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Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на ПГСС „Сергей 
Румянцев” с Протокол 10/ 03 .09.2018 г. 
РАЗДЕЛ I: КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 
УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 
 
Цялостната дейност на ПГСС „С. Румянцев” през учебната 2017/2018 година 
протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 
346 ученици от тях в дневна форма 301 ученици в 15 паралелки, задочна форма на 
обучение – 35 ученици, в самостоятелна форма на обучение 5 ученици. В края на 
учебната година дневна форма на обучение са завършили 296 ученици. 
  
В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост 
на учебно-възпитателният процес (УВП). Стратегически силни стъпки бяха 
направени в областта на планирането на учебно-възпитателната работа (УВР). 
Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване 
качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Пос-
тигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри 
условия на УВП. Постигнати бяха успехи в следните направления: 

 възможности за изява на талантливи ученици  
 силен акцент върху възпитателната работа 
 засилена работа  с изоставащите ученици 
 намаляване броя на отпадащите ученици  
 много добро представяне на квалификационните изпити 
 активно участие на учениците и постигнати високи резултати в Национални и 

Международни състезания и конкурси 
 повишаване квалификацията на педагогическия персонал 
 активна работа с родители 

В изминалата година е реализиран плана за квалификационната дейност и в 
активизиране работата на методическите обединения. 
 
В изпълнение на основните цели и задачи от годишния план в училището като цяло 
е създадена добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите 
от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си 
ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-
пълно реализиране на целите на УВП. 
  
По отношение на административната, стопанска и финансова дейност изминалата 
учебна година беше успешна. 
  
Като цяло се налага изводът, че учителският колектив  и Ръководният екип на 
училището имат възможности да се справят и да решават възникналите проблеми.  
 
Необходимо е: 

 да продължи работата по гражданското образование на учениците;  
 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 

противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за 
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;  

 да се усъвършенства вътрешно - училищната система за квалификационната 
дейност на учителите и дейността на МО;  



 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;  
 специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, 
да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към 
училищния живот и обогатяване на материално-техническата база;  

 да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 
европейските образователни стандарти;  

 активно да се работи за внедряване на новите методи на обучение. 
 прилагане на превантивни мерки за предотвратяване и противодейстие на 

тормоза в училище и реализиране на дейности за справяне на случаи на 
тормоз в училище 

 осигуряване на качество и ефективност на професионалното обучение и 
образование в училище 

 изпълнение на училищния план-стратегия за намаляване броя на 
отпадналите ученици 

 участие в разработване и реализиране на проекти 
 Обновяване членовете на Обществения съвет 
 създаване на съвет за обществен мониторинг по Проект „Твоят час” 

  

РАЗДЕЛ II: ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО 

  
Стремежът на училищният колектив и през 2018/2019 учебна година е утвърждаване 
на престижа и доброто име на ПГСС „С. Румянцев” и формиране на личности с 
необходимата общообразователна и професионална 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; адекватно 
ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо 
отговорно поведение за участие в обществения живот; усвояване и формиране на 
общочовешки и национални ценности, на чувство за принадлежност към 
общоучилищния колектив; развитие на индивидуалността и стимулиране на 
творческите заложби.  
  
И за напред е необходимо да утвърждаваме нашето училище като 
конкурентноспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки 
добродетели при подготовката им за социализация и реализация; да продължи 
усъвършенстването на професионалните умения на педагогическия колектив; 
обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи 
толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на 
творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен 
процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. 
Училището ще се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и 
личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, 
уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите 
на агресивност и насилие. 
  
ІІ.1. От посоченото до тук произтичат следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА НА 
ПГСС „С. РУМЯНЦЕВ”  ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:  

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и изграждане на 
образовани личности с възможности за реализация.  



 Повишаване качеството на професионално  обучение на квалифицирани 
кадри конкурентноспособни в сферата на селското стопанство. 

  Издигане и утвърждаване престижа на училището.  
 Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и 

социално развитие на подрастващите. 
 Намаляване дела на преждевременно напуснали училище ученици 
 Ефективна квалификационна дейност 

  
ІІ.2. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание 
и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.  

 Издигане на качествено ново ниво на професионалната и общообразователна 
подготовка.  

 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него 
от всеки възпитаник.  

 Повишаване на eфективността в обучението по чужди езици  
 Активно въвеждане на ИКТ в обучението по всички предмети. 
  Обогатяване на материалната база.  
 Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото.  
 Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици.  
 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания 

и тяхното правилно използване.  
 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение.  
 Повишаване квалификацията на учителите, активизиране и оптимизиране на 

дейността на МО.  
 Активно взаимодействие с родителите не само по въпросите на МТБ, но и за 

съвместна дейност по въпросите на възпитанието на учениците.  
 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, 

отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни 
източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

  Разширяване и утвърждаване на дейността по проекти от европейските 
структурни фондове, както и на други проекти с цел привличане на средства 
за реализиране на основните цели на училището.  

 Изпълнение на стратегията за намаляване дела на преждевременно 
напусналите образователната система 2013-2020 г. 

 Изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. 
 Изпълнение на стратегията за развитие на професионалното образование и 

обучение за периода 2015-2020 г. 
 Изпълнение на плана за противодействие на училищния тормоз между 

учениците в училище 

  
ІІ.3. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Акцентиране върху подготовката по български език и приоритетно обучение 
по професионалната подготовка. Системна и последователна подготовка на 
зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ и квалификационните изпити. 

 Акцентиране върху подготовката на учениците по английски език в 
паралелките с ИИЧЕ 

 Повишаване ефективността на УВР, чрез подобряване организацията на 



учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и 
квалификация на педагогическите кадри.  

 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа 
дейност.  

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.  
 Гражданско образование.  
 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално-техническа база (МТБ).  
 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно 

участие в решаване на училищните проблеми. 
 Работа по  проекти с цел активно привличане на ученици в извънкласни 

дейности. 
 Реализиране на дейности от плана за действие на Национална стратегия за 

учене през целия живот. 
 Работа с даровити ученици 
 Допълнителна работа с изоставащите ученици  
 Разширяване на участието и отговорностите на социалните партньори в ПОО 
 Недопускане на фиктивно записване на ученици. 

РАЗДЕЛ III: ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ 
И ПРИОРИТЕТИТЕ 

  
Дейности за постигане на по-високи резултати от учебно-възпитателния 
процес: 
  
А. ОБРАЗОВАТЕЛНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
  
А.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
  
1.1. Провеждане на оценяване на входящото ниво на знания на учениците, анализ 
на резултатите и предприемане на необходимите мерки за преодоляване на 
констатираните пропуски. 

Срок: 17.10.2018 г. 
Отговарят: учителите 

Контролира:  зам.директора 
  

 
1.2. Стриктно спазване на годишните тематични разпределения по всички учебни 
дисциплини. 

Срок: постоянен 
Отоварят: учителите 

Контролира: зам.директора 
  

 
1.3. Активно използване на различни форми на проверка на знанията на учениците  

Срок: постоянен 
Отговарят: учителите 

 Контролира: зам.директора 

 
1.4. Прилагане на интерактивни методи на обучение и на новите ИКТ във всички 
учебни дисциплини. 

Срок: постоянен 
Отговарят: учителите 



Контролира:зам.директора 
  

 
1.5.Диагностика на учениците, с които ще се работи допълнително – изоставащи и 
напреднали. 

Срок: 30.10.2018 г. 
Отговарят: учителите 

Контролира:  зам.директора 
  

 
1.6. Провеждане на пробни Държавни зрелостни изпити по БЕЛ и втори 
задължителен предмет за учениците от 12-ти клас. 

Срок:  ІІІ 2019г. 
Отговарят: учителите 

Контролира:зам.директора 
  

 
1.7. Отговорно и ефективно провеждане на учебните часовете за спортни дейности 

Срок: постоянен 
Отговарят: учителите 

Контролира:  зам.директора 
  

 
1.8. Активно използване на възможностите, които се предоставят от МОН и други 
ведомства за работа по проекти, касаещи подобряване качеството на 
образователния процес. 

Срок: постоянен 
Отговарят: учителите и директора 

  

 
1.9. Провеждане на олимпиади по предмети. 
 

Срок: Според националния Календар 
Отговарят: учителите и директора 

  

 
1.10. Спортни мероприятия 
Организират се в съответствие със Спортния календар на МОН и училището 
Изработване на спортен календар на училището. 

                                                        Срок: Постоянен 
Отговарят: учителите и директора 

 
1.11. Мероприятия от професионалната подготовка 
Организиране и провеждане на училищен кръг и Регионален кръг от Национално 
състезание по професия  „Млад фермер”  
Организиране и провеждане на училищен кръг състезание по счетоводство  

                                                              Срок: м. март 2019 г. 
Отговарят: учителите и директора 

 
1.12. Участие на учениците в общоградски мероприятия 
 

                                                                Срок: Постоянен 
Отговарят: учители и директора 

 



1.13. Мероприятия свързани с Националния календар за изяви по интереси на 
учениците                                                                    Срок: Постоянен 

       Отговарят: учителите и директора 
 

 
А.2. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
2.1Работата по възпитанието на подрастващите да бъде подчинено на гражданското 
образование и възпитание на учениците, на приобщаването им към общочовешките 
ценности и подготовката им за пълноценен живот в съвременните 
общественоикономически условия. 
2.2 Да се утвърди превантивна възпитателна работа в училище с акцент:  
2.2.1 Здравно образование и възпитание 
2.2.2 Наркомания, алкохол, тютюнопушене 
2.2.3 Сексуално образование и предпазване от спин 
2.2.4 Професионално ориентиране 
2.2.5 Влияние на сектите 
2.2.6 Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие, пристрастяването 
към хазарта 
2.2.7 Опазване на околната среда и природата  

                                                        Срок: постоянен 
   Отговарят: класните ръководители и УКБПМН 

 
2.3 Гражданското образование и възпитание да се реализира, чрез три съставни 
части на учебновъзпитателния процес. 
2.3.1 Учебно съдържание 
2.3.2 Час на класа 
2.3.3 Извънкласни и извънучилищни дейности 
2.4 Гражданското образование и възпитание, чрез учебното съдържание в 
годишните си разпределения по предмети, които преподават учителите да 
формулират обосновани възпитателни цели на методичните единици. В 
преподаването на учебния материал учителите да акцентуват върху следните 
промени: в областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 
образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и 
програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни 
предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие 
в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства 
интегрирано в други учебни предмети. 
2.5 Гражданско образование в час на класа. 
Приоритет в работата на класните ръководители да бъде формирането на 
личностни умения у учениците за адекватно социално поведение в съвременните 
динамични общественоикономически условия.  

 За целта в часа на класа да се работи по следните примерни теми, които да 
са в основата на планирането на възпитателната работа. 

 Здравето като ценност и качество на живот 

 Позитивни и негативни форми за социално поведение, рисково поведение 

 Светът и любовта  

 Действие при бедствие и аварии 

 Професионално ориентиране 

 Безопасно участие на учениците в пътното движение 

 Предприемачество 

 Формиране на национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие. 
2.6 Гражданско образование и възпитание, чрез извънкласни и извънучилищни 
дейности. 



 Спортно туристическа дейност 

 Художествена дейност 

 Добри практики със сродни училища в страната и чужбина 

 Екологична дейност 
 

 2.7 Дейност на ученическия съвет. 

 Да участва при планиране дейността на часа на класа 

 Да създава съвместно с класния ръководител за личностна изява на всеки 
ученик 

 Да организира проявите в класа съгласно интересите на учениците 

 Да участва чрез разнообразни мероприятия посветени на Национални 
празници, Патронния празник и бележити дати 
 

                                                        Срок: постоянен 
   Отговарят: класните ръководители и  

                                                                                 Зам.директора 
 
ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 
  
Тържествено откриване на новата учебна година. 
  
Ден на независимостта на България - национален празник  
  
Ден на народните будители. 
  
Коледни тържества. 
 
Ден на Лозаря. 
  
Обесването на Васил Левски. 
  
Трети март - Ден на Освобождението на България (нац. празник). 
  
Ден на Земята – 04.2019 г. 
 
Тържествен водосвет на Благовещение. 
  
Патронен празник - 03.05.2019 г. 
 
 Изпращане на Випуск 2019 г. 
 
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост . 
  
Тържествено връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата за 
професионална квалификация на випуск 2019 г. 
  
Спортен празник. 
  
Ден за хигиенизиране и озеленяване на училището 
 
 
 
 
  



Б. КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
  
Б.1 Основни задачи: 
1.1 Усъвършенстване на професионалните умения 
1.2 Придобиване на нови знания и умения 
1.3 Промяна и развитие на професионалните нагласи 
1.4 Да се сформира училищна комисия по квалификационната дейност и 
методически обединения на преподавателите по хуманитарни дисциплини, 
природоматематически дисциплини и дисциплини по професионални направления 
 
                                                                                         Срок: 15.09.2018 г. 

                                                                                         
Отговарят: Директора и       
зам.директора 

Б.2.Форми: 
Самообразование; семинари; открити уроци; научно-практически конференции; 
добри педагогически практики и други. 
  
Б.3. Дейности: 
Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 
включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от 
годишния план на училището. Към него са приложени плановете на методическите 
обединения и предметните комисии. 
  
В. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 
  
1. Проучване на желанията и професионалните възможности на колегията за 
участие и работа по проекти от Европейските структурни фондове. 

Срок: постоянен 
Отговарят: Комисията по проектна дейност 

Контролира: Директора 

 
2. Сформиране на комисия за изготвяне на проекти, според интересите на 
учителите, учениците и училището и според изискванията на висшестоящите 
институции. 

Срок: 05.09.2018 г. 
Отговаря: Директора 

  

 
3. Контрол и отчетност върху дейността по одобрени проекти. 

Срок: постоянен 
Отговарят: Директора 

 
 
Г. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
  
1. Създаване на необходимата организация за тържествено откриване на учебната 
година. 

Срок: 15.09.2018 г. 
Отговарят: комисията по откриването 

Контролира: зам.директора 
  

 
 



2. Изготвяне на списъците на пътуващите ученици  
Срок: 15.09.2018 г. 

Отговарят: класните ръководители 
Контролира: зам.директора 

 
3. Изготвяне на годишните тематични планове на преподавателите по всички учебни 
дисциплини и на плановете на класните ръководители.  

Срок: 30.09.2018г. 
Отговарят: зам.директора  

  

 
4. Изготвяне на годишните тематични планове на преподавателите по ЗИП 

Срок: 02.09.2018 г.  
Отговаря:  зам.директора 

  

 
5. Изготвяне на график за провеждане на допълнителния ЧК за работа с 
документацията и консултации с родители. 

Срок: 30.09.2018г.  
Отговаря: зам.директора 

  

 
6. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците. 

Срок: 30.09.2018г.  
Отговарят: зам.директора 

  

 
7. Изработване на училищна програма за работа по преодоляване на агресивността 
и асоциалното поведение сред учениците, по проблемите на наркоманиите, сектите 
и детската престъпност. 

Срок: 30.09.2018 г. 
Отговарят: Председателя на УКБППМН 

  
  

 
8. Изготвяне на Списък - Образец № 1 за учебната година  

Срок: 30.09.2018г  
Отговарят: Директора и  ЗАС   

. 
  

 
9. Участие на учителите в септемврийските съвещания, организирани от РУО. 

Срок: до 30.09.2018 г  
Отговаря:  зам.директора 

. 
  

 
10. Изготвяне на следните планове: 

 План за квалификационната и методическа дейност.  
 План за работа на УКБППМН.  
 Актуализация на ПД на ПГСС „С. Румянцев”  
 Правилник за вътрешния трудов ред.  
 Всички документи по ППБ.  



 Всички документи за действие при БАК.  
 Всички документи за осигуряване на ЗБУТ.  
 План за намаляване броя на отпадналите ученици 
 План за развитие на професионалното образование и обучение 
 Етичен кодекс 
 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи 
 План за противодейстие на училищния тормоз на учениците в училище 

Срок: 01.09.2018г  
Отговарят: зам.директора 

и председателите на комисиите 
. 

  

 
11. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. 

Срок: 12.09.2018 г. 
Отговарят: Директора и зам.директора 

 
  

 
12.Изготвяне на седмичното разписание 

Срок: 15.09.2018 г. 
Отговаря:  Директора 

                                                                                                 
  

 
13. Организиране, провеждане, оценяване и изготвяне на анализ на входящото ниво 
на учениците. 

Срок: до 14.10. 2018 г. 
Отговарят: учителите 

 

 
14. Изготвяне на списъците на учениците за стипендии през І учебен срок 

Срок: до 28.10.2018г. 
Отговарят: Класните ръководители и 

Главния счетоводител 
 

  

 
15. Планиране на приема в 8-ми  за 2019/2020 учебна година. 

 
Срок: Декември 2018г.  
Отговарят: Директора 

  

 
16. Изготвяне на график за януарска изпитна сесия за самостоятелна и задочна 
форма на обучение 

Срок: м. декември 2018г. 
Отговарят:зам.директора 

и  ЗАС 
  

 
 



17. Запознаване с изпитните програми и критерии за  Държавен квалификационен 
изпит 

Срок: м. януари 2019г. 
Отговарят: зам.директора 

  

 
18. Планиране на необходимата учебна и училищна документация. 

Отговарят: зам.директора 
  

 
19. Актуализиране на списъците за стипендии на учениците за втори учебен срок 

Срок: февруари 2019 г. 
Отговарят: Класните ръководители и Директора 

  

 
20. Родителски срещи: 
  

 
- организационна – за началото на учебната година 

Срок: до 30 септември 2018г. 
Отговарят: класните ръководители  

Контролират:  зам.директора 
  

 
- за І срок 

Срок: 15 и 16 декември 2018 г. 
Отговарят: класните ръководители  

Контролират: зам.директора 
  

 
- за ІІ срок 

Срок: 16 и 17 март 2019 г. 
Отговарят: класните ръководители  

Контролират:  зам.директора 
  

 
 ХІІ клас 

Срок: 16.03.2019г. 
Отговарят: класните ръководители  

Контролират:  зам.директора 
  
 
- организационна – за края на учебната година 

Срок: до 23 юни 2019г. 
Отговарят: класните ръководители  

                                                                                     Контролират:  зам.директора 
  
21. График на учебното време – според заповед на Министъра на образованието и 
науката. 
  
22. Учебни дни за други дейности: 

 дни за провеждане на екскурзии с учебна цел – 2 дни;  
 ден за хигиенизиране и озеленяване на училището- 15.09.2018 и 20.04.2019;  



 ден за честване на патронния празник на училището – 03.05.2019 г 
 спортен празник на училището – 22 март 

Д. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 
  
Д.1. Обект и предмет на контролната дейност: 

 учебната работа на учениците и техните учебни резултати;  
 учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и 

възпитателите;  
 работата на зам. директора, обслужващия и помощния персонал;  

  
Д.2. Форми на контролната дейност:  
  
- педагогически проверки: 

 превантивни;  
 тематични;  
 текущи.  

  
- административни проверки: 

 на училищната документация, свързана с учебния процес;  
 на другата документация - техническа и технологична, документи за 

материалните и стоковите дейности, по трудовоправните отношения с 
персонала, свързана с финансовата дейност; 

- проверки на социално-битовата и стопанската дейност. 
  
- проверка по спазването на: 

 правилника за вътрешния трудов ред в училището;  
 училищния правилник;  
 изготвените графици;  
 правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд;  
 седмичо разписание; 

 проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО и 
МОН. 

  
Д.3. Срокове: 
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвеният план за 
контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове. 
  
Е. СОЦИАЛНО-БИТОВА, СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
  
1. Получаване на разрешително от РЗИ за началото на учебната година. 

Срок: 15.09.2018 г. 
Отговарят: Директора 

  

 



 
2. Определяне на приоритетите при модернизиране на материално - техническата 
база. 

Срок:15.10.2018 г. 
Отговарят:зам.директора и учителите 

 
 5. Навременно изготвяне на месечните, тримесечните, шестмесечните и годишния 
финансов отчет за изпълнение на бюджета. 

Срок: периодично и декември 2018 г. 
Отговарят: Главен счетоводител 

  

 
6. Подготовка за отоплителния сезон. 

Срок: октомври 2018г. 
Отговарят: Директора ,  
зам.директор, домакин  

  

 
8. Организиран двудневен отдих на колектива. 

Срок: до края на уч.2018/2019 година 
Отговарят: Директора 

 
  
Ж. ТЕМИ И ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
  
М. СЕПТЕМВРИ 
1. Избор на секретар на ПС. 
2. Избор на училищни комисии и на методически обединения за учебната година.  
3. Приемане на формите на обучение. 
4. Приемане на училищния учебен план. 
5. Актуализация на училищния правилник. 
6.Приемане на годишния план на училището и цялата необходима документация за 
началото на учебната година. 
  
М. ОКТОМВРИ 
1. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения. 
2. Приемане на списъка на учениците, които ще получават стипендия през първия 
учебен срок. 
3. Отчитане и анализ на резултатите от входните нива. 
4. Отчитане и анализ на  резултатите от проверката  на документацията. 
5. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 
 
М. НОЕМВРИ 
1. Отчет за състоянието на МТБ 
2. Отчет на комисията за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 
3. Приемане на график за класните работи за І ви учебен срок. 
4. Разработване на конкретни действия и мерки за недопускане на фиктивно 
записани ученици 
 
М. ДЕКЕМВРИ 
 
1. Обсъждане на успеха и дисциплината на учениците и предложения за налагане на 
наказания и похвали на ученици  
                                                                                      Докл.: класните ръководители 



  
 
2. График за януарска изпитна сесия за самостоятелна и задочна форма на 
обучение. 
                                                                                        Докл.: зам.директора 
  
3. Съгласуване на изготвените предложения за държавен план-прием за 
следващата учебна година. Гласуване на план-приема в VІІІ  клас за следващата 
учебна година. 
                                                                                             Докл.:  зам.директора 
 
М. ЯНУАРИ 
1. Приемане решения за държавен план- прием за учебната 2019/2020 г. 
  
М. ФЕВРУАРИ 
1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и 
на дейността на постоянните комисии и методически обединения. 
                                                                                              Докл.: Директора 
  
2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен 
срок. 
                                                                                                Докл.: Директора 
  
3. Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през ІІ 
учебен срок. 
                                                                                      Докл.: Класните ръководители 
 
4. Приемане на график за класните работи за ІІ - ви учебен срок. 
  
М. МАРТ - АПРИЛ 
1. „Взаимодействие с родителите за постигане на оптимални резултати в 
образователната и възпитателна дейност” – тематичен съвет. 
 
 2. Обсъждане на успеха и дисциплината на учениците и предложения за налагане 
на наказания и похвали на ученици  
 
3. Допускане на ученици до  ДЗИ и ДКИ 
                                                                                  Докл.: зам.директора 
  
М. МАЙ 
1.Отчет-анализ на квалификационната и методическа дейност в училището. 
                                                                                 Докл.: зам.директора 
  
2. Предложения за награждаване на ученици  
                                                                                          Докл.: зам.директора 
  
3. Доклад на класните ръководители за приключване на учебната година на ХІІ клас. 
  
М. ЮНИ 
1. Доклад на класните ръководители за приключване на учебната година. 
2. Отчет на резултатите от изходното ниво на учениците. 
3. Изготвяне на справка за броя на отпадналите ученици и анализ на причините. 
4. Разчет за провежда на производствената практика през м. юли и м. септември. 
5. Приемане на график за провеждане на редовна поправителна сесия. 



  
М.ЮЛИ 
  
1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и 
изпълнението на годишния план на училището. 
                                                                                           Докл.: Директора 
  
2. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. 

                                                                                  
Докл.: Председателят на УККМД,    
Председателите на комисии 

  
3. Допускане до държавни зрелостни изпити през септемврийската сесия. 
                                                                                Докл.: зам. директора 
  
4. Обсъждане на  проект на СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ № 1 за  новата учебна година. 
                                                                                   Докл.: Директора 
  
З. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ НА 
СОЦИАЛНАТА СРЕДА 
  
3.А. Интеграционни връзки 
1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 
  
2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 
ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 
подрастващите. 
  
3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни 
и издателски фирми, които биха били полезни на училището. 
  
4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен 
на практически опит и идеи между учители и специалисти. 
  
5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 
подобряване на материалната база в училище. 
  
6. Актуализиране на връзките със следните институции: 

 Община Луковит 

 Бюро по труда 

 НЧ „ Съзнание” 

 Отдел „Закрила на детето” 

 Гражданска защита;  

 Противопожарна охрана;  

 Детска педагогическа стая;  
 
7. Съвместна дейност с: 

 полиция, съдебна власт и прокуратура;  
 здравеопазване;  
 общинска администрация;  
 РУО на МОН;  
 спортни клубове и дружества;  

  



3. Б. Взаимодействие с родителите 
  
1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез 
родителските съвети по класове. 
  
2. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане 
на синхрон между семейното и училищното възпитание. 
  
3. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 
мероприятия. 
  
4. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни 
проблеми. 
  
7. Поддържане на актуална информация в сайта на училището. 
  
8. Провеждане на родителски срещи (по горепосочения график)  
  
3. В. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните 
  
1. Задачи: 

 издирване и обхват на ученици с асоциални прояви 
 изясняване на причините, довели до извършване на противообществени 

прояви;  
 организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

2. Форми на работа: 

 провеждане на индивидуални разговори;  
 провеждане на психологически изследвания;  
 проучване на социални контакти;  

3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа 
на комисията. 
  
3.Г.Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, 
охрана на труда и защита при природни и други бедствия 
  
1. Задачи:  

 формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 
успешната адаптация към живота;  

 прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат 
да възникнат в и около него;  

 осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите 
на движението по пътищата;  

 поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 
съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;  

 формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 
бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и 
придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.  



  
2. Форми на работа: 

 теоретическо и практическо обучение на учениците;  провеждане на 
семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;  

 превантивна работа. 

  
3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в 
плана на училищната комисия. 

 

   
 

 

 

 

ДИРЕКТОР: 

         /инж. Румяна  Георгиева/ 

 

 

 


