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ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището чрез повишаване на УВР и 
осигуряване на условия, учениците да добият знания и умения.

2. Утвърждаване на съвременните образователни тенденции и на българските 
културни ценности.

СТРАТЕГИИ:

1. Издигане на качествено ниво учебно-възпитателната работа на учениците.
2. Усъвършенстване работата на изоставащите и напредналите ученици.
3. Утвърждаване облика на училището и чувство за принадлежност към него от 

всеки ученик.
4. Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демокрация в обществото.
5. Обогатяване на МТБ.
6. Превръщане на училището в желана територия за учениците, чрез осигуряване 

на широк спектър от извънкласни форми за свободно време на учениците и 
обогатяване на училищния живот, осигуряване на условия за личностна изява, 
инициатива за творчество.

ПРИОРИТЕТИ:

1. Повишаване ефективността на УВР, чрез подобряване организацията и 
провеждането на учебно-възпитателния процес.

2. Повишаване подготовката и квалификацията на педагогическите кадри.
3. Утвърждаване на целодневната форма на обучение от I до VII кл
4. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно решаване 

на училищните проблеми.

А. д е й н о с т и  за  о с ъ щ е с т в я в а н е т о  н а  п е л и т е , с т р а т е г и и т е  и
ПРИОРИТЕТИТЕ:

ЕОрганизационни дейности в началото на учебната година
1. Докладване на ПС резултатите на учениците от самостоятелна форма на 
обучение и на явяващите се на поправителни изпити.

Срок: 13.09.2017г. 
Отг.: Т.Николова

2. Изготвяне на заповеди за:
- редовни ученици, явяващи се на поправителни изпити -  септемврийска сесия

Срок: 03.09.2017г. 
Отг.: директор

3. Дейности по:
-разработване на училищни учебни планове за I,II, V и VI клас
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- варианта за организиране на УВР
- разпределение на учебните предмети и учебните часове заЗИП/ ЗП/,СИП/ ФП/
- определяне на класните ръководители

Срок: 05.09.2017г. 
Отг.: директор

- изработване на седмичното разписание, график за дежурството на учителите и 
часови график на учебните часове

Срок: 11.09.2017г. 
Отг.: Таня Николова

-утвърждаване на списъците на приетите ученици в I клас и подаване на 
информация до община Кърджали

Срок :14.09.2017г 
Отг.:директор

- изготвяне плановете за работа с класа и представянето им за утвърждаване

Срок:14.09.2017г. 
Отг.: кл.ръководители

- изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС

Срок: 08. 09.2017г. 
Отг.: д-р, секретар на ПС

4. Изготвяне/актуализиране / на:
-Стратегия за развитието на училището
- Правилник за дейностите на училището
- Правилник за осигуряване безопасни условия за обучение, възпитание и труд
- Училищен учебен план
-Годишен учебен план за дейността на училището 
-Програма за превенция на ранното напускане на училище
-Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците 

от уязвими групи
-Програма за повишаване качеството на образованието
- Списък-Образец №1
- План за контролната дейност на директора 

-Програма за целодневна организация на учебния ден
Срок: 10. 09.2017г. 

Отг.: директор
5. Организация за откриване на новата учебна година.

Срок: 05. 09.2017г.
Отг.:С.Мехмед 
Н. Сюлейман, 

Т. Николова

6. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с 
организацията и провеждането на дейностите.

Срок:12.09.2017г. 
Отг.: директор

7. Откриване на учебната година.
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Срок:15.09.2017г. от 10.00ч. 
Отг.: всички учители, директор

8. Провеждане на инструктаж по охрана на труда с учениците и целия щатен 
персонал.

Срок:15.09.2017г.
Отг.:кл.ръководители,директор

9. Запознаване с евакуационния план в случаи на природни бедствия и пожар.

Срок:15.09.2017г. 
Отг.:кл.р-ли, Т.Николова

10. Продължаване на работата по спечелване на проекти по национални програми.

11. Избор на фирма за столово хранене

Срок:постоянен 
Отг: преподавателите

Срок:10.09.2017 г. 
Отг:комисия

12. При провеждане на родителска среща в началото на учебната 2017/2018 г.
• класните ръководители и преподаватели да разговарят с родителите на 

учениците, полагали поправителни изпити и/или допуснали значителен 
брой извинени и/или не извинени отсъствия през предходната учебна 
година и да обсъдят необходимите мерки за упражняването на системен 
контрол и на обратна връзка.

• родителите на учениците от I клас да се запознаят с :
- Правилникът за дейността на училището
- Училищния учебен план
- Избраните учебници
- Предлаганите форми на обучение
- Правата и задълженията на учениците и родителите
- Целодневното обучение

Срок:15.09.2017г. 
Отг.: класни ръководители 

и преподаватели 
по предмети

13. При разработване на плана за часа на класа класните ръководители да включат 
учениците като отговорници за дейности, към които те проявяват интерес. Класните 
ръководители да запознаят родителите с плана на първата родителска среща и да ги 
привлекат за участие в съвместната работа.

Срок:14. 09.2017г. 
Отг.: класни 

ръководители

II. Текущи задачи през учебната година.
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1. По всички учебни предмети де са направи необходимото с оглед подобряване 
на писмената и на езиковата култура на учениците чрез тестова проверка, 
изработване на ученически есета, програми, състезания, нови приложими 
форми с траен ефект, клубове и т.н. Да се продължат добрите практики от 
предходната учебна година.

Срок:постоянен 
Отг: преподавателите

2. Да продължим популяризирането на добрите постижения на учениците чрез 
включване на нови занимания по интереси, чрез информационни табла, 
изложби и др.

Срок:постоянен 
Отг.: преподавателите

3. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед 
намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.Продължаване работата 
на групи по-туризъм, спорт, приятели на художествена литература, фенове на 
поп изпълнители, екология и т.н.

Срок:постоянен 
Отг.: класни ръководители

4. Формиране в реална жизнена ситуация на различни умения у учениците -  
интелектуални, практически, социални, за работа в екип, споделяне на 
отговорности с други членове на общността: за решаване на конфликти; за 
самостоятелна организация на свободното време; за осъществяване на 
здравословен начин на живот; формиране на отношение и ценностна 
ориентация за гражданско поведение, за промени в отношението към себе си: 
самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество, готовност при риск; 
към другите- толерантност, търпимост, уважение.

Срок:постоянен 
Отг.: класни ръководители 

и преподаватели

5. Организиране и създаване на необходимите условия с оглед на интересите на 
учениците за допълнително обучение по чужди езици; подготовка по БЕЛ, 
математика, ИКТ.Съставяне на график за допълнителна работа.

Срок:26.09.2017г.
Отг.: С.Мехмед

6. Оформяне и представяне на директора на училищната документация 
дневници, ученически книжки, Книгата за подлежащите на задължително 
обучение деца до 16-годишна възраст.

Срок:25.09.2017г. 
Отг.: класни ръководители

7. Изготвяне на указанията за изпитите -  конспекти, изпитни билети и изпитни 
теми -  за учениците на самостоятелна форма на обучение и за явяващите се на 
приравнителни изпити за определените сесии за 2017/2018 учебна година- и 
представянето им за утвърждаване.
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Срок:по график
Отг.: учители

8. Преглед на състоянието на учебната и на училищната документация
- учебници, ученически книжки, тетрадки, дневници, Книгата за подлежащи.

Срок:15-26.09.2017г. 
Отг.:кл. р-ли,у-те,директор

9. Попълване на формуляр-заявка за необходимите учебници за 1 клас на 
учебната 2018/2019 г.

Срок: 28.04.2018г. 
Отг.: началните учители

12. Провеждане на тестове за:
• входно ниво- срок: 07.10.2017 г.;отг.: всички учители
• контролни работи срок : по график отг: всички учители

13. Провеждане на родителски срещи:
- първи- срок: 15.09.- 11.10.2017г.;отг.: класните ръководители
- втори - срок: 11.02.- 13.02.2018г.;отг.: класните ръководители
- втори - срок: 23.-.30.04.2018 г.-за IV и VII кл.; отг.: класните ръководители

14. Провеждане на ПС.

Срок: по график 
Отг.: директор

15. Контролно-оценъчна дейност на учителите:
- Изготвяне на график за провеждането на класни и контролни работи за първия 

учебен срок.

Срок:20.09.2017г. 
Отг.:съответните у-ли.

- Провеждане на класните работи за първия учебен срок.

Срок: по график 
Отг.:съответните учители

16. Изготвяне на поименното разписание на длъжностите и на заплатите от тях.

Срок: при промяна в щата 
Отг.:директор;счетоводител

17. Изготвяне на седмичното разписание за втория учебен срок.

Срок: 30.01.2018г. 
Отг.: Таня Николова

18. Провеждане на олимпиади по предмети.

Срок:по график
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Отг.:учители по предмети

19. Анализ на състоянието на учебната и на училищната документация.

Срок:27.03.2018г. 
Отг.: директор

20. Изготвяне на график за класните работи през II- учебен срок.

Срок: 10.02.2018г. 
Отг.:съответните учители

21. Провеждане на класните работи през втория учебен срок.

Срок: по график 
Отг.:съответните учители

22. Изготвяне на заявка за ЗУД за приключването на учебната 2017/2018г.

Срок: 20.03.2018г. 
Отг.: директор

23. Приемане на график за подготовката на МТБ за новата учебна година.
Срок: 04.2018г. 
Отг.: директор

24. Изготвяне на списъците за необходимите учебници по класове за новата учебна 
година.

Срок: 30.04.2018г. 
Отг.: всички учители

Забележка: Списъкът се изготвя от съответния класен ръководител и се 
представя на ученика, за да бъде запознат с него родителят. Родителят писмено 
уведомява класния ръководител, че е запознат със списъка.

25. Провеждане на изпити за външно оценяване.

Срок:месец май-юни 
(според графика на МОН ) 
Отг.: директорът;учителите

26. Провеждане на поправителни изпити, изпити с ученици на самостоятелна форма 
на обучение и с явяващи се на приравнителни изпити.

Срок: -по график 
Отг.:лицата,определени 
в съответните заповеди

27. Изготвяне на обобщена заявка за ЗУД за началото на новата учебна година.
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28. Определяне на часовете по учебни предмети за ИП и ФП на основание подадени 
от учениците заявления (молби)

29. Приемане и записване на ученици.

Срок:до29.05.2018г. 
Отг.:класни ръководители

Срок: постоянен 
Отг.: директор

30. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск.

Срок: до 31.12.2017г. 
Отг.: директор

31. Изготвяне на проекти по училищен учебен план и на Списък-Образец № 1.

Срок:26.06.2018г. 
Отг.: директор

Б.КВАЛИФИКАТТИОННИ ДЕЙНОСТИ

1. Организиране и провеждане на вътрешно-училищни квалификационни дейности, 
свързани с актуални проблеми на обучението и възпитанието.Повишаване нивото на 
методическата подготовка на учителите. Усъвършенстване уменията на учителите за 
работа с мултимедийни продукти.

Срок: постоянен 
Отг.: С.Мехмед 

Т.Николова
2. Повишаване на личната професионална квалификация по пътя на самообучението и 
съобразно възможностите, определени в Наредба №5 за придобиване на 
професионално-квалификационни степени.

Срок: постоянен 
Отг.: според предпочитания 

на учителя
3. Обучение по БАК .Писане на проекти.

Срок:постоянен 
Отг. Директор, всички уч-

ли

В. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ п о  н а п р а в л е н и я

I. ХУМАНИТАРНИ
1.Отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците.

Срок:17- 25.11.2017 г. 
Отг.Възпитател

2. Провеждане на Седмица на детската книга.
Срок: 24.03.2018 г. 

Отг.: нач.у-ли и у-лите по БЕЛ
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3. Провеждане на училищната олимпиада по български език и литература- V- VIII 
клас.

4. Провеждане на Празник на буквите.

Срок: по график 
Отг.: у-лите по БЕЛ

Срок: до 18.04.2018г. 
Отг.: класният р-л на 1.клас

5. Провеждане на класни тържества (годишни) с учениците от I-IV кла
- Най-бързия четец и разказвач
- Най-бързия математик и информатик
- Най-активния спортист,художник и певец

Срок: 18-19.05.2018г. 
Отг.:класни ръководители

II. ХУДОЖЕСТВЕНО-ЕСТЕТИЧЕСКИ

1. Тържествено откриване на новата година.

Срок: до15.09.2017г. 
Отг.всички учители, директор

2. Отбелязване на 22 септември- Ден на Независимостта на България;

Срок:21.09.2017г. 
Отг.:учител по история

3. Организиране на тематични изложби: 
• -„Есен в гората”

Срок: до 31.10.2017г.
Отг.:у-те по 

изобразително 
изкуство

• „Преди Коледа”
- Коледна картичка
- Най -  автентична сурвакница

Срок: до 20.12.2017г 
Отг.: учителите по 

изобразително изкуство 
и дом.бит и техника

• „Преди Великден”-най красиво великденско яйце
Срок: според 

календара
Отг.: учителите по 

изобразително изкуство 
и дом.бит и техника

4. Честване на 1-ви ноември Ден на народните будители.
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5. Викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”

Срок: 18.11.2017 г. 
Отг.: класните 
ръководители

6. Организиране и провеждане на коледна дискотека.

Срок: до31.10.2017г
Отг.:учител по история

Срок: 23.12.2017 г. 
Отг.:класните 
ръководители

7.Отбелязване на 19 февруари-годишнината от обесването на Васил Левски.

Срок: 19.02.2018 г. 
Отг.:класни рък.-ли и 

учител по история
8.Ден на розовата фланелка -  „Не на насилието и тормоза в училище”

Срок :Последната седмица 
на февруари 

Отг.:Виждан Емин
9.Баба Марта бързала.....

- Изработване на мартеници
- Организиране на първомартенски базар
- Конкурс „Най -  красива мартеничка „

Срок : 01.03.2018г. 
Отг.:учителите по изобр. изкуство 

, дом. бит и техн. ,

8. Провеждане на изложба и тържество по случай националния празник Р България 3 - 
ти март.

Срок: 02.03.2018г. 
Отг.:у-те по история 

и БЕЛ
9. Честване на Първа пролет

- пролетен бал
- кулинарна изложба

Срок: до 13-20.03.2018г. 
Отг.: класни р-ли

10.Крос в чест на патронния празник.
- изложба на детски рисунки
- мултимедийно представяне на живата и творчеството на Максим Горки
- четене и рецитиране на стихотворения от М. Горки 
-ден на ученическо самоуправление 
-състезателни игри

Срок:27.03.2018г. 
Отг.:всички учители

11.Посрещане на Великден.

Срок: по календар
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Отг.: класни р-ли

12. Зелена седмица. Ден на гората

Срок: м.май 2018 г. 
Отг.:учител биология и 

химия

13.Организиране и тържествено честване на 24-ти май- ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост.

- състезание по БЕЛ
- представяне житията на Солунските братя
- тържество

Срок: 20.05.2018 г. 
Отг.:начални учители и учител по БЕЛ

14.Фотоизложба на тема „Аз и природата”.

15.Приключване на учебната година в начален курс -  тържества

Срок:18.05.2018г. 
Отг.:всички учители

Срок 31.05.2018г 
Отг: началните учители

15. Провеждане на тържество по случай 2 юни на тема „Ботев е жив’.
Срок:02.06.2017г. 
Отг.:всички учители

Ш.ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ

1. Състезание по ИКТ.

Срок:14.04.2015г.
Отг.:Милена Зафирова

2. Организиране на училищна олимпиада по физика и астрономия- VII

Срок: по график
. Отг.:у-л по физика

3. Организиране на училищна олимпиада по химия и опазване на околната среда-VII

Срок: по график
. Отг.:учител и по химия

1У.ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Реализиране на гражданско възпитание с учениците чрез часа на класа и чрез 

учебното съдържание по учебните предмети, включващи разглеждането на 
актуални теми.

Срок: постоянен 
Отг.:уч-те и кл. р- 

ли
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2. Организиране и участие в традиционните български празници. 
Рецитали за националните празници

Срок: постоянен
Отг: С.Мехмед, Н.Сюлейман, В.Емин

У.СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ
1. Организиране и провеждане на: спортни празници; училищни турнири по футбол, 

народна топка и хандбал; училищен турнир по шахмат и тенис.

Срок: по график 
Отг.: учителите по ФВС

• състезание по любими спортове
• организиране на футболен или тенис турнир по случай 3 -ти март
• състезателни игри по случай Патронния празник на училището
• поход или екскурзия до близка местност, посветен на Световния ден на 

Земята
• приятелски футболен мач с ученици от друго училище

У1.СОЦИАЛНА -  БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

1. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.
Срок: септември 

Отг: директор

2. Превантивна работа на трудовия колектив и всички ученици за създаване на 
атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на училищното имущество.

Срок: постоянен 
Отг: директор

3. Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно - технически 
средства.

Срок: постоянен 
Отг: директор

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

Срок: постоянен 
Отг: чистачката

5. Планиране на строително - ремонтни работи.
Срок: постоянен 
Отг: директор

6. Организиране на отдиха на учители и ученици.
Срок: постоянен 
Отг: директор

7. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен 
процес.
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Срок: ноември -  март 
Отг: директор

8. Изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците.

Срок: постоянен 
Отг.М.Зафирова

У1.ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

1. Привличане на родителите при организирането и провеждането на общо 
училищни тържества, празници, съвместни участия, организирани от 
училището, посещения на изложби, музеи, провеждане на походи, екскурзии и 
др.

- изграждане на комисия от родители в помощ на учениците и учителите.
- индивидуални срещи с родители на отделни ученици
- изготвяне на табло за информация на родителите във връзка с външното 

оценяване на учениците от IV и VII клас
- индивидуален и диференциран подход към родителите на ученици, пътуващи 

до с. Мургово, с. Горна крепост,с.Мъдрец и с. Висока поляна

Срок: 
постоянен 

Отг: учителите

2. Организиране и участие в традиционни български празници и други дейности.

Срок: 
постоянен 

Отг: директор
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