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ГОДИШЕН ПЛАН 

на ОбУ'Св.св.Кирил и Методий” 

с.Блъсково ,община Провадия за 

учебната 2021/2022 година 

РАЗДЕЛ:  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Дейността на училището през изминалата 2020/2021 учебна година бе подчинена на 

основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра организация , 

съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите . Учителският колектив 

отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. 

През изминалата учебна 2020/21 год. Училището изпълнява Национални 

програми и проекти:Национална програма „Иновации в действие”, „Равен достъп 

до училищно образование в условиятя на криза”, „Изграждане на училищна 

STEM среда”,”Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование”,”Подкрепа за успех”, проект BG 05M2OP001-2.011-0001, 

Училищно мляко,  Занимания по интереси. 

През изминалата 2020/21 учебна година се наложи учебните занятия в училище 

да бъдат преустановени и се премина поетапно към дистанционна форма на 

обучение за периода от октомври до края на учебната година поради настъпилата 

епидемия от Ковид 19. Учениците и учителите работиха с програмата Class Dojo. 

Имаше и ученици, които не успяха да се включат в онлайн обучението поради 

липса на техника. 

Необходимо е: 

- да продължи работата по гражданското възпитание на ученицитe; 

- да се повиши качеството на схемата на квалификационна дейност на учителите и 

ефективността на учебния процес; 

- да продължи работата по обхвата и задържането на учениците в училището; 

задълбочаване работата с родителите и привличането им за съпричастност при 

решаване на училищни проблеми;  работа върху образователната нагласа на ромските 

деца. 

- През предстоящата 2021/2022 учебна година приоритет  ще имат мерките, 

свързани с Ковид 19 с цел предпазване на ученици и учители. 

- Учебната година започва присъствено със засилени мерки за сигурност. 

- За ученици и учители V-X клас стават задължители предпазните маски. 

- Редовна дезинфекция на помещенията в училищната сграда и спазване на строга 

лична хигиена  
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- Ограничаване и специално обозначаване на движението на учениците по 

коридорите и санитарните помещения 

- Отваряне на дъпълнителен вход на училището 

- Ограничаване на достъпа на родители до сградата на училището 

 

 

РАЗДЕЛ П : ЦЕЛИ, СТРАТЕГИ, ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

1.Мисия на училището-осигурява усвояването на общообразователния минимум от 

учениците, физическо и духовно израстване и изграждане на висока интелектуална 

подготовка, адаптивни и мобилни личности ,етническо разбирателство, отговорно 
поведение. 

2.Визията на училището включва утвърждаване на училището като конкурентно 

способно и формира у учениците национални и общочовешки добродетели; 

усьвършенстване на професионалните умения на педагогическия  колектив, 

формиране у учениците на знания и личностни умения за активно въздействие върху 

социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности. 

Характерно за училището е да си поставя за цел да се постигат по-високи резултати 

в образователната дейност, да се модернизира, да се изпълняват стриктно и в срок 

изискванията на висшестоящите органи, да се съблюдава и развива ученическото 

развитие в духа на национални и морални ценности. Изпълнението на училищните 

учебни планове, следенето на резултатите от видовете изпити, конкурси и състезания, 

както и реализацията на учениците след завършване на училище, поставя пред кадрите 

в училище сериозни и отговорни задачи. Именно работата на служителите за качество 

и резултати, ги определя като служители, които работят в условия на динамична 

обстановка. Изграждането на система от символи и училищни ритуали за усилване на 

принадлежността към училището, развитието на традициите на творческите дейности, 

привличането на учениците за работа в извънкласните форми, стремежа за 

превръщането на училището в желана територия на учениците, бележи общата 

атмосфера на работа в ОБУ“Св.Св.Кирил и Методий“. 

 З.Цели на училището: 

-издигане и утвърждаване престижа на училището; 

-осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие 

на подрастващите; 

-повишаване качеството на учебно-възпитателната работа; 

-повишаване квалификацията на учителите; 

-пълен обхват на децата, подлежащи на задължително обучение; 

4.Стратегии в дейността на училището: 

-високо качество в дейностга на учениците; 

-усъвършенстване работата с изоставащите ученици; 

- демократизация и хуманизация в дейностга на училището; 



 

-акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания; 

 

-защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото; 

-утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност кьм него на 

всеки възпитаник; 

5.Приоритети в дейността на училището: 

- оптимизиране на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес; 

- издигане на по-високо равнище подготовката на учениците по български език; 

- подобряване на вътрешно- училищната квалификационна дейност; 

-повишаване качествата на педагогическия и административен контрол; 

-гражданско образование; 

- връзки с обществеността; 

- прибиране и задържане на всички деца до 16 год. възраст в училище; -работа върху 

образователната нагласа за учене на ромските деца. 

РАЗДЕЛ Ш: Дейности ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

А. Административна дейност: 

1 .Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на планове на 

класните ръководители. 

Срок: IX 

От. Преподаватели, кл. р-ли 

2. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците :  

Срок: IX 

                                                                   Отг. Директор 

З. Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната година. :  

                                                             Срок: IX 

                              Отг. Директор 

4.Преглед на задължителната документация за началото на учебната година 

                                                         Срок:IX 

                                                         Отг.Директор 

5.Изготвяне на програми за работа по факултативни и избираеми часове. 

                                                         Срок:IX 

                              Отг. Преподаватели 

6. Изготвяне на графиk за дежурства в училище и изпращане на пътуващите 

ученици. 

                                                      Срок: IX 

                              Отг. Директор, учители в ПИГ 

7.Изготвяне на приемателни списъци на всички класове и паралелки 

                                                         Срок:.IX 

                              Отг. Директор, кл. р-ли 
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8.06хождане на учениците по домовете и проверка готовността им за училище. 

                              Срок:14. IX 

                              От. Класни ръководители 

9.Изготвяне на седмично разписание на училището. 

                                                         Срок:IX 

                              Отг.Дирекгор 

10.Раздаване на учебниците — I-VII клас. 

                                                      Срок: IX 

                              Отг.Класни ръководители 

11 .Изготвяне на поименно и длъжностно щатно разписание на училището. 

                              Срок:.Х 

                              Отг.Директор, ЗАС 
12.Изготвяне на график за контролни и класни работи 

Срок:.X, II 

Отг.Преподаватели 

13. Тестови проверки за входно и изходно ниво по учебните предмет.  

                                                           Срок:X, I, VI 

Отг.Препод.,класни р-ли 

14.Изготвяне на списъци на пътуващите ученици и учители. 

                                                Срок:IX 

                              Отг.Кл. ръководители 

15.Изготвяне на заявка за необходимата учебна и училищна документация. 

 Срок:XI, III 

 Огг.Директор 

16.Сформиране на УС по класове и Училищен съвет. 

                                                           срок: Х 

  Отг.Директор,И.Стефанова 

17.Изготвяне на графици за провеждане на темите по БД и 

БАК.  

                                                            Срок:IX, I                    

                                                            Отг.Дирекгор 

18.Определяне на класните ръководители за учебната година.  

                                                           срок: IX 

                              Отг.Директор 

19. Оформяне на училищната документация- дневници на паралелки и 

група, ученически книжки, книга на подлежащите.  

                                                            срок: IX 

 Отг.Директор 

     Б.Социално- битова и стопанска дейност 

1 .Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година. 

                                                            Срок: IX 

     Отг. Директор 

2.3асилване нивото на дисциплината на всички равнища като основен фактор за 

опазване на придобитото равнище. 

      Срок: Ежедневен 

      Отг. Директор 



 

З. Осигуряване на необходимите учебно-технически 

средства 

                                                             Срок :X,ХП, V  

                                                             Отг. Директор 

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

                                                             Срок: Х 

       Отг. Николова 

5. Зареждане на медицински кабинет за първа медицинска помощ. 

    Срок: IX,П 

   Отг.Директор, медицинско лице 

6. Провеждане на медицински прегледи на учениците.  

                                                         Срок: IX, V 

    Отг.Мед.сестра 

7.Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.   

                                                           Срок:IX                                 

                                Отг. Директор 

8. Изготвяне договори за осигуряване на закуски и обяди. 

 Срок:IX 

   Отг.Директор 

9.Провеждане на инструктажи по БХТ и ПО по класове и на колектива 

                                                           Срок: IX, 1,  

 Отг.ЗАС,кл. р-ли 

В.Гражданско образование и възпитание. 

 IОсновни задачи: 

1/ Формиране на нагласа у учениците и поведение на активност и ангажирано 

участие в демократичните процеси, протичащи в образованието. 

2/ Изграждане култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие 

в общоучилищния живот. 

3/ Подготовка за здравословен начин на живот и екологична култура у учениците•. 

4/ Култура на поведение при движение по пътищата. 

 П.Конкретни действия , организатори, срокове: 

1/Организиране на здравни беседи и лекции в сътрудничество със СЗУ с.Блъсково, 

медицинското лице в училище. 

Срок:XI, П 
  Отг.Кл.р-ли, мед. сестра 

2/ Учениците от I-VIII клас задължително изучават в ЧК правилата по БД, съгласно 

одобрените учебни програми за всеки клас. 

Срок:По график 

Отг.-Преподаватели, Директор 

3/Задълбочаване сътрудничеството с местното читалище за по-широка културна 

дейност в рамките на селото. 

Срок:Постоянен 

 Отг.Директор 

4/Тържествено откриване на новата учебна година. 

Срок: 16.XI 

Отг.Директор,М. Георгиева, Иванова 
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5/0рганизиране работата в часа на класа след предварително обсъждане и проучване 

интересите на учениците. 

срок: IX 
Отг.Кл. ръководители 

6/ Провеждане на училищни олимпиади по БЕЛ, математика , история  

                                                          срок:II  

                               Отг.Преподаватели по предмет 

7/ Честване на бележити дати: 

    а/Ден на народните будители. 

       срок: 1.XI 
      Отг.Д. Димитрова 

   6/06есването на Васил Левски. 

                                Срок:19.П 

                                Отг. Колева , Жекова, Маринова 

в/З-ти март-Ден на освобождаването на България от османско иго. 

                                Срок:З.Ш 

               Отг.Ранкова,Петрова 

 г/Ден на българската просвета ,култура и на славянската 

писменост. 

              Срок:22V 

              Отг. Мустафов, Маринова 

              д/Патронен празник на училището. 

                                                        Срок: 10.V 

                                                         Отг.Вълева, Д. Николова          

е/1 юни ден на детето — рисунка на асфалт.  

               Срок: 31.V 

                                Отг. Начални учители, 

8.0рганизиране празнуването на празници от календарно- обредния цикьл: Коледа, 

Баба Марта, Първа пролет, Великден и др. 
Срок: М.ХП, Ш, IV 

Отг.Кл. р-ли нач.курс 

-Отбелязване на международни дни и празници: Осми март; Международен ден за 

борба със СПИН; Международен ден на земята”22.04” 

  

Отг. Кл. ръководители 

            - Седмица на детската книга. 

   Cрок:15.lV 
 Отг. начални учители, Маринова 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ  ТЪРЖЕСТВА 

- „Чудна чуднотека“ - подг. група 

   Срок:м.X 

                                  Отг. Хашимова 

- „Коледна миниатюра” - подг група 



 

                                  Срок: м. XII 

   Отг.Б.Хашимова 

 

,Весел математичко” - подг. група 

                                 Срок: м. II 

 Отг.Б.Хашимова  

               „Баба Марта“ 

   Срок : м. III 

                                                      

Отг.Хашимова 

„На мама с любов“ 

                                                      Срок:м. III 

                                                      Отг.Хашим.  

 „Приказно пътуване кум буквите“ 

                                                      Срок: м. IV 

                                                      Отг.Хашим. 

„Забавна математика“ 

                                                      Срок: м. III 

                                                      Отг.Иванова 

 „Празник на буквите“ 

                                                      Срок:м. IV 

                                                      Отг.Иванова 

„Приказен свят“ 

                                                      Срок:м. V 

                                                      Отг.Ганева  

Викторина на тема: „Моята родина“ 

                                                      Срок:м. V 

                                                      Отг.Ранкова 

„Спортувай заедно с мама и татко“ 

                                                      Срок:м. IV 

                                                      Отг.Петрова 

 

 - Годишно утро – IV клас 

Срок: м.V 

Отг.Петрова 

 

              „ Готови за НВО“- викторина 

Срок: м. V 

                     Отг.Петрова 

-Екскурзия до исторически места 

                     Срок: м. V 

   Отг. Ранкова, Петрова,М.Георг. 

-Турнир по волейбол—VII —  

                                                      Срок:м.апр 
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     Отг.Вълева,Николова 

-„Ние говорим английски“ — VIклас 

                      Срок: м. V 

                                               Отг.Вълева 

КУИЗ—Природни науки- VII — VIII кл. 

          Срок: м. ноември 

                             Отг.Янева 

„Младши биолог“-състезание 

                                                              Срок:м. април 

                                                               Отг.Стефанова 

„Математика без граници“ 

                                                              Срок:Х,I,IV 

                                                               Отг.Мустафов 

-Коледни тьржества   

                                                              Срок: М.ХП 

Отг.: Кл. р-ли 

Караоке парти  

Срок: м. V 

От. : Кл. р-ли 

Изработка на картички, апликации, табла за бележити дати и празници и подреждане 

на изложби 

Срок: Постоянен 

От. Учители в ПИГ' 

9.Работа по спечелени проекти от училището. 

10.Провеждане на конкурси: 

конкурс за най-хубава сурвачка 

Срок:м.ХП 

Отг.Петрова, Ранкова 

11. Училищен спортен календар: 

А. Ученически спортни състезания: 

-вътрешно-училищен турнир по футбол 

Cpoк: м.IV 

Отг.Д.Николова 

-училищен крос ”Златна есен” 

Срок.м.Х-Ш 

Отг.Преподав. по ФВС 



 

 вътрешно училищни състезания по народна топка, топка над въже 

                                               Срок: м.XI 

                       Отг.Св. Иванова, Д.Николова 

-”Бързи, смели сръчни” 

                                                Срок:м.IV 
      Отг: Св.Иванова, Николова, Хашимова 

-турнир по волейбол 

                                                        Срок:м.П 

                       Огг.Д.Николова, Мустафов 

-щафета в чест на З-ти март 

                       Срок:м.Ш 

                       Отг.Д.Николова, Мустафов 

Б. Туристически походи: 

-излет до близка местност 

                                               Срок:м.V 

    Отг.Маринова,Мустафов,Вьлева,Д.Николова 

Квалификационна дейност  

1.Цели: 

-Повишаване на научната, педагогическата и методичната подготовка и създаване 

на    мотивация за саморазвитие и усъвършенстване на учителите. 

-Усъвършенстване и съвременно протичане на учебния процес. 

-Постигане на положителни промени в личността на учениците 

2.3адачи:  

Да се разработи система за квалификационна дейност в училището. 

Да се стимулират учителите кьм самоподготовка, усъвършенстване и активно 

преподаване на обучение чрез обмяна на педагогически опит. 

3.0сновни приоритети: 

Самоусъвършенстване чрез вътрешно-училищна система за квалификация. 

Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като 

действена форма за усъвършенстване на учителите и създаване система на 

самосъхранение на документацията на МО. 

-Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на 

учениците 

 

4.Равнище на квалификации. 

А..Вътрешно училищна квалификационна дейност: 

-Разработване на планове за дейността на МО. 

Срок:16.Х 

Отг.Ранкова,Ганева,Колева,Маринова 

-Обогатяване на библиотечния фонд с научна, методическа и дидактическа 

литература. 
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Срок:м.Х,м.II 

От.Хашимова,Директор 

Закупуване и снабдяване на училищната библиотека с ръководства по предмети 

Срок:м.IX 

Отг.Директор 

-Организиране на дискусии по новите наредби на МОН за учебното съдържание. 

Срок: м. IX, VI 

Отг.Директор 

Да се проведе анкетно проучване на интересите на учениците от VII кл.. за 

продължаване на образованието 
Срок.•.м.Ш 

Отг.Кл.р-ли 

-”Проблеми в обучението по БД“ 

   Срок: м. П 

От. Русева 

-Организиране на педагогически дискусии на тема:”Постигнати резултати от 

проведените писмени контролни работи за отчитане на входното ниво на 

учениците- I-V-VIII кл. 

                                                         Срок:м.XI 

  Отг.Кл, ръководители,Преподаватели 

Б. Извън училищна квалификационна дейност: 

-Посещение на учителите на септемврийските съвещания по отделните предмети. 

          Срок:м.IX 

            Отг.Директор 

-Участие на учители и възпитатели в проект на МОН и структурните фондове за 

квалификация на педагогическите кадри. 

                                                         Срок: м.IX 

                                                         Отг.Директор 

-Осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в 

квалификационни форми за повишаване квалификацията 

                                                                   Срок : периодично 

                                                              Отг. Директор 

-Осигуряване на необходимите условия и подкрепа на всички  преподаватели, 

желаещи да повишат квалификацията си във ВУЗ или ДИКПО-Варна 

                 Срок:Периодично  

                 Отг.Директор 

5.Методическо обединение на учителите I-IVкл. 
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      -Индивидуална работа с децата от малцинствата, които не владеят добре български 

език: 

-Планиране и провеждане на открити уроци по музика, български език ,математика: 

     -Търсене на иновационни подходи при ограмотяване на децата; 

     -Провеждане на семинари и дискусии; 

Срок:м.Х 

Отг.Ранкова, Нач. учители 

6.Методическо обединение на класните ръководители: 

-Търсене на подходи кьм учениците за свеждане до минимум броя на 

безпричинните отсъствия. 

-Развитие на познавателната активност на учениците. 

-Последователно и настойчиво да се работи за развитието на ученическата 

личност чрез естетическо, физическо и нравствено възпитание. 

-Издирване и запознаване с методическата литература по проблемите на 

тютюнопушенето ,алкохола и наркоманията V-VIII кл. 

Срок:м.XI 

Огг.Кл.р-ли,Маринова -

Обхващане и задържане на учениците в училище. 

Срок:м.IX-П 

Отг.Кл.р-ли 
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