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ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА  

 

Годишният план e приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 19 / 07.09.2021 г.) и 

е утвърден със заповед №РД -550  / 07.09.2021 г. на директора на училището.  
 

 

1. Анализ на дейността на училището през учебната 2020/2021 г.  
 

През 2020/2021 г. в училището се обучават 486, разпределени в 22 паралелки в дневна форма. В 

училището е създадена добра организация на всички дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите.  

                Постигнати са успехи в следните направления: 

- повишаване мотивацията на учениците за учебен труд чрез целенасочената дейност по всички 

учебни дисциплини с акцент върху необходимостта и значимостта на конкретни знания за успешна житейска 

реализация. 

- прием на завършилите във ВУЗ ; 

- оптимални условия за развитие на творческите и познавателни възможности научениците; 

- обхванати са всички ученици, подлежащи на задължително обучение. 

Важна част от живота в училището е работата по НП, ОП и проекти. СУ „Св.св. Кирил и Методий“  

работи   по  Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 

„Подобряване на условията за експерементална работа по природни науки“, НП “ИКТ“,  НП „Заедно в 

грижата за ученика“, НП „Иновации в действие“, ОП „Образование за утрешния ден“. 

Работата по програмите и проектите спомогна за преодоляване на обучителни трудности и дефицити 

на ученици с ниска мотивация за учене, развиваха креативно мислене и творчески способности. 

 

Общият среден успех на училището за учебната 2020/2021 година е 4,64, като резултатите от НВО и 

ДЗИ са съизмерими с резултатите на областно и национално ниво и съпоставими с годишните резултати 

на учениците от училището.  

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – ІV КЛАС 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – VІІ КЛАС  

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – Х КЛАС  

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  

 

 Данните и изводите, са достъпни в облака на адрес https://drive.google.com/drive/ 



В Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" педагогическият персонал се състои от 50 учители - от 

тях с висше образование са 50, като с ОКС – магистър са 31 учители, с ОКС- бакалавър са 19 учители. От 

целия преподавателски състав 10 са начални учители, 14 са прогимназиални учители, 8 гимназиални.  

Има и 14 учители на групи за ЦОУД. Носители на ІІ ПКС са  2 души от педагогическия колектив, на III 

ПКС са  1, на IV ПКС са 3  , а с V ПКС са 35. Вучилището има и 14 души непедагогически персонал и 1 

медицинска сестра, назначена от община Белослав.  

 

Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални дейности и 

инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво.  

Постиженията в дейността на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" се обуславят от следните 

фактори, които определят и силните страни в дейността на училището:  

 

✓ Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и традиции.  

✓ Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимодействие и 

партньорство с институции, културни институти, висши училища, чрез които са постигнати 

образователните цели на обучението.  

✓ Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага съвременни 

методи на обучението.  

✓ Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с родителите.  

✓ Успешно приобщаване на ученици със СОП.  

✓ Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията.  

✓ Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и постоянно 

намаляващ брой ученици.  

✓ Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН.  

✓ Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране целите на 

образователния процес.  

✓ Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред обществеността чрез 

местните медии.  

✓ Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал.  

 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:  

 

• Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив и миграция, което 

рефлектира върху бюджета на училището, в т.ч. и неблагоприятни за учиилщето  условия  за 

финансиране; 

• Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици (най-вече от 

гимназиален етап) проявяват нехайно отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и 

допускат неизвинени отсъствия.  

• Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база.  

• Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите (най-вече на учениците от гимназиален етап) 

на родителските срещи.  

• Липса на проактивност у учителите по отношение на изявите на учениците.  

• Необходимост от надграждане на материалната база – осветление, вътрешен ремонт на сградата.  

 

ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА, 



СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН:  
 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика за 

подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на 

учениците.  

2. Привеждане дейността на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" в съответствие с 

разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и прилагане на държавните 

образователни стандарти.  

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на добри 

практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат на участие в 

квалификационни форми.  

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на 

учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежта. Изграждане и функциониране на ефективен обществения съвет към 

училището и училищно настоятелство.  

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  
 

ГЛАВНА ЦЕЛ  

 

Развитие на Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" в условията на прилагането на Закона за 

предучилищното и училищното образование и на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, 

насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите и 

институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на 

подрастващите от града и общината, и се превърне от училище за всички в училище за всеки.  

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно 

индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане дейността на училището в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.  

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез прилагане на 

училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование.  

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на 

учениците.  

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите специалисти.  

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и 

младежките политики.  

 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ  
 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ  

 

 



№  Дейност  Срок  
Отговорни 

лица  
Индикатори  Финансиране  

1.  Намаляване броя на 

отсъстващите ученици и 

спазване на 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  на  МС за 

създаване и функциониране на 

Механизъм за съвместна работа 

на институциите по обхващане 

и включване в образователната 

система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и 

училищна възраст 

Програма за 

превенция  - до 

15.09.2021 г. 

Училищен 

координатор 

Програма – 1 

брой 

От 

делегирания 

бюджет 

 

2. Намаляване тежестта на 

ученическите раници 

Предприемане на 

мерки  - до 

30.09.2021 г. 

Всички КР Мерки – 1 

брой 

От 

делегирания 

бюджет 

 

3 Намаляване на 

административната тежест за 

учителите 

Предприемане на 

мерки  - до 

30.09.2021 г. 

Теодора 

Аргирова 

Мерки – 1 

брой 

От 

делегирания 

бюджет 

 

4 Включване на родители в 

дейности за повишаване 

мотивацията за учене на децата 

им чрез прилагане на 

компетентностния подход във 

връзка с Концепцията за 

управлението на 

взаимодействието между 

училищната общност и 

родителите в изпълнение на 

чл.77 от ЗПУО. 

Предприемане на 

мерки  през 

учебната година 

КР, учители Програма – 1 

брой 

От 

делегирания 

бюджет 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  

 

ПО МЯРКА 1: Повишаване на 
квалификацията на учителите 

Срок Отговорник/Изпълн
ител 

1 Запознаване с новите учебни програми за XII 
клас, Наредба №5 за общообразователната 
подготовка във връзка с промените в учебно-
изпитните програми за ДЗИ и промените в 
учебния план, Наредба №11 за оценяването 
на  учениците, Наредба 7 за профилираната 
подготовка и Наредба № 4 за учебния план;  

месец септември 
2021 г. Председатели на катедри 

2 „Приемственост в обучението между ДГ и 
училищно образование,  начален,  
прогимназиален и гимназиален етап- 
традиция и новости“   

месец ноември – 
м. април  

Председатели на катедри 



3 Организиране на въвеждаща квалификация 
за адаптиране в образователна среда  

IX. – XI.2021 г.  Председатели на катедри 

4 Участие в краткосрочни квалификационни 
курсове с външни обучителни организации за 
придобиване на квалификационни кредити 
след проучване на потребностите на 
педагогическите специалисти.  

 

30.10.2021 г. Оторизирани обучителни 
организации  

5 Усъвършенстване уменията на учителите за 
използване на съвременни иновативни 
методи и средства в часовете – работа с 
електронен учебник, образователни 
платформи: „Уча. се“, Kahoot, 
LearningApps.org, интерактивни маси, 
таблети. 

През учебната 
година 

Катедрен съвет 

6 Споделяне на добри практики за работата по 
НП  "Участвай и променяй - родителят, 
активен партньор в училищния живот" 

През учебната 
година 

Класни ръководители 

7 Споделяне на иновативни практики: 
Педагогически тренинг по избрани теми за 
подобряване на образователната среда 
/радиопредавания ТВ вестници/ с цел 
повишаване на педагогическите умения и 
способности на учителите, създаване на 
мотивация за саморазвитие и стимулиране на 
професионалните изяви на учителите 

15.09.2021-
30.06.2022 г. 

Учители в ЦОУД 

8
  

Създаване и поддържане на  списък на 
проучените, практикуваните и доказали 
ефективността си обучителни платформи. 4.
 В секцията на добри практики в 
облака да се публикуват авторски 
дидактически материали и добри практики 
по намирането на ефективни еквивалентни 
дейности на присъствените занятия за ОЕСР; 

15.09.2021-
30.06.2022 г. 

Главен учител 

9
  

 

Да се проведе заседание на ПС, свързано с 
различните  функциите на оценяването и 
спецификите му в ОЕСР, предшествано от 
тематични семинари в катедрите.  

 

Катедри: до края 
на м. февруари 
2022 г.; 
наблюдения от 
зам. директорите: 
до края на м. 
март; заседание 
на ПС – до 
20.05.2022 г. 

Председатели на катедри, 
зам.-директори 

1
  

Използване на ЕД за бърза и ефективна 
комуникация с родителите, чрез изпращане 
на забележки или похвали на учениците, 
които са показали изоставане или напредък в 
усвояването на учебния материал 

До края на 
учебната година 

Педагогически специалисти 

1 Създаване на организация за подготовка и 
провеждане на първото атестиране на 
учителите и директорите според НАРЕДБА № 

До 30.09.2021 г. – 
организация  

Директор  



15 от 22.07.2019 г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически 
специалисти 

 

 

МЯРКА 2. Повишаване на успеваемостта на учениците 

 

МЯРКА 2. Повишаване на успеваемостта на 
учениците 

Срок Отговорник/Изп
ълнител 

1 Консултации с напреднали ученици и с ученици с 
образователни дефицити 

15.09.2021-30.06.2022 г. Преподавателите по 
отделните дисциплини 

2 Работа с е-ресурси, платформата MS Teams, Learn-
ingApps (образователни сайтове, е-речници, е-
енциклопедии и др.), с цел провокиране на 
творческото мислене на учениците. 

Учебна 2021-2022 г.  Преподавателите по 
учебни дисциплини 

3 Планиране на повече теми за публични изказвания 
с цел развиване на комуникативните 
компетентности на учениците (както в учебни 
часове, така и в часовете за консултации) 

15.09.2021-30.06.2022 г. Преподавателите по БЕЛ 

4 Допълнителна работа на принципа на 
наставничеството чрез съвместна работа на 
учениците с обучителни затруднения с успяващите 
ученици.   

15.09.2021-30.06.2022 г. Преподавателите по 
отделни дисциплини 

5 Поставяне на разнообразни домашни задачи, 
проектна работа, работа в екип. 

15.09.2021-30.06.2022 г. Преподавателите по 
отделните дисциплини 

6 Въвеждане на индивидуален подход и дейности за 
насърчаването на всеки отделен ученик с цел 
разгръщане на индивидуалния му потенциал, 
съобразно неговите възможности чрез сформиране 
на групова работа в консултациите на учителите и в 
консултациите в ГЦОД; 

15.09.2021-30.06.2022 г. Преподавателите по 
отделни дисциплини 

7 Създаване и изпълнение на мерки, свързани с 
устойчиво подобряване на дисциплината, 
създаване и изпълнение на единен протокол за 
справяне с различни учебни ситуации, в т.ч. 
подобряване и на ученическото поведение в 
района около училището;   

15.09.2021-30.06.2022 г. Преподавателите по 
отделните дисциплини, 
педагогически съветник, 
Катедра „Класни 
ръководители“ 

8 Сформиране на групи по проект за допълнително 
обучение на ученици, чийто език не е майчин  

До 30 септември 2021 г.  Начални учители 
и учители по БЕЛ 

9 Мотивиране на учениците за повишаване нивото 
на компетентности по всички учебни предмети 
чрез проследяване на собствения си напредък чрез 
индивидуалното портфолио, разработено по  
Национална програма „Заедно в грижата за 
ученика“. 

Според сроковете на НП Класни ръководители на 
1 а, 1 б  и 1 в клас  

 

1 За целите на превенцията на обучителните 
затруднения и осъществяване на обща подкрепа за 
личностно развитие, да се осигури включване на 
ученици, получили незадоволителни резултати на 
входните равнища в групи за допълнително 

М. октомври- м. 
декември 2021 г. 

Педагогически 
специалисти, зам. 
директори по УД 



обучение 

1 Включване на учениците във форми на 
извънкласни дейности, състезания и конкурси, в 
разработването на самостоятелни или групови 
проекти, в разработване на презентации за 
повишаване на индивидуалните им умения и 
компетентности 

През учебната година Педагогически 
специалисти 

1 Прилагане на индивидуален подход и системна 
диференцирана работа с изоставащите ученици 
при изпълнение на зададените домашни работи. 

15.09.2021-30.06.2022 г. Учители в ЦОУД 

1 Акцентиране върху изграждането на умения за 
учене в часовете за самоподготовка 

15.09.2021-30.06.2022 г. Учители в ЦОУД 

 Разширяване и стимулиране на формите за 
обучение и възпитание в дух на демократично 
гражданство и родолюбие, здравно и екологично 
възпитание, физическа активност и спорт, които да 
засилят интереса към изучаване на езика, 
историята, природата и фолклора на България и 
тяхното съхранение. 

15.09.2021-30.06.2022 г. Учители в ЦОУД 

1 Екипна работа с преподавателите: консултации и 
диференциране при задаване и изпълнение на 
домашните работи /проекти и редовни 
консултации на преподавателите в групата в 
часовете за самоподготовка 

Според графика 
за консултации на 
учителите в ЦОУД  

Учители и 
учители в ЦОУД 

1 Диференцирана работа в клас и в групите за ЦОУД 15.09.2021-30.06.2022 г. Педагогически 
специалисти 

1 Провеждане на повече часове, в които учениците 
са активната страна – изразяват мнения, прилагат 
усвоени знания и умения, установяват причинно-
следствени връзки и развиват логическото си 
мислене 

15.09.2021-30.06.2022 г. Педагогически 
специалисти 

2 Задаване на домашна работа на отсъстващите 
ученици в платформата MS TEAMS 

15.09.2021-30.06.2022 г. Педагогически 
специалисти 

2 При конкретизиране на случай по чл. 27, ал. 2 т. 3, 
се стартира процедура оказване на обща подкрепа  
- под формата на 10 часа консултации по 
съответния учебен предмет 

Периодичен Педагогически 
специалисти и 

Координатор ппо чл. 7 от 
НПО 

2 Включване на ученици в групи ‘‘Занимания по 
интереси‘‘, в които да се обхванат ученици с 
различна степен на успеваемост, но същевременно 
с интерес към подобряване на образователните 
резултати в групите за национално финансиране. 

Според сроковете на 
Проекта и 
административните 
актове на директора 

Ръководители на групи 

2 Балансирано използване на ИКТ в образователния 
процес и адаптиране на учениците в 
информационното пространство и формиране на 
информационна култура и ИКТ компетенции и 
креативност. 

15.09.2021-30.06.2022 г. Педагогически 
специалисти 

2 Засилване на ролята на родителите в 
учебно-възпитателния процес и взаимодействието 
с тях чрез участието в НП "Участвай и променяй - 
родителят, активен партньор в училищния живот" и 

27.10.2021 - 30.06.2022г. Педагогически 
специалисти, КР 



чрез възможностите на ел. дневник за обратна 
връзка с тях. 

2 Създаване на условия за изяви на учениците и 
допълнителна работа с ученици със специфични 
образователни потребности и с ученици, срещащи 
затруднения в усвояването на учебния материал. 

15.09.2021-30.06.2022 г. Педагогически 
специалисти 

 Осигуряване на бърз и лесен достъп на всеки 
учител за оперативно изпълнение  на чл.77 от 
Закон за предучилищното и училищното 
образование и прилагане на компетентностния 
подход чрез добавяне на информация и 
разработки на МОН в „Училище в облака“  

Текущ – 
15.09.2021-30.06.2022 г. 

Директор, зам. 
директори, 
педагогически 
специалисти 

 

2 Оптимизиране на работата в консултациите  с 
учениците съобразно чл.77 от Закон за 
предучилищното и училищното образование и 
прилагане на компетентностния подход в 
условията на диференцираната групова работа 

В одобрения график за 
консултации  

Педагогически 
Специалисти, 
педагогически съветник 

2 Мотивиране и провеждане на системна 
подготовка на учениците  от 12. клас, съобразена с 
новия формат на изпита по БЕЛ и втори ДЗИ, за 
успешно представяне на ДЗИ 

До края на учебната 
година 

 

Педагогически 
специалисти 

2 Осъществяване на опознавателни срещи, 
съвместни уроци и други дейности с учениците от 
от 1., 5 и 8 клас, с цел безпроблемна адаптация 
през следващата учебна година 

Текущ – 
15.09.2021-30.06.2022 г.

  

Педагогически 
специалисти 

3 Провеждане на повече часове, в които учениците 
са активната страна – изразяват мнения, прилагат 
усвоени знания и умения, установяват причинно-
следствени връзки и развиват логическото си 
мислене; 

 

Текущ – 
15.09.2021-30.06.2022 г.

  

Преподавателите 
катедра ПМД 

3 С цел подобряване на взаимодействието между 
родители, учители и ученици да бъдат проведени 
обучителни семинари с гост – лектор психолог –  

През учебната година Педагогическия 
съветник 

3 Да бъде проведена ученическа конференция 
поднадслов „Качеството на моя живот в община 
Белослав” . 

През учебната година – 
до 30.06.2021 г. 

Педагогическия 
съветник, Ученически 
съвет, катедра „Класни 
ръководители“ 

3 Подготовка, организация и провеждане на 160-
годишния юбилей на училището  

До 30.09.2021 г. 
приемане на план за 

събитията 

Директор  

3 Използването на дигитализирания шрифт от 
почерка на Васил Левски при изпълнение на 
дочашните работи на учениците и 
вътрешноинституционални докучменти от 
учителите 

От 15.09.2021 г.  Учители  

 

МЯРКА 3. Подобряване на материалната база, съгласно ЗПУО 

 

МЯРКА 3. Подобряване на материалната 
база, съгласно ЗПУО 

Срок Отговорник/Изпъ
лнител 



1 Подмяна на обзавеждането за учениците от 
1.клас с ергономични столове и чинове, 
декориране на учебните пространства във 
източно фоайе на сграда А, и учебни зали на 1-
вите класове;  

15.09.2021 г.  Н. Симеонов 

2 Реновиране на учебните лаборатории по НП 
„Природни науки“ 

15.09.2021 г.  Т. Аргирова 

3 Осигуряване на условия за работа за 
приобщаващо образование чрез създаване на 
образователна среда за логопедична работа и 
практикуване на метода „Монтесори“  по 
проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за 
приобщаващо образование“  

15.09.2021 г.  Ж. Николова, Валентина 
Савова, екип 

4 Надграждане на възможностите за 
достъп до образование чрез дигитализация по 
Проект № BG05M2OP001-0001 „ Равен достъп 
до училищно образование в условията на 
кризи“, в т.ч. и провеждане на обучения 

15.09.2021 г.  Т. Аргирова, екип 

5 За повишаване на физическата активност  и 
спортни постижения на учениците  
ремонтиране и обновяване на външната 
спортна база. 

До 30.06.2022 г.  Учители по ФВ и спорт 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ 

 

№ Дейност Срок Отговорник 

1. Запознаване на педагогическия и 

непедагогически персонал с формите на 

насилие и с Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в 

училище. 

 

Септември 

2021 г. 

Директор, 

педагогически 

съветник 

2.  Запознаване на учениците и родителите с 

формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище. 

Септември  

2021 г. 

                                           

Членове на УКС, 

КР 

 

3. Определяне на координационен съвет със 

заповед на директора на училището. 

До .09.2021 г. Директор 

4. Актуализиране на Етичния кодекс 15.09.2021 г. Етична комисия 

5. Актуализиране на институционалните 

политики в съответствие с Механизма 

15.09.2021 г. УКС, ПС 

6. Актуализиране на правила в Правилника за 

дейността на СУ /на ниво клас, на ниво 

институция/ и осигуряване на участие на 

учениците с подготовката, организирането и 

реализирането на дейностите по превенция. 

15.09.2021 г. УКС, ПС 



7. Извършване на оценка на тормоза между 

учениците в училище 

Октомври, 

май, юни 

Кл. ръководители, 

ПС 

8. Въвеждане на Дневник за случаите на тормоз 

 

15.09.2021 г. Педагогически 

съветник 

9.  Изготвяне на анализ и обобщаване на 

резултатите от извършената оценка на тормоза 

между учениците в училище 

Октомври  

2021 г. 

 

УКС 

10.  Запознаване на заинтересованите страни с 

обобщените резултати и обсъждане на мерки, 

които да се предприемат. 

Ноември  2021 

г. 

Членове на 

УКС, КР 

 

11. Да се разработи и утвърди от директора  план 

на Координационния съвет за изпълнение  

Механизма за противодействие на  училищния 

тормоз за учебната година,  като се съобразят с 

установени и анализирани резултати от 

анкетирането. 

 

Ноември  2021 

г. 

Председател 

на УКС 

 

12.  Да се създадат единни правила за 

задълженията на всички служители, свързани 

със случаите на тормоз , които да се заложат в 

Правилника за дейността на училището. 

 

Септември  

2021 г. 

УКС 

13. Да се изготви годишен отчетен доклад на 

координационния съвет до директора на 

училището 

май, юни 

2022 г.  

Председател на 

УКС 

 

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение към годишния план)  

VІ. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (приложение към годишния план)  

VІ. СПОРТЕН КАЛЕНДАР (приложение към годишния план)  

VІІ.ЕКСКУРЗИИ И ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ (приложение към годишния план)  

VІІІ. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ (приложение към годишния план) 

ІХ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план и 

реализиране на цялостната училищна политика  
 

1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките 

политики: МОН, РУО, областна и общинска администрация, МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към ДСД, 

ДАЗД и др.  

2. Взаимодействия с родители.  

3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, читалище, спортни 

клубове и др), сдружения и НПО и др.  

 

Веска Чернева Вълканова - Данева ...................... 

(подпис и печат на училището)  



 

 

 

Оперативна цел  Дейности  Срок  Отговорни лица  Индикатори  Финансиране  

-  -  -  -  -  -   

 

 


