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Годишният план е приет на заседание на ПС с протокол № 8/09.09.2022 г. 

и е утвърден със заповед на директора № 355/12.09.2022 г. 



КРАТЪК АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 
 

ОУ ”Никола Йонков Вапцаров” е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с 

добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с 

променящата се роля на учителя – да бъде не просто източник на учебна информация, а 

консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на 

ученика в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. 

Единодействие на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията на 

ОУ”Никола Йонков Вапцаров” като образователна институция, която дава добра подготовка 

на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение. 

Развитие на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и 

родители с цел положителна промяна в отношението към институцията училище. 

 
 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандарти в 

духа на духа на демократичните ценности. Училището подкрепя и подпомага усилията на 

всяко дете да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и 

поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и 

развитие на индивидуалността и творческите заложби на всяко дете. 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Утвърждаване на ОУ „ Н.Й.Вапцаров“ като училище, способно да формира у учениците 

национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация, 

училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създаващо среда за 

качествено училищно образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, 

основаващо се на демократични принципи. 

 

 
 

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС.

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност.

 Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране 

на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене 

през целия живот.

 Обогатяване на материалната база и модернизация на учебния процес;

 Успешна социализация на учениците със специални образователни потребности;

 Усъвършенстване на взаимодействие с родителите;

 Гражданско образование и възпитание с акцент здравно възпитание и превенция на 

зависимости от алкохол, тютюнопушене и наркомании;



ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

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

способностите и интересите му;

 Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

 Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

 Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

 Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

на развитието и реализацията им;

 Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

 Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие;

 Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

 Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания;

 Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

 Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки;

 Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

I. ПЛАНИРАНЕ 

 

№ Дейности / Мероприятия Отговорни 

лица 

Срок за 

изпълн 
ение 

1.  Изготвяне на план за работа за борба с 

противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни 

Председател 

на УКБППМН 

09.09. 
2022 г. 

2.  Изготвяне на план за квалификационни дейности Председател 

на комисия 

09.09. 
2022 г. 

3.  Изготвяне на планове за работа на методическите 

обединения. 

Председатели 

на МО 

09.09. 

2022 г. 



4.  Изготвяне на годишни планове на класни ръководители 
за организацията и съдържанието на ЧК и работата по 

БДП. 

Класни 

ръкоодители 
09.09. 
2022 г. 

5.  Изготвяне на график за провеждане на консултации 

с учениците по съответните учебни предмети. 

Н. Мохамедова, 

З. Хайтова 

12.09. 
2022 г. 

6.  Изготвяне на график за провеждане на класни и 

контролни работи през І/ІІ учебен 

Н. Мохамедова 21.09. 
2022 г./ 

09.02. 

2023 г. 

7.  Актуализиране на План- програма за БДП Председател 

УКБДП 

28.09. 
2022 г. 

8.  Изготвяне на училищна програма за

 гражданско образование. 

Д.  Делчева 28.09. 
2022 г. 

9.  Избор на занимания по интереси чрез проучване на 
желанията на учениците въз основа на анкета. 

Кл. 
ръководители 

30.09. 
2022 г. 

10.  Изготвяне на план за приключване на учебната година и 
подготовката новата учебна година. 

Кл. 
ръководители 

15.05. 
2023 г. 

11.  Изготвяне на отчет за проведените занимания по 

интереси. 

Ръководители 

на ИД 

01.06. 

2023 г. 
 
 

 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

№ Дейности / Мероприятия Отговорни лица Срок за 

изпълне 
ние 

1. Тържествено откриване на новата учебна 
година. 

Е. Чолакова, С.Сустова, 
Н. Мохамедова 

15.09. 
2022 г. 

2. Европейски ден на спорта в училище Кл. ръководители, учители 
ЦДОУ 

30.09. 
2022 г. 

3. Ден на народните будители Кл. ръководители 01.11. 
2022 г. 

4. Патронен празник Кл. ръководители, учители 

ЦДОУ 

07.12. 
2022 г. 

5. Коледни тържества Кл. ръководители, учители 
ЦДОУ 

21-22 
декември 

6. Годишнина от обесването на Васил Левски Радослав Смаилов 17.02. 
2023 г. 

7. Трети март - национален празник Радослав Смаилов  

8. Посрещане на първа пролет Е. Пенева, Т. Илиева, кл. 
ръководители 

21.03. 
2023 г. 

9. 24 май - Ден на българската култура и 

славянската писменост 

Е. Чолокова, 

кл.ръководители 

24.05. 

2023 г. 



10. Закриване на учебната година: Кл. ръководители 

 

31.05. 
2023 г.; 

15.06. 

2023 г.; 

30.06. 

2023 г. 
 
 

 

РАБОТАТА В ГРУПИТЕ С ЦОУД 
 

 

№ Дейности / Мероприятия Отговорни лица Срок за 
изпълнение 

1. Организиране на дейности за популяризиране 

на целодневната организация: 

Празник на талантите 

Пролетен карнавал 

Учители в ЦДО 

Делчева, Илиева 

 

м.декември 

2022 г. 

м. март 2023 г. 

 Спортен празник  
м. май 2023 г. 

2. Изготвяне на табла, плакати и други  през годината 

 мероприятия за публичност.   

3. Учителите в съответствие с утвърден график   

 за провеждане на консултации по учебни   

 предмети да влизат в І час за   

 самоподготовка и оказват помощ на   

 нуждаещите се ученици.   

4. Учители в ЦДО да използват педагогически 

методи и подходи, които да подпомогнат 

успеваемостта на учениците, да извършват 

вътрешно оценяване на самоподготовката на 

учениците и техният напредък, да поддържат 

контакт с родителите на учениците в групите. 

 през годината 

5. Годишните разпределения на учители в ЦДО 

за часовете по дейности по интереси да са 

съобразени с потребностите и интересите на 

учениците. 

 



 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР. ПОХОДИ. ЕКСКУРЗИИ. 

 
 

 
№ Дейности / Мероприятия Отговорни лица Срок за 

изпълнение 

1. Вътрешноучилищен турнир по футбол и 
баскетбол 

А. Терзиев, 
 

м. октомври 
2022 г. 

2. Спортни игри   

 Народна топка, спортно - състезателни игри Т.Илиева м. ноември 
2022 г. 

 Баскетбол А. Терзиев м. ноември 
2022 г. 

 Волейбол А. Терзиев м. ноември 
2022 г. 

3. Състезание по тенис на маса А. Терзиев м. февруари 
2023 г. 

4. Турнир по народна топка А. Терзиев м. април 
2023 г. 

5. Спортен празник А. Терзиев, Д. Делчева 

Т.Илиева 

м. април 
2023 г. 

6. Ден на спорта А. Терзиев м. май 

2023 г. 

7. Екскурзии с продължителност до три дни. кл. ръководители м. юни 
2023 г. 

8. Проектни и творчески дейности в 1, 2,  3  Учители 1.- 3. клас  32 учебна 
 седмица 



II. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС 

 

м.септември 
 

1. Информация за постоянните училищни комисии за учебната 2022/2023 година. 

2. Приемане на: 

2.1 Правилник за дейността на училището; 

Отг. Директора и работна група: Д. Делчева, З. Хайтова 

2.2  Формите на обучение; 

2.3. Годишен план за дейността на училището; 

Отг. Директора и председатели на ПК  

3. Приемане седмичния и дневния брой на часове за групите за всяка от дейностите от  

целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното разписание с  

учебните часове от училищния учебен план .  

Отг.: Т. Илиева, Д.Делчева 

4.  Система от качествени показатели за поставяне оценка на изпитванията на учениците от  

I - III клас през учебната 2022/2023година. 

Отг. Учители начален етап 

5. Актуализиране на критерии по показатели за допълнително трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда през учебната 2021/2022 г. и избор комисия за оценяване. 

Отг.:  Е. Чолакова  

6. Определяне как учениците освободени по ФВС ще уплътняват учебния час. 

Отг.: учители ФВС 

 

м.октомври 
 

1. Одобряване на търсените занимания по интереси от училището. 

Отг. Директор и класни ръководители 

 

2. Запознаване с контролната дейност на директора за учебната 2022/2023 година. 

3. Актуализиране на План-програма по БДП. 

Отг. Председател на УКБДП 

 

4. Приемане на мерки за подобряване на качеството на образование. 

                                 Отг. Директора                                                                                                                             

 

5. Приемане на училищна програма за гражданско образование. 

 

Отг.: Начални учители и Д.Делчева 
6. Запознаване с отчет за изпълнение на училищния бюджет за III тримесечие на 2022 г. 

година 

 



м.ноември 
 

1. Обсъждане на резултатите от проведените тестове входно ниво. Обсъждане на нивото на 

усвояване на компетентностите от учениците и предлагане на съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

Отг. Учители по съответни учебни предмети 

 

м.февруари 
 

1. Анализ на резултатите за І учебен срок. Обсъждане на нивото на усвояване на 

компетентностите от учениците и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

 

2. Междинно ниво – начален етап. Обсъждане на резултатите и набелязване на мерки за 

подобряване на обучението. 

 

 

3. Обсъждане на резултатите от работата в групи с ЦОУД . 

Отг.Сустова, Хайтова, Чолакова, 

Пенева 

 

Отг. Учители в ЦДО 
 

4. Информация за контролната дейност на директора през І учебен срок. 

 

5. Разглеждане на дейността на постоянните комисии /БДП, УКБППМН/ и на МО. 

Отг. Председатели на МО и ПК 

6. Запознаване с бюджет 2023 година. 
 

 

м. март 
 

1. Прием на ученици в I клас. 

 
2. Готовност на учениците от VII клас за НВО.                   

 

                     Отг. Р. Смаилов и Н. Мохамедова 

 

м. май 
 

1. Приемане на списък с учебни предмети, изучавани в избираеми учебни часове в I- VII 

клас през учебната 2022/ 2023 година. 

Отг. Директор и класни ръководители 

 

2. Обсъждане и приемане на план за приключване на учебната година и подготовката 

новата учебна година. 

 

                               Отг. Директо р 

 

3. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици. 

                                                                                                            Отг. Класни ръководители 

4. Определяне на ученици за допълнителна работа. 



Отг. Сустова, Пенева, Чолакова, 

Хайтова 

 

5. Запознаване с отчет за изпълнение на училищния бюджет за I тримесечие на 2023 г. 

година. 
 

                                                                                                          Отг. Директор 

 

м. юли 
 

1. Анализ на резултатите за учебната 2022/ 2023 г. Обсъждане на нивото на усвояване на 

компетентностите от учениците и предлагане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

Отг. Директор, класни ръководители 

2. Обсъждане на резултатите от работата в групи с ЦОУД . 

Отг. Т. Илиева, Д. Делчева 

3. Информация за контролната дейност на директора през учебната година. 
                                                                                                                           Отг. Директор 

4. Отчет на дейността на училищните комисии и методическите обединения. 

Отг. Председатели на МО и ПК 

5. Приемане на училищни учебни планове; групите с ЦОУД, видове спорт за спортни 

дейности; предложение за неучебни дни; проект на Списък образец № 1 за учебната 

2023/2024 година. 

Отг. Директор, класни ръководители 

 

6. Отчет за проведените занимания по интереси, отчет за изпълнение на стратегията за 

развитието на училището. 

7. Запознаване с отчет за изпълнение на училищния бюджет за II тримесечие на 2023 г. 

година. 

 

 

 
 

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

1. Интеграционни връзки: 

 с други учебни заведения 

 обществени, културни и научни институции 

 център за гражданска защита 

 противопожарна охрана 

детска педагогическа стая 

 общинска администрация 

 РУО – Смолян 



 

2. Взаимодействие с родителите: 

 ангажиране на родителската общност при решаване на училищни проблеми 

 постигане на синхрон между семейно и училищно възпитание 

 съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия 

 изготвяне на табла за информация на родителите 

 провеждане на родителски срещи: 

 

м.септември 

 

1. Насоки за учебната 2022/2023 година. 

м.октомври 

 

1. Запознаване на родителите с: ПДУ /раздели ученици и родители/; ПБУОВТ/раздели 

ученици и родители Правила за безопасна работа в училищна компютърна мрежа и 

интернет; Приемно време на класните ръководители; Графици за провеждане на 

класните и контролни работи през І учебен срок и за консултации;; Механизъм за 

противодействие на тормоза в училище. 

 

2. Избор на родителски активи. 

м. февруари 

 

1. Обсъждане на резултатите от ОВП през І учебен срок. 

 

м. април 

 

1. Запознаване на родителите с НВО – 7 клас и прием след завършено основно образование 

2. Готовност за приключване на учебната година и подготовка за новата. 

 

м. май 

Среща с родителите на бъдещите първокласници. 

 

 Отг. Директор  



 


