нататъшна успешна учебно-

възпитателна дейност по всички други дисциплини. Именно затова, усилията 

 

 



на целия педагогически колектив следва да бъдат насочени към преодоляване 

на проблемите, свързани с незадоволителното владеене на официалния 

български език и към реализиране на конкретни дейности, способстващи за 

правилното му усвояване и употреба. 
 

Години наред отчитаме като един от основните проблеми в сферата на 

образованието намалелият брой деца, дължащ се на тоталния демографски 

срив и на социалните неблагополучия на населението. За наша радост през 

последните пет години сме свидетели на известна (относителна) стабилност по 

отношение на броя на учениците в нашето училище. През учебната 2016/17 

година, успяхме да реализираме прием на една паралелка в Подготвителен 

клас с 11 деца на 6-годишна възраст и две паралелки в  I клас с общо 29 деца.  
 

Общият брой на паралелките за учебната 2017/18 година е 20, т.е. остава 

непроменен в сравнение с предходната учебна година. По предложение на 

педагогическата колегия решихме да запазим формираните в начален етап 

ученически колективи и тазгодишните пети класове да функционират като 

двойни паралелки въпреки намалелия брой ученици в тях. Необходимо е да се 

отбележи обаче, че като цяло общият брой на учениците и пълняемостта на 

паралелките е недостатъчна в сравнение с тези от предходната учебна година.    
 

Като голям успех за училището може да се отчете огромната работа 

свършена от колегията през лятото на 2017 год. относно изпълнението на план-

приема за 2017/18 година. За тази учебна година нашето училище трябваше да 

реализира прием на ученици за два класа след завършено основно образование 

– за VIII клас и за IX клас. За разлика от предходни години, и след редица 

перипетии, беше решено кандидатстването да се осъществи централизирано, 

т.е. учениците да подават заявления по електронен път в училището което 

завършват, а това определено беше в наша полза. Съществен е приносът в това 

отношение на г-н Джеват Ибошев, г-жа Ивелина Тодорова, г-н Иван Керчев,  и 

не на последно място и на г-жа Радка Стоева, които успяха да насочат 

учениците в правилната посока на кандидатстване. 

За прием на ученици и формирането на паралелка в задочна форма на 

обучение през лятото работиха г-н Иван Керчев, г-жа Гюлджихан Мехмедова, 

г-жа Юмгюл Яшарова, г-жа Гюлвер Солакова, г-жа Сениха Яхова, г-жа 

Нилюфер Мустафова и други. С успешното изпълнение на приема в 

Подготвителна група, в първи клас и в девети клас постигнахме няколко неща. 

Първо, запазихме статуса на учебното заведение като не допуснахме да падне 

дори и капка съмнение относно съществуването на гимназиален етап през 

следващата година. Второ, утвърдихме авторитета на училището като стабилна 

институция, която е в състояние да удовлетвори търсенията и потребностите на 

ученици и родители, и трето (много важно) – успяхме да запазим работните 

места на педагогически и административно-помощен персонал непроменен и 

не се стигна до преструктуриране и свиване на щатове.  
 

За пореден път се убеждаваме, че за приема трябва да се работи 

последователно и насочено през цялата година и за целта са необходими 

еднопосочните действия на всички членове на педагогическата колегия. И още 

нещо много важно – успехи се постигат само със съвместни усилия. 

 



Проблем за педагогическия колектив е слабата мотивация на отделни 

ученици за учебен труд, породена от незаинтересоваността на родителите и не 

на последно място и от протичащите в обществото процеси – и социални, и 

икономически, и културно-образователни…. Колегите полагат достатъчно 

грижи за реализиране на възпитателната функция на училището, но е 

необходимо по-задълбочено взаимодействие между училище и семейство – да 

се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към 

училищния живот, съобразно настъпилите изменения в обществото.  
 

Следва сериозно да преосмислим и начина си на работа с децата в 

училище и извън училище, да търсим нови и гъвкави подходи при 

осъществяване на образователно-възпитателния процес, защото последните 

тенденции в заплащането на труда на педагогическите кадри са свързани с 

обвързване на постигнатите резултати от труда с резултатите от пряката работа 

с децата и учениците.  Необходимо е да разширим и задълбочим работата и по 

гражданското образование и възпитание на учениците, да обогатим и 

усъвършенстваме системата за квалификационната дейност в училище.   
  

Основна задача на ръководството на училището и през тази учебна 

година ще бъде осигуряването на необходимите условия и предпоставки за 

провеждане на нормален учебен процес и успешно реализиране на 

поставените цели и задачи. Решени сме да издигнем на ново, по-високо ниво 

качеството на осъществявания  образователно-възпитателен  процес,   да   го   

приведем   в съответствие с промените, заложени в нормативните актове на 

министерството на образованието и науката. Ще съдействаме и ще 

подпомогнем повишаването на квалификацията на педагогическата колегия 

съобразно потребностите и измененията в педагогическата теория и практика. 

Ще насочим контролната дейност към регулиране и усъвършенстване на 

осъществявания учебно-възпитателен процес в училище. 

 

 

II Раздел 
 

Цели , стратегии и приоритети 
 в дейността на училището през настоящата учебна година 

 

1. Мисия на училището. 

• Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с 

ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 

обществена реализация. 
 

• Да осигури и осъществява образование и възпитание  според държавните 

образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности: адекватно ориентиране в динамично 

променящия се свят и създаване на високо отговорно поведение за 

участие в обществения живот.  

 

 



• Да формира умения за придобиване на информация и овладяване на 

съвременни комуникационни технологии. 
 

• Да съдейства за усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите 

заложби на подрастващите и учащите.  

• Да приобщава родителите към дейността на училището за активно 

участие в решаването на училищни проблеми. 
 
 

2. Визия на училището  

• Утвърждаване на СУ “Христо Ботев” – гр. Глоджево като 

конкурентноспособно училище със специфичен облик, изграждащо 

образовани и етични личности с възможности за социална реализация. 

• Обособяване на педагогическия колегиум като екип от високоотговорни 

личности и професионалисти, проявяващи толерантност, загриженост и 

зачитане на човешкото достойнство.  

• Прилагане на творческо и критическо мислене в осъществяването на 

образователно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек 

като гражданин на страната, Европа и света. 
 

3. Цели на училището  

• Постигане на държавните образователни стандарти, съгласно Закона за 

предучилищното и училищно образование. 

• Осигуряване на условия за завършване на определените в Закона за 

предучилищното и училищното образование степени на образование. 

• Постигане на устойчив растеж и утвърждаване на СУ „Христо Ботев“ 

като привлекателно училище, удовлетворяващо потребностите на 

ученици и родители. 

• Формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура. 

• Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на 

учениците. 

• Допълнителна работа с изоставащите ученици. 

• Повишаване  квалификацията на учителите. 
 

4. Стратегии в дейността на училището: 

• Изграждане на собствен облик на училището като привлекателна, 

авторитетна, конкурентноспособна и гъвкава институция, способна да 

реагира адекватно на динамичните процеси в обществото. 

• Осигуряване на физическите параметри на образованието за нормалното 

протичане на учебната година. 

• Прибиране, задържане и преодоляване на ”скритото“ отпадане на 

учениците от училище. 

• Многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и други 

изяви, които да утвърждават чувството за принадлежност към СУ 

”Христо Ботев” у всеки ученик. 



• Подобряване на взаимоотношенията ученик-ученик, учител-ученик, 

учител-родители и преодоляване на негативните тенденции в тях. 

• Разширяване на сътрудничеството и партньорството с местната 

общественост, с външните институции и неправителствените 

организации. 

• Търсене на допълнителни ресурси в образователната система. 
 

5. Приоритети в дейността на училището  

• Формиране на нагласи и модели на поведение у учениците за активно 

ангажирано участие в обществени процеси, протичащи в държавата, 

задълбочаване на обучението по гражданско образование в часовете от 

културно-образователната област ”Обществени науки и гражданско 

образование”, в часа на класа и по всички учебни дисциплини, чието 

съдържание кореспондира с проблемите на социалната защита на 

младите хора.   

• Реализиране на гражданското образование и възпитание съобразно 

спецификата на местните условия и генералните аспекти, касаещи: 

- здравно образование; 

- икономическа култура; 

- професионално ориентиране; 

- действия при бедствия, екстремни ситуации, безопасност на 

движението; 

- противодействие срещу зависимоста от тютюнопушене, алкохол, 

наркотици; 

- противодействие срещу секти и нови религиозни движения; 

• Съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи; 

• Компетентност и професионализъм като най-сигурен начин за отстояване 

на авторитета на учителската професия; 

• Осъществяване на тясно сътрудничество и взаимодействие с училищното 

настоятелство, като се ангажира вниманието му с проблеми на училището 

и се утвърди ролята му на партньор по проблемите, свързани с 

възпитанието и образованието на учениците.  

• Координация и съгласуваност на дейността на училището с регионалното 

звено на МОН (РУО на МОН – Русе), с общинска администрация и с 

организациите на гражданското общество. 

 

• Продължаване и задълбочаване на работата за подобряване на 

комуникативните възможности на учениците чрез: 

- създаване на предпоставки и условия, стимулиращи и мотивиращи 

децата да говорят на българския език като официален език на страната и 

да го ползват широко и при междуличностните си взаимоотношения с 

оглед по-нататъшното им възходящо развитие и реализация в обществото 

като равностойни граждани на Република България.   

- постоянен контрол по спазване на учебните програми по БЕЛ и 

усвояването на задължителния минимум от знания; 

- обсъждане в методическите обединения на резултатите от писмените 

упражнения по БЕЛ на входно междинно и изходно равнище; 



-  по-голямо диалогизиране на учебния процес; 

- стимулиране читателската активност на учениците и превръщането на 

прочита на литературните произведения в критерий за положителна 

оценка; 

- разясняване на родителските срещи на необходимостта от усвояване и 

владеене на нормите на българския език за пълноценна реализация на 

подрастващите в обществото; 

 

 

III Раздел 
 
 

Дейности и мероприятия 
за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите 

 

1. Административна дейност 

•  Провеждане на родителски срещи в началото на учебната година 

         Срок: 12.09.2017 г.   Отг : Ръководството и кл. р-ли 

• Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната година 

         Срок: 28.09.2017 г.                             Отг.: Директорът, Зам.-директор   

• Участие на учителите и директорите в традиционните (септемврийски) 

съвещания с експертите по съответните учебни предмети и направления 

         Срок:  м.09.2017 г.                              Отг.:Директорът 

 

• Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал 

         Срок: 28.09.2017 г.   Отг : Преподавателите 

• Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците 

         Срок : 28.09.2017 г.           Отг : Преподавателите 
 

 

• Изготвяне на график за консултиране на родители и ученици от класните 

ръководители и за водене на задължителната документация на 

съответната паралелка. 

       Срок : 28.09.2017 г.                  Отг. : Зам.- директорът 

 

 

• Изработване на план за гражданско  образоване и възпитание на 

учениците 

         Срок: 29.09.2017 г.   Отг : Ръководството и кл. р-ли 

• Преглед на задължителната документация за началото на учебната година  

         Срок: 29.09.2017 г.   Отг : Ръководство на училището 

•  Задоволяване на най–неотложните потребности от учебно-технически  

         средства  

         Срок : 20.10.2017 г.   Отг : Ръководството, домакина  

• Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване 

на атмосфера за недопускане на рушене и унищожаване на училищното  

имущество 

         Срок: През годината    Отг.: Ръководството 



• Изготвяне на план за работа при зимни условия и осигуряване на 

нормален учебен процес 

         Срок:  03.11.2017 г.   Отг.: Ръководството  

• Изготвяне на план за професионално и кариерно ориентиране на 

учениците 

         Срок: м. март                        Отг.: Ръководство и кл. Ръководители 

• Организиране на отдиха на ученици и учители  

          Срок: м. май     Отг.: Ръководството  

 

2.Организация на вътрешния живот в училището. 

• Сформиране на помощни органи, подпомагащи дейността: 

-  дирекционен съвет; 

- методически обединения; 

- комисия за квалификация и информация; 

- комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

- комисия по безопасност на движението и охрана на труда; 

-  комисия за защита при  бедствия, аварии и катастрофи; 

-  комисия за организиране на извънучилищната и спортно-туристическата 

дейност; 

-  комисия за контрол на ученическото хранене; 

-  комисия за взаимодействие с родителската общественост. 

         Срок :29.09.2017 г.   Отг : Директорът 
 

• Избраните комисии представят план за дейността си за приемане отх 

Педагогическия съвет 

         Срок : 10.10.2017 г.          Отг : Председателите на комисии 

•  Стимулиране на ученическото самоуправление чрез: 

- демократичен избор и сформиране на паралелкови ученически съвети; 

- сформиране на общоучилищен ученически съвет; 

- организиране и провеждане на Ден на ученическото самоуправление. 
 

•  Учебният процес се осъществява в следните учебни смени : 

            -   I смяна – начален час 8.00 ; 

            -  II смяна – начален час 13.30 ;        

•  Часовете за СИП се вземат в обратната за съответния поток смяна; 

•  Всеки учебен понеделник, преди часа на класа, се организират служебни  

       съвещания с педагогическия персонал – присъствието на всички учители и  

       учители в ПИГ е задължително;  

•  Всеки учебен понеделник от 12:00 ч. се провеждат ежеседмични служебни      

       съвещания с непедагогическия персонал; 

•  Заседанията на педагогическия съвет се провеждат в четвъртък; 

•  Походите, спортните и други извънучилищни мероприятия, организирани   

       от учителите задължително се съгласуват с ръководството на училището,   

       съгласно изискванията на наредбите, издадени от директора. 
 
 

3. Квалификационна дейност: 



• Основни задачи: 

- усъвършенстване на професионалните умения;  

- придобиване на нови знания и умения; 

- промяна на професионалната нагласа с оглед на промените в 

приоритетите на учебно-възпитателната работа в страната; 

• Към училището се формира Комисия за квалификация и информация с  

          председател пом. директорът по учебната дейност и следната структура: 

- МО на учителите от начален етап и възпитателите; 

- МО на  учителите по хуманитарните и художествени дисциплини (вкл. 

чужди езици и майчин език): 

- МО на учителите по природо–математическите и техническите 

дисциплини; 

- МО на класните ръководители; 

• Методическите обединения съставят план за дейността си и го представят    

    на председателя на ККИ. Комплексният план на ККИ се приема на  заседа-   

     ние на педагогическия съвет. 
     
    Основната тема,  по  която  работят  всички  методически обединения  е:                   

    “ Организация на педагогическата учебна среда и методи за повишаване   

      на мотивацията за учене на учениците ” 

      (Провеждане на вътрешно-квалификационен практикум и изнесен семинар по темата) 

 

4. Контролна дейност: 

• Обект и предмет на контролната дейност: 

- учебната работа и резултатите на учениците; 

- педагогическата и организационнта работа на преподавателите и 

възпитателите; 

- работата на обслужващия и помощния персонал; 

- контрол върху организации, свързани с училището; 
 

• Форми на контролна дейност: 

- педагогически проверки – превантивни, тематични, текущи; 

- административни проверки – относно правилното водене на 

задължителната училищна документация, присъствието на учениците 

в учебни часове, на документацията, свързана с движение на 

материално-стокови ресурси по финансовата дейност, по 

трудовоправните отношения с персонала; 

- проверки на социално-битовата и стопанска дейност; 

- проверка за спазването на Правилника за вътрешния трудов ред, 

Правилника за дейността на СУ, утвърдените графици, спазването на 

Правилника за безопасни условия на възпитание, обучение и труд,  и 

седмичното разписание; 

- проверки и контрол по спазването на заповедта на министъра на 

образованието и науката и наредбата на директора на СУ по 

организирането и провеждането на масови прояви с деца и ученици; 

- проверка на спазването на препоръките, дадени от експерти от РУО 

или МОН. 



• Контролната дейност се осъществява на базата на изготвения План за 

контролната дейност на директора и зам.-директора. 

  

5.  Чествания, празници и училищни тържества 

• Тържествено откриване на учебната година  

         Срок : 15.09.2017 г.   Отг.: Ръководството  

• Ден на независимостта на България 

         Срок : 22.09.2017 г.   Отг.: Ръководството 

• Ден на народните будители 

         Срок : 01.11.2017 г.   Отг.: Ръководството 

• Коледни тържества  

         Срок: м. декември     Отг : Ръководството и кл. р-ли  

•  Обесването на Васил Левски 

          Срок:19.02.2018 г.   Отг : Ръководството 

 

 

 

•  Трети март – Ден на освобождението – национален празник на Република   

          България и патронен празник на училището  

          Срок: 03.03.2018 г.   Отг : Класните ръководители  
 

• Празник на буквите – I клас 

        Срок: м. април    Отг : кл. р-ли на I клас 

• Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.  

        Срок: 24.05.2018 г.    Отг : Ръководството 

• Тържествено изпращане на абитуриентите на абитуриентски  бал. 

         Срок: 24.05.2018 г.   Отг : Ръководството и  

                                                                          кл. р-ли на ХІІ клас 
 

• Участие в тържествата, посветени на Празника на град Глоджево 

         Срок: 28.05.2018 г.     Отг : Ръководството и  

                                                                                   педагогическия колектив 

 

 

• Тържествен митинг-заря, посветен на 142-та  годишнина от подвига на 

Христо Ботев и неговата чета 

        Срок: 01.06.2018 г.                                Отг : Ръководството и  

                                                                                 педагогическия колектив 
 

• Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България – поднасяне 

на венци и цветя пред паметника на Христо Ботев в двора на СУ и 

отдаване на почит към паметта на загиналите за България.    

        Срок: 02.06.2018 г.                          Отг : Ръководството 
 

 

 

 

 



 

К А Л Е Н Д А Р Е Н    П Л А Н  
 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР.ГЛОДЖЕВО, ОБЩ.ВЕТОВО 
  

УЧЕБНА 2017/18 ГОДИНА 

 
№   

по 

ред 
ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

 м. септември     

1. Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов 

ред и Правилника за дейността на СУ „Христо Ботев“ 

Д Синдикално 

ръководство 

  

2. Осигуряване на санитарно хигиенни условия за  

провеждане на учебно-възпитателния процес, съгласно 

изискванията на РЗИ  

Домакин ЗД 

Гл. счетоводител 

Д 

05.09.2017 г. 

 

3. Изготвяне и утвърждаване на поименно щатно и 

длъжностно разписание 

Гл. счетоводител  Д 

05.09.2017 г. 

 

4. Провеждане на предварителни родителски срещи в 

началото на учебната година 

Класни р-ли Д/ЗД 11.09.2017 г.  

5. Назначаване на комисия за изготвяне на седмичното 

разписание на часовете 

Комисия ЗД Д 

11.09.2017 г. 

РЗИ 

26.09.2017 г. 

6. Изготвяне на график за занятията и изпитите в задочна 

форма на обучение 

ЗД    

7. Провеждане на предварителни родителски срещи в 

началото на учебната година 

Класни 

ръководители 

Д/ЗД 12.09.2017 г.  

8. Утвърждаване на училищния учебен план Д  Началник РУО 

11.09.2017 г. 

РУО 

9. Представяне в РИО на реализирания план-прием за 

утвърждаване 

Д  Началник РУО 

11.09.2017 г. 

 

10. Изготвяне и въвеждане в Админпро на Списък-

Образец №1 за учебната година 

Д РУО  РУО 

11. Приемане на годишния план на училището  ПС   

12. Тържествено откриване на новата учебна година Кл. р-ли и 

Комисия 

ЗД Д 

15.09.2017 г. 

 



 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

13. Провеждане на инструктаж по БОХТ и ППО на всички 

ученици 

Класни р-ли ЗД   

14. Участие на учителите и директорите в традиционните 

(септемврийски) съвещания с експертите по 

съответните учебни предмети и направления 

  Д  

15. Назначаване на комисия за установяване на 

техническото състояние, годността и безопасността на 

уредите и пособията на територията на СУ 

Комисия ЗД Д  

16. Отбелязване на Деня на независимостта на България Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД 21.09.2017 г.  

17. Педагогически съвет  за приемане на критерии към 

показателите за оценяване на труда и за определяне на 

ДТВ (диференцирано ТВ) за учебната 2016/17 год. 

 ПС Д 

26.09.2017 г. 

 

18. Изготвяне на годишни разпределения на учебния 

материал и план за работата на класния ръководител 

Учители 

Кл. р-ли 

 Д 

26.09.2017 г. 

 

19. Изготвяне на график за провеждане на консултации с 

учениците 

ЗД Д Д 

26.09.2017 г. 

 

20. Изработване на план за гражданско  образоване и 

възпитание на учениците 

ЗД Д Д 

26.09.2017 г. 

 

21. Изработване на план за контролната дейност  Д/ЗД    

22. График за проверка на входното ниво ЗД Д Д 

26.09.2017 г. 

 

23. Изготвяне на график за провеждане на класни и 

контролни работи през I-я учебен  срок. 

    

24. Изготвяне на график за консултиране на родители и 

ученици от класните ръководители и за водене на 

задължителната документация на съответната 

паралелка 

ЗД Д Д 

26.09.2017 г. 

 

25. Подновяване на договора за технически надзор на 

парните котли 

Гл. счетоводител ЗД Д 

26.09.2017 г. 

 

 



 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

      

 м. октомври     

1. Попълване и представяне на необходимите форми-

образци за НСИ 

ЗД Д Д 

06.10.2017 г. 

НСИ 

10.10.2017 г. 

2. Избор на паралелкови и общоучилищен ученически 

съвети 

Кл. р-ли 

 

ЗД   

3. Доставка на горива за предстоящия отоплителен сезон Гл. счетоводител 

Домакин/Огняр 

 Д 

11.10.2017 г. 

 

4. Стартиране на контролната дейност на ръководството 

по график 

Д/ЗД    

5. Преглед на документацията ЗД Д   

6. Утвърждаване списъка на стипендиантите Кл. р-ли 

Гл. счетоводител 

ПС Д 

12.10.2017 г. 

 

7. Осигуряване на най–неотложните потребности от 

учебно-технически средства и пособия 

Домакин ЗД Д 

12.10.2017 г. 

 

8. Изготвяне на план за работа при зимни условия и 

осигуряване на нормален учебен процес 

ЗД Д Д 

12.10.2017 г. 

 

9. Изготвяне на план за професионално и кариерно 

ориентиране на учениците 

Д Синдикално 

ръководство 

  

10. Европейски ден за борбата с трафика на хора – 18 окт. Уч. съвет 

Кл. р-ли 

 ЗД 

17.10.2017 г. 

 

11. Провеждане на родителски срещи във всички етапи и 

паралелки 

Кл. р-ли 

У-ли 

 Д 

20.10.2017 г. 

 

12. Инвентаризация на училищното имущество Гл. счетоводител 

Домакин 

ЗД Д 

23.10.2017 г. 

 

13. Отбелязване на празника Хелоуин Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД   

14. Есенна ваканция (01.11. – 05.11.17 г.)   Д 

31.10.2017 г. 

 

 

 



№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 
      

 м. ноември     

1. Отбелязване Деня на народните будители Уч. съвет 

Кл. р-ли 

 ЗД 

01.11.2017 г. 

 

2. Международен ден на младежта ! 

Ден на свободата на словото в България – 10 ноември 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

 ЗД 

10.11.2017 г. 

 

3. Международен ден на толерантността – 16 ноември Уч. съвет 

Кл. р-ли 

 ЗД 

16.11.2017 г. 

 

4. Организиране и провеждане на училищния и 

общински кръг на олимпиадите по съответните 

дисциплини 

ЗД  Д 

През месеца 

 

 

 

 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

 м. декември     

1. Обявяване на „Дни на толерантността” в училище (01 - 

10.12.2017 г.) по повод предстоящия Световен ден на 

правата на човека  (10.12).  

Обявяване на фотоконкурс на тема „Толерантността в 

моя обектив”. 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД 

 

Д 

01.12.2017 г. 

 

2. Отбелязване на световния ден за борба срещу СПИН – 

1.XII. 

Уч. съвет 

Кл. р-ли/Мед. лице 

ЗД 

 

Д 

01.12.2017 г. 

 

3. Отбелязване Световния ден на хората с увреждания    

(3 декември) 

Уч. съвет 

Кл. р-ли/Мед. лице 

ЗД 

 

Д 

01.12.2017 г. 

 

4. Подновяване хостинга на сайта на училището ЗД  Д  

5. Организиране на отдиха на ученици и учители Д Синдикално 

ръководство 

  

6. Разработване на проект за държавен план-прием за 

следващата учебна година 

Д ЗД Д 

05.12.2017 г. 

РУО 



 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

7. Конкурс за най-красива сурвакница     

8. Тържествено запалване светлините на Коледната елха 

в училище ! 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД Д 

01.12.2017 г. 

 

9. Отбелязване Международния ден за правата на човека 

(10.12.) 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД 

08.12.2017 г. 

  

10. Предколедно училищно първенство по футбол на 

малки вратички. 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

У-ли по ФВС 

ЗД   

11. Коледни тържества – по паралелки и общоучилищно. 

Хепънинг – Посрещане на Дядо Коледа,  

Бал с маски и Дискотека 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД 20.12.2017 г.  

12. Коледна ваканция (23.12.17 г. – 02.01.18 г.)  Д  Д  

 

 

 

 
№   

по 

ред 
ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

 м. януари     

1. Провеждане на инструктаж по БОХТ и ППО на всички 

ученици (след ваканция) 

Кл. р-ли ЗД   

2. Отбелязване на 170 год. от рождението на Христо 

Ботев – патрон на училището 

ЗД  Д 

06.01.2018 г. 

 

3. Изготвяне на седмичното разписание на часовете за II-

я учебен срок 

ЗД  Д 

31.01.2018 г. 

 

      

 

 

 



№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

 м. февруари     

1. Край на I учебен срок – 02.02.2018 г. Кл. р-ли  Д 

01.02.2018 г. 

 

2. Междусрочна ваканция  

(03.02. – 06.02.2018г. за I-XII кл.)  

Д    

3. Педагогически съвет за отчитане на резултатите от 

учебната работа през I-я учебен срок 

Д  Д 

08.02.2018 г. 

 

4. Изготвяне на график за провеждане на класни и 

контролни работи през II-я учебен  срок. 

ЗД  Д 

12.02.2018 г. 

 

5. Паралелкови родителски срещи относно резултатите 

от I-я учебен срок 

Кл. р-ли  Д 

14.02.2018 г. 

 

6. Изпитна сесия (февруарска) в задочна и самостоятелна 

форма (06. - 15.02.2018 год. вкл.) 

ПД    

7. Ден на влюбените – Св. Валентин – поздравителен 

концерт по радиоуредбата. Хепънинг. 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД 

14.02.2018 г. 

  

8. Актуализиране списъка на стипендиантите Кл. р-ли 

Гл. счетоводител 

ПС Д 

15.02.2018 г. 

 

9. Международен ден на майчиния език – 21.02.2018 г.! У-ли по МЕ  ЗД 

21.02.2018 г. 

 

10. Конкурс за най-красива мартеница Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ПД 

26.02.2018 г. 

  

 

 

 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

 м. март     

1. Тържествено посрещане на Баба Марта  в училищния 

двор! 

Изложба на мартеници. 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

 Д 

01.03.2018 г. 

 



 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

2. Организиране и провеждане на Патронния празник на 

училището. 

ЗД ПС Д 

02.03.2018 г. 

 

3. Отбелязване Международния ден на жената Уч. съвет 

Кл. р-ли 

 ЗД 

08.03.2018 г. 

 

4. Приемане на заявления за явяване на ДЗИ (БЕЛ и 

предмет по избор) 

ЗД 

Кл. р-л на XII кл. 

 Д 
По график на МОН 

 

5. Подаване на заявка за учебници и уч. помагала за П гр. 

и за учениците от І – VІІ клас за следващата уч. година 

ЗД 

Гл. счетоводител 

   

6. Световен ден на водата – отбелязва се ежегодно на 22 

март ! 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

 ЗД 

22.03.2018 г. 

 

7. Празници на буквите и цифрите в I клас. Кл. р-ли ЗД/Д   

8. Изготвяне на обобщена заявка за задължителна 

документация 

ЗД 

Гл. счетоводител 

   

 

 

 
№   

по 

ред 
ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

 м. април     

1. Конкурс-изложба „Писано яйце” във връзка с 

Великденските празници 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

   

2. Пролетна ваканция: 

31.03. – 09.04.18 г. (за I-XII кл.) 

Д    

3. Педагогически съвет за определяне реда за прием в I 

клас, в т.ч. график на дейностите, необходимите 

документи, срокове и критерии за класиране 

 ПС Д 

до 17.04.2018 г. 

 

4. Световен ден на Земята – 22 април Уч. съвет 

Кл. р-ли 

 ЗД 

20.04.2018 г. 

 

 



№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

5. Подаване на декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ до 

Инспекция по труда за осигурени здравословни 

безопасни условия на труд 

Гл. счетоводител 

 

 Д Д“ИТ“ 

25.04.2018 г. 

6. Представяне на отчет в РУО за документите с 

фабрична номерация 

Комисия ЗД Д 

до 30.04.2018 г. 

РУО 

30.04.2018 г. 

7. Организиране на рекламна кампания за прием на 

ученици след VIII клас за следващата учебна година 

Комисия ЗД   

8. Областно ученическо състезание „Защита при 

бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2018 г.“ 

У-ли 

Мед. лице 

ЗД   

 

 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

 м. май     

1. Ден на труда и международната работническа 

солидарност 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД   

2. Изготвяне на Заявка за ЗУД за началото на следващата 

учебна година и представянето ѝ в РУО 

ЗД  Д 

до 05.05.2018 г. 

 

3. Отбелязване на Гергьовден и Деня на храбростта и  на 

Българската армия 

Д 

до 06.05.2018 г. 

   

4. Провеждане на НВО и ДЗИ   Д 
По график на МОН 

 

5. Отбелязване Деня на Европа – 9 май! Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД   

6. Край на II уч. срок за XII клас  – 15.05.2018 г. Д    

7. Педагогически съвет за допускане до зрелостни 

изпити и утвърждаване на график за поправителната 

сесия за зрелостниците 

Д  Д 
По график на МОН 

 

 

 

 



 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

8. РУП – Ветово – Инструктаж на учениците от XII клас 

във връзка с предстоящите абитуриентски балове 

Кл. р-л на XII кл. ЗД   

9. Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

  Д 

 24.05.2018 г. 

 

10. Изпращане абитуриентите от випуск `2018 г. на 

абитуриентски бал 

Кл. р-л на XII кл. ЗД 

до 24.05.2018 г. 

  

 

 

 

 

№   

по 

ред 
ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

 м. юни     

1. Край на II уч. срок за I-IV клас – 01.06.2018 г. Д    

2. Ден на Ботев и падналите за свободата и 

независимостта на България ! 

Поднасяне на венци и цветя пред паметника на 

патрона на училището. Отдаване на почит към паметта 

на загиналите. 

Уч. съвет 

Кл. р-ли 

ЗД Д 

 02.06.2018 г. 

 

3. Подаване на заявления за ЗИП и СИП от учениците в 

ІV-VІІІ  клас; заявленията се  приподписват от 

родителите (2 седм. преди края на уч. занятия) 

ЗД  Д 
По график на МОН 

 

4. РУП – Ветово – Инструктаж на учениците от VIII клас Кл. р-л на VIII кл. ЗД   

5. Дейности по прием на ученици след VІІ клас У-ли ЗД Д 
По график на МОН 

 

6. Край на II уч. срок за V-VII клас – 15.06.2018 г. Д    

7. Край на II уч. срок за VIII-XI клас  – 29.06.2018 г. Д    

 

 

 



 
№   

по 

ред 

ВИД ДЕЙНОСТ Разработва се от: Съгласува се с: Утвърждава/срок 

Представя се/ 

изпълнява се 

в срок 
1 2 3 4 5 6 

1. м. юли – м. август     

2. График за ремонт на материалната база Д/ ЗД    

3. Юлска поправителна сесия ЗД    

4. Педагогически съвет – Отчет за резултатите от  

учебно-възпитателната работа през изтеклата учебна 

година 

  Д 

до 06.07.2018 г. 

 

5. Изготвяне график за септемврийската изпитна сесия / 

поправителна сесия – редовни ученици, ученици в 

самостоятелна и задочна форма на обучение 

ЗД    

6. Изготвяне проект на Списък-образец №1 за 

следващата учебна година 

ЗД    

7. Приемане на заявления за явяване на ДЗИ – 

септемврийска сесия (БЕЛ и предмет по избор) 

ЗД 
По график на МОН 

   

8. Изпращане на информацията за ДЗИ в РУО ЗД 
По график на МОН 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                             ДИРЕКТОР: ……………………………….. 

                                                                                                                           (А. Алеков) 

 

 

 

 

 

 

 


