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PA3IEJI L 
KPAT OEEKTHBEH AHA.TH3 H OIIEHA HA IEHCTBHTE.IHOTO 

CCTOHHHE HA IEHHOCTTA HA YHH.IHIHIETO 
lUuocrara eloer wa OY _Heopr Pue" npen 2021/2022 rozua e npore e 

cracHo 3aeTHaTe B roHHH La aa04, 3a0T0 11pe3 M. oeMBpM M M. pep'yap 
2022r. orHoBo B aTa cTpaa 6e o6sea npoTHBoeMeM Ha 06cTaoa. Cr aCHO 
an1eMTe Ha MHTpa Ma 31pa8eon1a8aMeo MMcTpa a MOH yere ce 
o6yaaxa s eaeKTpOa cpea OT pa3CT0Me (Ha poTalDMOeH pH- no 1padHK ) 
cw yet ce oy asax.a B eeTpOHa pea, c 3OeHMe Ha 3, OMTo ce 

0oyasaxa Ha xapre HocTeI. OyeMero e 0Kaa Tpy.HO 3a nOBe eTO yeHTUM, 
ator0 MHTepHeT CBpaocTTa B HaceeHOT0 MCTO MMae IIDCB»CBaHM. 3a tac Te 
ycrpoincrsara Ce yYBCHMXa M TOB Iae BE»BMOHOCT Ha IIOBee y WeHHIUH a pa60191 ¢ 

o6paosareara narbopta Microsoft Teams. B yuero ce o6yaaxa 75 y eHHM, 
panpenee s 7 napave.aw rpyn a 1HOY[L B yunero 6e c»aeHa cMceMa 3a 
0Dr aHM aUH IO BCH WKH BL.IOBe IeHHOCTH, Cr ayBaOCT M ore00 Ha peyTaHTe 
ocHrypeHo e eMHcTBO M HenpeKHaToeT a 06pa0BaTe.HO B»IM TaTe.HM npOIC. JI8aMa 
yet ocraaxa s cuDH ac- Be Ceprees- 7 ac, Cepep- S a¢ (¢ /Ba 
nonpasre w3Ha- Ate ce BM I1pe3 0TO4BpM Ha OIT.Te.Ha Mn THa €eC9) 
Peymare or HBO cetu xac ca no cpeOTO 3a o6aeT Lese. B er.pr .ac 
HBO ce nposene, a pawa or npevouara roua. Peyrat: cpeao no EE1-49,78 

no Mareawa-6I4. Hpas.oro aMpae Ha 06paoo8are.Ho MTaTe.HM npoec e 
peraBatto ycoMe 3a YCBpIeHCTBaHe Ka&CT8OTO Ha Opr aM al4Ta, CTpyKTypaTa 
Mero,para a oyeHero s yo.e. loecrrHarre Moro IO6pH pyTaT4 or 
06paoaTeo B»3IMTaTe.IHM IIDOIIeC Ca 6Ia O,lap€HMe Ha CB'LAICHHTe /Op yCOB 3a 
o6paosare.o BHTaTea pa6oTa. Mr pate ca Bp»3KM 3a c»Ipy,HHeCTBO c 
DOMTeHTe IO IapaCKM. YHTeCKHST KO.eKTB MMa BMONOCT a ce enpaBS ¢ 

BHKHa IpO~eA, OTTO80p0 0Tero8.a nIpobeeotaMe CM aHT aAMeHT4. 4 
BCHKM yHTe'M e OCMIypea TBODIeCKa €BO60,L 3 %3MOH0 Ha-1THO pea4 3Hpae 4g 
06paoBare.O B»3ITH TaTe.IHA IIpOIIeC. Y HTe.IM M yWeHMIUM YMaCTBaXa B KOHKyDCM Ha 
MeCTO, O6UCKO M OaCTHO HBO, M31OAS, B daat no TepecH- 4 py. _O 
paxara a 6a6a" Caasee nee" Dy Too M _Marearua", yacre s n1poet 
lopena a ycnex" ~Pase IOCTIT IO y WM.II[HO 06pa30Ba0Me B yCIOBM HS KpH3H"- 
eHoc I.. 4. Bxa Or6ea BCH KH IIDaHMIUH, eKCKyMM, TO,UHIIHHHM, 
Te€TBS, aOeHM B TO,DM La Ha y MMe'TO, C AeT aHT aM paHe Ha CBODO,HOT0 
BpeMe IpO~ta8ate M yM.UHM Mor. Heo6xoMo e ~a ce npo,I.DH pa6o1an1a no 
aMa8ate Ma opos Ha oTceTBTa no eyBaMTeHM Ip HHM, KaTO Ce IO,IO6pH 

KOMyHHKaHTa € pOMTeHTe Ha ToliHe Ma y eMUHTe 

PA3JIEJI HI 
MHCH, B3HI. IIEJIH. CTPATETHH M IIPHOPHTETM HA VHHJIMIIIETO 

Mcus Ma yo.eTO 
brae M O6yee €nope paBHHTe O6pa0BaTeHM CTaL,apTH H 

crau,taprTe Ha EBpOIeCK €MO B IyXa Ha IeMOpaTH HMTe IICHHOCTH, aLCKBaTHO 
operwpate s /MHaM HO nIpOMeH e CpMee eB9T 4 caBae Ha nOBe eHMe Ha 
aMMHO yBaeHe, Toe pa THOCT M pa6pare.CTBO Me.Ty yeHMMTe OT pa3.14 HM 
eroe. Yeo9sate M pop4pate a o6to OBeu aLHOHZTHH ICHHOCTH, pa3BM7Me 4a 

, 



индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Съхраняване и популяризиране на българския фолклор и българските традиции.  2. Визия на училището   Утвърждаване на ОУ „Неофит Рилски” като средище за формиране на автономни личности, уважаващи другите, владеещи ключови компетентности, а именно :  1. Общуване на роден език  2. Общуване на чужди езици  3. Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите  4. Дигитална компетентност  5. Умения за учене  6. Обществени и граждански компетентности 7. Инициативност и предприемачество  8. Културна осъзнатост и творчески изяви  Те могат да се развият чрез:• Учене чрез действие и преживяване • Групова работа • Работа по проект • Интерактивни методи и техники • Активно общуване и осмисляне на собствения опит. Развиването на компетентностите улеснява реализацията на пазара на труда • Съдействат за успешната мобилност в рамките на европейската общност • Улесняват адаптацията към динамично променящия се свят • Осигуряват успешна изява и социално благополучие на хората чрез повишаване на качеството на живот • Намаляват риска от социално изключване. Най-общо казано, това са знания, умения и нагласи, които помагат на учащите да постигнат личностна реализация и на по-късен етап от живота си, да намерят работа и да участват в живота на обществото. Осигуряват свързаност между личната, социалната и професионалната изява на съвременния човек.   Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия персонал, 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 образователно-възпитателния процес.   Грижите, стабилната и безопасна вътрешна среда, разнообразена с дейности, развивани във връзка със задоволяване на свободноизбираемите желания и потребности на учениците осигуряват качествена подготовка и запазват утвърдения собствен облик и авторитет на училището.   Дейността на училището през учебната 2021/ 2022 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от   ЗИ; 
 да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 
 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, обогатяване на материално-техническата база;    



 3. Цели на училището 
 Устойчиво развитие на училището в процеса на осигуряване на неговата стабилност и запазване в образователен, социокултурен и финансов план;  
 Издигане и утвърждаване на престижа на училището като привлекателен културно- образователен център за разгръщане, развитие и изява на творческите способности на учениците;  
 Осъществяване на качествен образователен процес, гарантиращ овладяването на общообразователния минимум от всички ученици за успешното им преминаване в по- горен клас, етап или степен;  
 Прилагане на съвременни иновативни техники и технологии: интерактивни методи на обучение; използване на ИКТ; работа по проекти и програми и други;  
 Поддържане и развитие на училищната култура, осигуряване на благоприятен климат и атмосфера за подрастващите и нулева толерантност към проявите на насилие и агресия;  
 Усъвършенстване на системата за контрол в училище и управлението на човешките ресурси чрез стимулиране на полезните инициативи и кариерното развитие, квалификация и обучение на персонала;  
 През изминалата учебна година не са извършвани подобрения на условията на училищната среда чрез обновяване на материално- техническата база, естетизиране на учебните помещения и училищния двор, обезопасяване на рисковите зони и информационно осигуряване; Причини: одобрени средства за неотложни ремонти дейности за 283 хил. лв.  
  Поддържане на конструктивни отношения с ръководните институции и ефективно взаимодействие с потребители, родители, НПО и други 
 Издигане и утвърждаване престижа на училището 
 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа; 
 Даване на добра общообразователна подготовка, високи резултати на НВО; 
 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите; 
 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация; 
 Създаване на добър психологически климат в педагогическия екип; 
 Изяви в областта на музиката, спорта  и изобразителното изкуство; 
 Интеграция на ученици със СОП; 
 Ефективно, ефикасно и икономично изразходване на бюджетни и извънбюджетни средства   4. Стратегии в дейността на училището  Приетата стратегическа философия на ОУ „Неофит Рилски” се основава на въвеждането на „постепенни нововъведения”. Тя е в съответствие с установените традиции и предпочитанията на училищната общност.  
 Основна задача на колектива в Основно училище ,,Неофит Рилски”  е  намаляване броя на безпричинните отсъствия.  
 Повишаване качеството на подготовка и усъвършенстване работата с изоставащите ученици е втората по важност задача;  
 Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на знанията чрез открояване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 



акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване;  
 Разнообразяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение; 
 Да се внесат качествени промени в съдържанието и организацията на обучение; 
 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него на всеки възпитаник;  
 Защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото; 
  Гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното и сексуално възпитание и превенция на зависимостите от алкохол, тютюнопушене и наркомании; 
 Включване на родители/настойници на учениците за активно участие в училищния живот.   5. Приоритети в дейността на училището 
 Акцентиране върху подготовката по български език и литература-четене с разбиране и възпроизвеждане на прочетеното; чуждоезиково обучение; приоритетно обучение по математика и информационни технологии. 
 Повишаване ефективността на образователно възпитателната работа чрез подобряване на организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри. 
 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 
 Гражданско образование, здравно и сексуално. 
 Работа  за решаване на проблеми, свързани с децата от ромски произход и деца със специални образователни потребности; 
 Осъществяване на  задължителното обучение  до 16 години; 
 Създаване на условия за участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с интересите и потребностите им, за ангажиране на свободното време; 
 Финансово управление и контрол; 
 Полагане на повече усилия в привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми.      РАЗДЕЛ ІІІ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО  №  ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВАРЯ / ОРГАНИЗИРА КОНТРОЛИРА АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 1. Нуждите от педагогически кадри юни директор директор 2. Входно равнище по всички предмети, като се използват подходящи форми и методи; 20.09.-05.10.2022 учители директор 



 3. Осигуряване на необходимите специалисти за осъществяване на нормален процес  15.09.2022г. Директор  директор 4. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година  До 30.09.2022 г.  Директор директор 5. Изготвяне на седмичното разписание  10.09.2022г./ февруари 2023г.  Комисия по изготвяне на седмичното разписание  Директор 6. Изготвяне на график за дежурство на учители в училищната сграда  13.09.2022 г.  Учители Директор 7. Определяне на класните ръководители  13.09.2022 г.  Директор   8. Изготвяне на програми за ИУЧ 13.09.2022 г.  Учители  Директор 9. Изготвяне на планове на методическите обединения  13.09.2022 г. Председатели на МО  Директор 10. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците и родителите  13.09.2022 г.  Учители Директор   11. Изготвяне на Списък–Образец № 1 за учебната 2022/2023 г.  23.09.2022 г.  Директор Директор  12. Вписване на учениците от I клас в Книгата за подлежащите на задължително обучение  20.09.2022 г.  Директор  Директор  13. Изготвяне на  планове на учителите и класните ръководители  20.09.2022 г.   Учители  Директор  14. Изготвяне на график за провеждане на класни и контролни работи  27.09.2022 г.  Учители  Директор  15. Оформяне и представяне на директора на ЗУД – лични карти и ученически книжки  27.09.2022 г.  Класни ръководители  Директор  16. Попълване на необходимите форми – образци на НСИ  октомври2022г.  Директор Директор  17. Провеждане на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение  януари, юни, септември  Лицата, определени със заповед Директор  18. Актуализиране на информацията от Списък-Образец 1  17-23.12.2022 г.   Директор Директор  19. Изготвяне на заявка за задължителна училищна документация за края на учебната 2022/2023 година  януари 2023 г.  Директор Директор  20. Изготвяне на справка за броя на отпадналите ученици и анализ на причините  февруари 2023г.  Директор Директор  21. Организиране на представяне на професионалните училища и гимназиите на територията на обл. април  2023 г. Даниела Вескова Директор  



Плевен с цел професионално ориентиране на учениците от VII клас и запознаване с различните видове професии  22. Заявка за необходимите учебници и учебни помагала за учебната 2023/2024 г.  април 2023 г. Директор Директор  23. Планиране на необходимата задължителна училищна документация за 2023/2024г.  април 2023 г. Директор Директор  24. Планиране на броя постъпващи първокласници  април 2023 г. Директор Директор  25. Подготовка и провеждане на изпити за външно оценяване  май, юни 2023 г.  Учители IV и VII клас Директор  26. Приемане на график за подготовката на МТБ за новата учебна година  май 2023 г.  Учители Директор  27. Определяне на групите за ИУЧ за новата 2023/2024 учебна година  май, юни 2023 г.  Учители Директор  28. Изготвяне на предложения за квалификационна дейност през 2023/2024 година  юни 2023 г.  Учители Директор  29. Провеждане на редовна поправителна сесия  юли 2023 г. Комисии Директор  30. Изготвяне на проект Списък- Образец №1 за уч. 2023/2024 г.  юли 2023 г.  Директор Директор  31. Изготвяне на обобщена информация за броя на отпадналите ученици и анализ на причините  юли 2023 г.  Директор     Директор  32. Изготвяне на доклад за самооценка на образователната институция юли- август 2023 г.  М. Александрова Директор 33. Планиране на нуждите от педагогически кадри  август 2023 г.  Директор Директор  34. Провеждане на редовна поправителна сесия  септември  2023 г.  Комисии Директор  35. Проверка на бележници на учениците за съответствие на оценките в дневника и бележника  ежемесечно  Класните ръководители Директор  36. Издирване на подлежащи на задължително обучение  през годината Екип за обхват Директор  37. Състояние на дисциплината и присъствието на учениците; мерки за отстраняване на нарушенията  през годината Класните ръководители Директор  38. Родителски срещи октомври, декември 2022; февруари, април, май, юни 2023  Класните ръководители Директор  



39. Заседания на Педагогическия съвет  съгласно графика  Директор Директор  40. Контролна дейност на директора съгласно графика през годината Директор Директор   СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ  1. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година  Септември  2022 г. Директор Директор  2. Осигуряване на учебници за безвъзмездно ползване на всички ученици I – VII клас  септември  2022 г. класни ръководители Директор  3. Планиране на строително- ремонтните работи  май 2023 г. Помощен персонал, учители Директор  4. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес  октомври  2022 г.  Група по условия на труд Директор  5. Планиране на приходите и разходите за календарната 2023 г. декември  2022 г. – януари 2023 г.  Счетоводител Директор  6. Организиране на целодневно обучение на учениците от I-VII клас; закуска и училищен плод  през годината Учителите на ЦОУД Директор  7. Превантивна работа с колектива и учениците за недопускане на рушене и унищожаване на училищното имущество  през годината Учители Директор  8. Задоволяване на най-неотложните потребности от дидактически и учебно-технически средства  през годината Директор Директор  9. Осигуряване на необходимото обслужване и хигиенизиране територията         на училището  през годината Помощен персонал Директор  10. Осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд  през годината ГУТ Директор     СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА  И  КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ            1. Тържествено откриване на новата учебна година  Украсени класни стаи 15.09.2022 г.  Всички учители Директор 2. Ден на независимостта на България  22.09.2022 г.  Учител по история Директор 3. Европейски ден без автомобили  21.09.2022 г.  УКБД Директор 4. Европейски ден на спорта 27.09.2022г. Учител ФВС и нач. Директор 



учители 5. Европейска седмица на движението.  По график 2022 г. Учител ФВС и нач. учители Директор 6. Ден на народните будители.  01.11.2022   г. Учители по БЕЛ и история Директор 7. Ден на толерантността  16.11.2022 г.  Класни ръководители Директор 8. ,,Отворени врати” - четене с родители   декември  2022 г.  Учители нач.курс Директор 9. Изложба: Коледни обичаи и традиции  декември  2022 г. Учители по изкуствата Директор 10. Отбелязване годишнината от обесването на Васил Левски  19.02.2023 г. Учител по история Директор 11. Ден на розовата фланелка  24.02.2023 г.  УКБППМН Директор 12. Изложба: Празник на мартеницата  01.03.2023г.  Учители по изкуствата Директор 13. Трети март – ден на освобождението на България – национален празник 03.03.2023 г.  Учител по история,по БЕЛ и нач.учители Директор 14. Пролетен спортен празник  април 2023 г. Учители ФВС и нач. учители Директор 15. Изложба: Пролетно настроение  април 2023 г. Учители по изкуствата Директор 16. Беседа: А сега накъде? (продължаване на образованието и професионално ориентиране) април 2023 г.     Д. Вескова – класен ръководител  на 7 клас Директор 17. Публично четене на любими детски книги в НЧ ,,Светлоструй” с. Обнова. април 2023 г. Начални учители Директор 18. Национална седмица на книгата - драматизиране на приказни герои. април 2023 г. Начални учители; учител БЕЛ Директор 19. Седмица на здравето – дискусии с представители на здрав. институции април 2023 г. Учител по биология, начални учители Директор 20. Изложба за Деня на земята  22.04.2023 г. Учители природни науки Директор 21 Поддържане на тревните площи в двора на училището и оформяне на цветни алеи.     22. Пролетни  празници 2023 Цветница, Лазарица, Великден и Гергьовден 10.04.2023г. Всички учителии Директор 23. Изложба: Празник на великденското яйце  10.04.2023г. Учител по изкуствата Директор 24. Празник на буквите  след изучаване Учител I клас Директор 



на буквите М. Александрова 25. Ден на славянската писменост и култура 24.05.2023 г.  Учители по БЕЛ и история Директор 26. Ден на спорта май 2023 Учител ФВС, начални учители Директор 27. Международен ден на детето  01.06.2023 г.  Класни ръководители Директор 28. Ден на Ботев и загиналите за освобождението на България  02.06.2023 г.  Учител по история Директор 29. Дни на пътната безопасност   съгласно график на УКБДП УКБД Директор 30. Стимулиране работата на ученически съвет, който да обобщава предложенията и мненията на всички ученици за осмисляне и организиране на свободното им време постоянен Класен ръководител директор 31. Тържествено изпращане на седмокласниците Юни 2023 Класен ръководител      ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ № ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование. постоянен начални учители директор 2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях постоянен учители директор 3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката: използване на интерактивни методи и др постоянен учители директор 4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките:   постоянен учители директор 5. Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо самоуправление постоянен Кл.ръководители, ученически съвет директор 6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в областта на Май, юни ръководство директор 



науката, изкуството и спорта 7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището постоянен Директор, учители, Ученически съвет   директор    ПОВИШАВАНЕ  РЕЗУЛТАТИТЕ  ОТ  ОБУЧЕНИЕТО  № ДЕЙНОСТИ  СРОК ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО. постоянен учители директор 2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици собучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. май/юни, 2023г учители директор 3. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по общата за класа при постигане изискванията на учебната програма.   постоянен (според  постигане изискванията на УП), 2023г.   учители директор   ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ IV клас- отг. Кл. ръководител- Асен Асенов и Галина Тончева- учител на група ЦОУД VII клас- отг.: Боряна Борисова- учител БЕЛ , Анелия Георгиева- учител математика  и Даниела Вескова - клас. ръководител Срок: График на МОН                            ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ  1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 3. Развитие на връзките с други образователни институции, които биха били полезни на училището. 4.Участие в регионални и национални проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители. 



5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище. 6. Работа  със следните институции: 
 Център за гражданска защита; 
 Противопожарна охрана; 
 Детска педагогическа стая; 
 Център за работа с деца- Левски; 
 Нестопански организации 
 Библиотека и читалище        7. Съвместна дейност с: 
 Полиция; 
 здравни органи; 
 фолклорни дружества – читалище „Светлоструй“-Обнова и др.; 
 общинска администрация - Левски; 
 РУО - Плевен; 
 спортни клубове - Обнова 1934; 
 национален съвет по наркотични вещества; 
 охранителни фирми и агенции; 
 нестопански организации.         8.Взаимодействие с родителите: 
 Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство. 
 Ангажиране на  общността за решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база, избор на учебници, форми за извънкласна и извънучилищна дейност 
 Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание. 
 Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 
 Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници. 
 Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 
 Изготвяне на табло за информация на родителите. 
 Провеждане на родителски срещи:               



КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ  1. Обект и предмет на контролната дейност: -  движението на учениците и тяхната посещаемост на учебните занятия; -  ежедневен контрол на присъствието на учениците в учебните часове; -  учебната работа на учениците и техните учебни резултати; -   учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и учители на ЦОУД; -   работата на помощно-обслужващия персонал; -   косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 2. Форми на контролната дейност - педагогически проверки, превантивни, тематични, текущи; - административни проверки : на училищната документация, свързана с учебния                             процес; на другата документация; - проверка на социално-битовата дейност; -   проверка по спазването на: правилника за вътрешния трудов ред; училищния правилник; изготвените графици; ПОБУВОТ; седмичното разписание  ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС     м. септември 2022г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС . 2. Избор на секретар на ПС. 3. Приемане на Правила за работа на ПС. 4. Приемане на План на заседанията на ПС. 5. Обсъждане на мерки и действия за недопускане на фиктивно  записани ученици. 6. Актуализиране състава на комисиите в училище. 7. Приемане на плановете на комисиите. 8. Приемане на графици за:  
 Учебното време 
 Провеждане на ДЧ за работа с училищна документация 
 Обучението по БДП 
 Обучението по ГЗ 
 Приемното време на учителите 
 Провеждане на допълнителна работа и консултации 
 Провеждане на контролни и класни работи 
 Провеждане на учебния час за спортни дейности 
 Дежурство на учителите   м. октомври 2022г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. септември). 2. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 3. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 4. Отчитане на резултатите от проведените писмени контролни работи за отчитане на входното ниво на учениците.  5. Разглеждане нарушения на Правилника за дейността на училището – допуснати безпричинни отсъствия  



м. ноември 2022г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. октомври). 2.Представяне на информация по определени теми  с методическа  насоченост, съгласно плана за квалификационна дейност. 3.Разглеждане нарушения на Правилника за дейността на училището – допуснати безпричинни отсъствия.  м. декември 2022г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. ноември). 2. Обхват на децата и обсъждане на посещаемостта на подлежащите на задължително училищно обучение ученици. 3. Ученици, срещащи трудности при овладяване на учебния материал –    набелязване на конкретни мерки за повишаване нивото на овладени знания. 4. Разглеждане нарушения на Правилника за дейността на училището – допуснати безпричинни отсъствия. 5. Приемане план-сценарий за Коледно тържество.    м. януари 2023г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. декември). 2. Отчет за резултатите от дейността на  комисиите и МО. 3. Разглеждане нарушения на Правилника за дейността на училището – допуснати безпричинни отсъствия  м. февруари 2023г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. януари). 2. Обсъждане и вземане на решения по резултатите за състоянието на успеха и дисциплината през първия учебен срок, допуснати отсъствия по неуважителни причини и нарушения на Правилника за дейността на училището. 3. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.  м. март 2023г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. февруари). 2. Обсъждане по тема от плана за институционална квалификационна дейност. 3. Разглеждане нарушения на Правилника за дейността на училището – допуснати безпричинни отсъствия.   м. май 2023г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. март). 2. Обсъждане и вземане на решения по резултатите за състоянието на успеха и дисциплината през втория учебен срок, допуснати  отсъствия по неуважителни причини на учениците от начален етап. 3. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май. 4. Задачи за подготовка на следващата учебна година. 5. Приемане План-график за провеждане на допълнителна работа с ученици през ваканцията /задължителна/. 



м . юни 2023г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. май). 2. Обсъждане на резултатите от НВО на учениците от  IV  и VІІ клас.  3. Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на учебния план на училището, резултати от  юнска изпитна сесия. 4. Отчет на вътрешно-училищната квалификационна дейност. 5. Утвърждаване на групите по ИП и подготовка за учебната 2023/2024 г. 6. Плануване на дейности по ремонт и подготовка на сградата за новата учебна година.   м. септември 2023 г. 1. Отчет на Директора за изпълнение решенията на ПС (за м. юни). 2. Избор и приемане на варианти за организиране на УВП за учебната 2023/2024 година. 3. Приемане на Училищния учебен план за учебната 2023/2024 година. 4. Определяне на класни ръководители, групи на ЦОУД, учители ЦДО,  учители  по БДП за учебната 2023/2024 година. 5. Резултати от септемврийска поправителна сесия. 6. Избор на комисия  за оценка труда на педагогическите специалисти.          ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КБППМН  1. Задачи: - издирване и обхват на ученици с девиантно поведение и картотекирането им; - изясняване на причините довели до извършване на противообществени прояви; - организиране на превантивна работа с ученици и родители. 2. Форми на работа: - провеждане на индивидуални срещи и разговори; - провеждане на психологични изследвания; - провеждане на индивидуални срещи с родителите на ученици с девиантно поведение; - проучване на социални контакти.   ЗАДАЧИ  И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП, БУТ 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 с пътни знаци, маркировка и ограничители и модератори на скоростта на ППС и МПС в близост до училище;  - осигуряване на 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 на умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствие, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ;          - организиране изнасянето на ценно имущество и документи от помещението (архив) , в които има опасност от наводнение или пожар. 2. Форми за работа: - теоретическо и практическо обучение на учениците; - провеждане на семинари с учителите; - превантивна работа.                                          



     Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията на децата.  1.Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално консултиране по възрастови проблеми и преодаляване на проблемно поведение. Срок: постоянен  Отговорник: Директор,  2. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна дейност- ЗИ. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности.  Срок: октомври, 2022 г.  Отговорник:Директор, педагогически специалисти   Инициативи по основни направления на възпитателната дейност.  1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. На ниво паралелки:  • Чрез формите на ученическото самоуправление;  • Чрез проекти и програми;  • Чрез съдействие от компетентни органи.  • Чрез партньорство с институции.  Срок: септември, 2022 г. Отговорник: Директор 2. Педагогическа и психологическа подкрепа.  Осигуряване на обща подкрепа:  • екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  • занимания по интереси: участие в различни организационни педагогически форми – клуб, състав,ансамбъл, секция, отбор и проектни дейности; • библиотечно-информационно обслужване;  • грижа за здравето; дейности  • по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  Срок: постоянен  Отговорник: Директор, пед. специалисти, институции   3. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на живот: • Здравни беседи;  • Дискусии с представители на здравни организации  • Обучения; • Състезания.    9. КУЛТУРНО  - МАСОВА И СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. 
 Да се организират участия на учениците от училището в концерти, конкурси и фестивали в общината и областта. 



     срок: по покана, представителни изяви                отг. Кл. ръководители 
 ФВС, здравословният начин на живот са фактори, които адаптират младите хора към новите условия на живот, като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се здравословна и екологична обстановка.           Да се изработи план за спортната дейност за учебната година.                                                   срок:м.септември                                                                                      отг: С.Велков, Н. Баранов 
 Поддържане на тревните площи в двора на училището и оформяне на цветни алеи. срок: м.октомври-април                                    отг. Директор 
 Стимулиране работата на ученически съвет, който да обобщава предложенията и мненията на всички ученици за осмисляне и организиране на свободното им време. срок: постоянен                                                  отг.Директор 
 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество - изложби, конкурси, състезания Съвместни дейности с детските градини – открити уроци, съвместни тържества и др. срок.: Коледа, Баба Марта, Великден отг.Директор 
 Организиране и провеждане на ежегодна рекламна  кампания с цел популяризиране на достиженията на училищния екип. срок: постоянен                                                  отг. Директор 
 Популяризиране на успехите и постиженията на учениците сред родителите, обществеността и връстниците им чрез постоянни изложби,медийни изяви, на уеб-сайта на училището и други. срок: постоянен                                                  
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