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Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет /протокол№ 9 

от 14.09.2018 г. и е утвърден със заповед № УЧ-01-316/14.09.2018 г на директора 

на училището.  

 

 

 

 

 
 



І. КРАТЪК АНАЛИЗ на дейността на училището през предходната учебна година: 

Основно училище „Георги Ст. Раковски“с. Гълъбец е учебно заведение, в което се обучават 127 

ученици от I до VII клас. Цялостната дейност на училището през учебната 2017/2018 г. протече 

съгласно залегналите в годишния план за дейността задачи.Създадена е система на организация 

по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. Осигурено е единство и 

непрекънатост на учебно-възпитателния процес. 

       Постигнати са успехи по следните направления: Обхванати са всички деца, подлежащи на 

задължително обучение; Разнообразена е дейността за усъвършенстване употребата на български 

език; Значително се подобри материалната база на училището; Осъществена бе активна дейност, 

която да доведе до успешна интеграция на ученици от етническите малцинства; Постигнати 

добри резултати при външно оценяване в IV клас. 

       В училището се обучават ученици с различен етнически състав. Училищният екип е от 

амбициозни и добре подготвени специалисти. На всички учители е осигурена творческа свобода 

за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.Учителският колектив има възможности 

да се справя и да решава възникнали проблеми, като отговорно отстоява професионалните си 

задължения. 

    В училището се обучават деца от малцинствен произход от социално слаби семейства, с които 

се работи трудно поради липса на заинтересованост и контрол от страна на родителите им. Част 

от тези деца заминават за чужбина, което нарушава нормалното протичане на процеса на 

обучението им. Недоброто владеене на български език, слабата мотивация за учебен труд на 

отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия 

колектив. 

Решаване на тези проблеми се постига чрез разширяване и разнообразяване на възможностите за 

извънкласна и извънучилищна дейности, набавяне на информация и опознаване на спецификите 

на етническите групи и реализиране на фолклорни изяви, насочени към зачитане на обичаите и 

традициите, приемане и популяризиране на многообразието. Наред с това е необходимо да се 

усъвършенства системата за квалификационна дейност на учителите и да се обърне специално 

внимание на работата с родители като се намерят възмoжности за повишаване на тяхната 

грамотност и привличането им като партньори, активно участващи в училищния живот и 

съпричастни към училищните проблеми. 

 

II. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  

Основната мисия на образованието е да подготви младото поколение за живота - 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;способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се 

съвременен свят;създадени умения за продължаващо учене през целия живот;усвояване и 

формиране на общочовешки и национални ценности; развитие на индивидуалността и 

стимулиране на творческите заложби. 

 

III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1.интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му; 

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им; 

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

7.придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията 

и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско 

участие; 



8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции; 

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните 

взаимовръзки; 

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз 

 

ІV. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКАЗА УЧЕБНАТА  2018 / 2019 г.  

1. Повишаване качеството на обучение и равнището на подготовка на учениците с акцент върху 

родноезиковото, чуждоезиковото и компютърното обучение; 

2.Участие в образователни проекти и програми; 

3.Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане 

на култура на поведение и взаимодействие, уважение към гражданските права и отговорности. 

4. Мотивиране на учениците за постигане на по-високи резултати в УВП. 

5. Създаване на базисни умения, свързани с прилагането на информационните технологии още в 

началната училищна степен.  

6.Развитие и изява на способностите на учениците. 

7.Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на ИТ и съвременни 

методики в преподаването. 

8.Рaзширяване на взаимодействието и сътрудничеството на училището с родителите и 

извънучилищните институции. 

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

№ Дейности Срок Отговорник Контроли

ра 

Административна дейност 

1 Осигурявяне на необходимите 

специалисти за осъществяване на 

нормалния учебен процес 

13.09.2018 г. Директор  

2 Преглед на задължителната 

документация за началото на 

учебната година 

12.09.2018 г. Директор  

3 Изготвяне на седмично разписание 10.09.2018 г. 

31.01.2019 г. 

Комисия по 

изготвяне на 

седмичното 

разписание 

Директор 

4 Изготвяне на график за дежурство 

на учителите 

15.09.2018 г. Ст.Роева Директор 

5 Определяне на класните 

ръководители 

15.09.2018 г.  Директор  

6 Изготвяне на планове на екипите за 

ключови компетентности 

15.09.2018 г. Председатели на 

екипите 

Директор 

7 Изготвяне на програми по ЗИП и 

ИУЧ 

15.09.2018 г.  Учители Директор 

8 Изготвяне на график за провеждане 

на консултации с учениците и 

родителите 

15.09.2018 г. Директор  

9 Изготвяне на Списък-Образец №1 

за учебната 2018/2019 г. 

15.09.2018 г. Директор  



10 Вписване на учениците от I клас в 

книгата за подлежащите на 

задължително обучение 

15.09.2018 г. Кл.ръководител 

на I клас 

Директор 

11 Изготвяне на годишни 

разпределения и планове на 

класните ръководители 

15.09.2018 г. Учители Директор 

12 Изготвяне на график за провеждане 

на класни и контролни работи 

15.09.2018 г. Директор  

13 Оформяне и представяне на 

директора на ЗУД – дневници и 

ученически книжки 

20.09.2018 г. Класни 

ръководители 

Директор 

14 Актуализиране на информацията от 

Списък-Образец 1 

01.12.2018 г. 

01.02.2019 г. 

Директор  

15 Изготвяне на заявка за 

задължителната училищна 

документация за края на учебната 

2018/2019 г. 

Януари`2019 г.  Директор  

16 Заявка за необходимите учебници и 

учебни помагала за учебната 

2019/2020 г. 

Април `2019 г. Директор  

17 Планиране на необходимата 

задължителна училищна 

документация за 2019/2020 г. 

Април `2019 г. Директор  

18 Планиране на броя постъпващи 

първокласници 

Април `2019 г. Директор  

19 Подготовка и провеждане на изпити 

за външно оценяване 

Май `2019 г. 

Юни`2019 г. 

Учители IV и VII 

клас 

Директор 

20 Определяне на групи за 

факултативни учебни часове 

Май`2019 г. Учители Директор 

21 Изготвяне на предложения за 

квалификационна дейност през 

2019/2020 г. 

Юни`2019 г. Учители Директор 

22 Изготвяне на обобщена информация 

за оброя на отсъствията на 

учениците и броя на отпадналите и 

анализ на причините. 

Юни`2019 г. Директор  

23 Издирване на подлежащи на 

задължително обучение ученици 

Постоянен Ст.Роева – член 

на екип за обхват 

на ученици 

Директор 

24 Състояние на дисциплината и 

присъствие на учениците, мерки за 

отстраняване на нарушенията 

Постоянен Класни 

ръководители 

Директор 

25 Родителски срещи Септември `18 

Декември `18 

Февруари `19 

Април `19 

Класни 

ръководители 

Директор 

26 Заседания на Педагогическия съвет Съгласно график Директор Директор 

27 Контролна дейност на директора  Съгласно график  Директор Директор 

Социално-битова и стопанска дейност 

1 Осигуряване на учебници за 

безвъзмездно ползване на всички 

ученици от  I – VII  клас  

15.09.2018 г. Директор 

Класни 

ръководители 

Директор 

2 Изготвяне на планове на отделните 

комисии към училището  

15.09.218 г. Председатели на 

комисии 

Директор 



3 Организиране на целодневното 

обучение на учениците от I – IV 

клас 

Постоянен Учители в ПИГ Директор 

4 Превантивна работа с учениците за 

недопускане на рушене и 

унищожаване на училищното 

имущество. 

Постоянен Учители Директор 

5 Задоволяване на най-неотложните 

потребности от дидактически и 

учебно-технически средства 

Постоянен Директор Директор 

6 Осигуряване на необходимото 

обслужване и хигиенизиране 

територията на училището 

Постоянен Помощен 

персонал 

 

7 Осигуряване на безопасни условия 

на обучение, възпитание и труд 

Постоянен учители  

Спортна и културна дейност 

1 Тържествено откриване на учебната 

година 

Септември `18 г. Начални учители  

2 Ден на Независимостта на България Септември `18 г. С.Димитров  

3 Европейски ден без автомобили Септември `18 г. УКБДП  

4 Международен ден на езиците Септември `18 г. П.Събева  

5 Европейска седмица на движението Октомври `18 г. П. Кехайов  

6 Отбелязване на Международния ден 

на учителя 

 

Октомври `18 г. А.Досева  

7 Организиране на изложба на тема: 

” Спомени от лятото” 

Октомври `18 г. Учител по Изобр. 

изкуство, Начални 

учители 

 

8 Ден на Народните будители Октомври `18 г. Начални учители  

9 Есенна ученическа екскурзия Октомври `18 г. С.Димитров  

10 Есенен спортен празник  Октомври `18 г. П.Кехайов  

11 Малкото голямо четене V-VI клас Октомври `18 г. С.Роева  

12 Ден на толерантността Ноември `18 г. Кл.ръководители  

13 Световен ден за възпоменание на 

жертвите от ПТП 

Ноември `18 г. УКБДП и класни 

ръководители 

 

14 Организиране и провеждане на 

конкурс за компютърна графика и 

рисунка 

Ноември `18 г. Учител по 

информационни 

технологии 

 

15 Футболен турнир – 5,6 и 7 клас Ноември `18 г. П.Кехайов  

16 Волейболен турнир Декември `18 г. П.Кехайов  

17 Коледни тържества  Декември `18 г. Кл.ръководители  

17 Коледни обичаи и традиции – 

изложба 

Декември `18 г. Учители по 

технологии и 

изобр. изк.; 

Начални учители 

 

19 Изложба – „какъв съм аз в мечтите 

си“ 

Януари`19 г. Начални учители  

20 В памет на Васил Левски Февруари `19 г. Анна Досева  

21 Почит към Апостола-лъвски дълъг 

скок 

Февруари `19 г. П.Кехайов  

22 Ден на Розовата фланелка Февруари `19 г. Класни 

ръководители 

 

23 Да пазим традициите – 1  март – 

изложба  

Март `19 г. Начални учители, 

учители по 

 



технологии и 

изобр.изкуство 

24 Трети март - Ден на 

освобождението на България - 

национален празник 

Март `19 г. С.Димитров  

25 Световен ден на водата  Март `19 г. Начални учители  

26 „Пролетно настровние и Великден“ 

- изложба  

Април `19 г. Учител по изоб. 

изкуство и 

начални учители 

 

27 Патронен празник на училището  12.04.2019 г. Учители  

28 Световен ден на книгата  Април `19 г. С.Роева  

29 Ден на Земята Април `19 г. П.Събева  

30 Пролетен спортен празник Април `19 г. П.Кехайов  

31 Ден на самоуправлението  Май `19 г. Учители 

прогимназиален 

курс 

 

32 Ден на Европа  Май `19 г. Класни 

ръководители 

 

33 24-май – викторина  Май `19 г. С.Роева  

34 Спортно предизвикателство- 

вътрешно- училищни турнири 

Май `19 г. П.Кехайов  

35 Конкурс за ризунка – „Улицата не е 

място за игра“ 

Май `19 г. К.Игнатова   

36 1 – ви юни – Ден на детето – 

рисунка на асфалт 

Юни `19 г. Начални учители  

37 Ден на Ботев и на загиналите за 

Освобождението на България- 

викторина 

Юни `19 г.  Анна Досева  

39 Ученическа екскурзия Юни `19 г.  Учители  

40 Организиране на тържество и 

връчване на свидетелствата за 

завършен седми клас 

Юни `19 г. С.Димитров  

 

 

VI. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  
1. АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ  / 

за изминалата 2017/2018 г./ 

1.1.Определени/констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти. 

Определяне на потребностите от квалификация през учебната 2017/2018 г. се извършва: 

- От училищното ръководство, познавайки статура, потребностите и интересите на всеки 

преподавател, както и чрез наблюдение на нуждите и потребностите от квалификация на 

кадрите. 

- Анкетни карти за проучване на желанията и нагласите за квалификационната дейност в 

определена насока на учителите. 

1.2.Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез анкети ( в края 

на учебната година) 

- след проучване чрез анкети в края на учебната 2017/2018 г, се констатираха постиженията и 

проблемите в работата по квалификацията и се установи, че се е усъвършенствала теоретичната 

и практическата компетентност на учителите. 

 2.  ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ. 

1.Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация чрез представяне и 

обсъждане на добри практики в работата на учителите: използване на ресурси в Националния 

образователен портал и други онлайн платформи. 



2.Създаване на условия за стриктно спазване на държавните образователни изисквания и 

функциониране на училището в съответствие с нормативните изисквания чрез обучение и 

самообучение за по-добро равнище на владеене и прилагане на държавните образователни 

стандарти от педагогическия персонал и провеждане от директора на системен административен 

и педагогически контрол по спазване на нормативната уредба и прилагане на своевременни 

мерки за отстраняване на възникнали нарушения. 

3.Оптимизиране на педагогическата дейност чрез квалификационната дейност за актуализация 

на научната и методическа компетентност. 

3. ЦЕЛИ 

1.Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

2.Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните 

нагласи и ценности. 

3.Поддържане на капацитета на човешките ресурси за ефективно изпълнение на професионално-

педагогическите функции: 

- Комуникационна функция – умения за установяване на рационални и емоционални отношения 

с отделните ученици и делово отношение с другите учители и родители. 

- Информационна функция – умения за придобиване на актуални знания с помощта на различни 

пътища за познание; предаване на придобитите знания чрез използването на разнообразни 

методи и средства, съобразени с възрастовите особености на учениците. 

- Обучаващи функции – умения и навици за организиране и управление на педагогическата 

дейност; разширяване на познанията за съвременните педагогически технологии и тяхното 

прилагане. 

- Възпитателна функция – навици за познавателна и творческа активност на педагогическото 

мислене. 

- Организационна функция – умения за управление на класа по време на разнообразни форми на 

класни и извънкласни работи. 

- Диагностична функция – умения за усъвършенстване на педагогическата дейност чрез 

оценяване и самооценяване. 

4.Постигане на положителни промени в личността на ученика и овладяване на трайни умения, 

знания и навици. 

 

4. ДЕЙНОСТИ  ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ   

4.1. ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА   ДЕЙНОСТ  

 

№ Тема 
Форма на 
обучение 

Участници / 
целева група/ брой 

Обучителна 
организация 

Период на 
провеждане 

 
Отговорник 

1 
Запознаване на 

учителите с ДОС 
Дискусия Учители Училище М.Септември 

Директор  

2 

Работа в 

мултикиултурна 

среда – традиции, 

нагласа, трудности 

Дискусия 

Учители от 

прогимназиален 

курс 

ЕКК М.Октомври 

С.Роева 

3 

Създаване на 
подкрепяща среда 

за  работа с деца със 

СОП 

Обмяна на 

опит 

Учители от 

начален курс 
ЕКК М.Октомври  

 
В.Тодорова  

4 

Адаптация на 

първокласниците 

към училищната 

среда 

Дискусия 
Учители от 

начален курс 
ЕКК М.Октомври 

А.Паспалева 

5 

Особености в 

работата с ученици 

белингви  

Доклад 
Учители от 

начален курс 
ЕКК М.Ноември 

 

К.Иванова 

6 

Умения за действия 

при бедствия, 

аварии и кризисни 

ситуации – 

превенция и 

Тренинг 

Педагогически и 

непедагогически 

персонал 

Комисия за 

действия при 

бедствия, 

аварии и 

катастрофи 

По график на 

комисията 

 

 

Директор и 

председател на 

комисията 



действия преди, по 

време и след 

възникване на 

дадена ситуация 

7 

Приемственост във 

функционалната 

грамотност на 

учениците по 

предмети при 

прехода ІV – V клас 
по Математика и 

Човекът и 

природата 

Дискусия 

Учители от 

прогимназиален 

курс 

 ЕКК М.Декември 

 

 

 

А. Досева 

8 

Активно прилагане 

на груповата работа 

в учебно -

възпитателния 

процес – открит 

урок  

Обмяна на 

опит 
Начален курс ЕКК М.Декември  

 

Х.Тахир 

9 

Добри практики – 

дидактически 

методи и принципи  

Дискусия Всички учители ЕКК М.Януари 

 

С.Роева 

10 

Предизвикателства 

в края на първи 

учебен срок  

Дискусия Всички учители ЕКК М.Януари  

 

С.Роева 

11 

Стимулиране на 
творческата 

активност на 

учениците от 

начален етап  

Обмяна на 

опит 
Начални учители ЕКК М.Януари  

 
 

М.Пейкова 

12 

Актуализиране 

знанията за работа с 

Microsoft Exsel 

Обучение Всички учители ЕКК М.Януари  

 

Учител по ИКТ 

13 

Съвременни 

стратегии за работа 

в мултикултурна 

среда 

Доклад и 

дискусия 
Начални учители ЕКК М.Февруари  

 

С.Тодорова 

14 
Таксономията на 

Блум 

Доклад и 

дискусия  
Начални учители ЕКК М.Март 

К.Игнатова 

15 

Представяне и 

обсъждане на 
разработени и 

проведени уроци от 

учители по 

различни предмети 

Работна 

среща 

Учители от 

прогимназиален 

курс 

ЕКК 

М.Фервуари 
М.Март  

М.Април 

М.Май 

 

П.Събева 
А.Досева 

С.Димитров 

С.Роева 

16 
Предизвикателства 

та на НВО в 7 клас 
Дискусия 

Учителите по 

БЕЛ и 

Математика 

ЕКК М.Май 

С.Роева 

А.ДОсева 

17 
„Ден на отворение 

врати“ 

Обмяна на 

опит 

Родители, 

педагогически 

специалисти 

Училище М.Май 

 

Всички учители 

 

4.2. ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

№ Тема 
Форма на 

обучение 

Участници/ 

целева 

група/ брой 

Обучителна 

организация 

Период на 

провежда

не 

Отговорник 
Финансир

ане 

1 
„Агресията в училище 

– какво, кога, как“ 

Обучителен 

семинар 
14  8 часа Директор Училище 

2 

„Деца, учители, 

училище,учене – 
предизвикателствата на 

ежедневието “ 

Обучителен 
семинар 

14  8 часа Директор Училище 

3 

„Повишаване 

мотивацията за учене -. 

Фактори и модели“ 

Обучителен 

семинар 
14  8 часа Директор Училище 



4 „Критерии за оценка“ 
Обучителен 

семинар 
14  8 часа Директор Училище 

 

5.ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ – 2100 /две хиляда и сто/ лева 

 

 

VIІ. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

 

I. М. ОКТОМВРИ  

1. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 

2. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското 

лице, обслужващо училището. 

3. Oтчитане на резултатите от входното ниво на учениците. 

4. Проблеми в обучението и възпитанието. 

ІI.  М. ДЕКЕМВРИ  

1. Проблеми с прибирането на деца, подлежащи на задължително училищно 

обучение 

2. Разглеждане на нарушения на Училищния правилник и Правилника за 

вътрешен трудов ред 

3. Обсъждане на мерки за подобряване на дисциплината в училището 

4. Разглеждане на предложения за наказания на ученици 

III. М. ФЕВРУАРИ  

1. Отчет на решенията от предходните съвети 

2. Отчет на резултатите от УВП през първия учебен срок на учебната 

2018/2019 г. 

3. Констататации от контролната и помощна дейност на директора през І 

учебен срок. 

IV. М. МАРТ  

1. Ритмичност в изпитванията на учениците. 

2. Учебна дейност и усвояване на уменията за учене. 

V. М. МАЙ  

1.  Приемане на план за приключване на учебната 2018 / 2019 година  

2. Разглеждане на успеха и дисциплината в училището 

3. Утвърждаване на график на дейностите, относно записване на ученици в І 

клас за учебната 2019/2020 година 

VI. М.ЮЛИ  

1.Отчет на резултатите от УВП през втори учебен срок на учебната 2018 / 2019 г. 
 

 

 

ДИРЕКТОР :............................  
/име, фамилия, подпис и печат на училището /  

 

 

 

 


