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Основно училище “Васил Левски”                                                                                                                                                                   

с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш  тел : 061405 – 543 E-mail : ou_vl@abv.bg 

 
 

 

                                                                                  Утвърждавам: Х 

Директор на  ОУ”Васил Левски” 

Емил  Ангелов 

Заповед №357/13.09.2021г. 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 
на ОУ"Васил Левски" с.Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш 

за учебната 2021/2022 година. 

Годишният план е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 22/09.09.2021 

утвърден със заповед на директора па училището 

 

 Раздел  І 

Анализ и оценка на дейността в училището през 2020 -2021 учебна година. 

Раздел ІІ 

Цели,мерки и дейности за реализиране на приоритетите: 

 

Раздел  І 

 І. Анализ и оценка на дейността в училището през 2020/2021 учебна година. 

   Цялостната дейност в ОУ"Васил Левски" с.Петко Каравелово през учебната 2020/2021 година 
протече съгласно залегналите в годишния план дейности. Дейността на училището през 
учебната 2020/2021 г. бе подчинена на основните цели и задачи от стратегията за развитие на 
ОУ"Васил Левски". В началото на учебната година в училището се обучаваха 98 ученици 
разпределени в 7 класа. 67 ученика се обучаваха в ГЦОУД, организирани в три групи . Основно 
училище „Васил Левски“, с. П. Каравелово като утвърдено научно, културно и спортно 
средище постигна целите и реализира успешно дейностите, заложени в стратегията за 
развитието му. 

mailto:ou_vl@abv.bg


2 

 

 Издигна се качеството на обучение по всеки отделен предмет, като се търсеше 
адаптация към различни форми и начини за практическо приложение на учебното съдържание. 

 Създадоха се условия за изява на учениците, срещащи затруднения в усвояването на 
учебния материал, чрез консултации и основно чрез проект „Подкрепа за успех“. Прилагаха се 
подходи, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението чрез ефективна 
диференцирана работа с ученици с намалена успеваемост. Поради компактния състав на 
малцинствени ученици обучението по български език и литература и в началния, и в 
прогимназиалния етап не бележи напредък. Във връзка с възникналата епидемична обстановка 
децата все по - рядко посещават подготвителна група и подготовката им за училище е все по-
незадоволителна. Тези дефицити все по-трудно ще бъдат преодолявани. 

 Утвърден е авторитетът на учителите и се подпомага кариерното им развитие. 
Последователно се прилага изградената система за кариерно развитие на педагогическата 
колегия. Предоставена е възможност за индивидуална квалификация. Повишават се 
изискванията към работата на учителя и възпитателя. Организират се целеви квалификационни 
обучения на учители по въвеждането на нови програми. Усъвършенстват се уменията на 
учителите за обучение и интеграция на децата със СОП. 

  Успешно се осъществява процесът на подготовка, обучение и възпитание на учениците 
във взаимодействие и сътрудничество с родителите им. Изградена е система за взаимовръзки и 
обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците. Срещат се трудности при 
действия за преодоляване на безпричинните отсъствия. Работи се много успешно с медиатора, 
назначен в училището, търси се мнението на родителите по различни въпроси. Поддържат се и 
се доразвиват съвместните тематични изяви с читалището.  

 Стриктно се спазват изискванията за безопасност на труда и правилникът за вътрешния 
ред. Засили се взаимодействието с родители и членове на училищното настоятелство. 
Реализира се с особено внимание превенцията на насилие и агресия сред учениците чрез 
утвърждаване на позитивни модели на поведение.  

 Участва се чрез разработка и спечелване на проект „ Заедно можем“ по процедура 
BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до 
качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. три дейности 
в шест клуба. Към всички клубове ще бъдат закупени материали и технически средства. 
Продължава успешно работата по програми „Училищен плод“, „Училищно мляко“, НП „Без 
свободен час“, НП „ИКТ в системата училищното образование“, НП „Подкрепа за успех“, НП 
„Осигуряване на съвременна образователна среда“ и др. национални и европейски програми. 

 Създадена е благоприятна среда за развитие на електронното образователно 
съдържание. Поддържа се висока скорост на интернет свързаност, Wi – Fi на територията на 
училището. Разширява се базата с компютри, мултимедийни проектори, таблети, лаптопи по 
проект „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“ с оглед все по-активното 
навлизане на технологиите в учебния процес и обезпечаване с технически устройства за 
обучение и работа в електронна среда.  

 Създадени са условия за постоянна връзка между учители, ученици и родители с цел 
дистанционно поставяне на задачи и получаване на очаквани резултати. 
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 Учениците участваха в извънкласни дейности и в клубове по интереси – „Занимателна 
математика“, „Климатът и аз“, „ Дигитален свят“, „ Природата и аз“.  

 На сайта на училището се популяризират постиженията на ученици и учители. 
Разширява се и се стимулира физическата активност и спорт. Към проект „ Заедно можем“ са 
учредени два клуба – в начален и в прогимназиален етап. Организираха се спортни състезания 
на открито и се взе участие в дейностите от Националния спортен календар на МОН. 

 Планира се подобряване на външната среда чрез оформяне на училищния двор. 
Обособени са и се поддържат местата за почивка. Поддържа се система за видеонаблюдение, 
добро оборудване за пожарогасене. 

 Финансовите ресурси са насочени към постигане на целите на училищната 
образователна политика. 

 Всички ученици в задължителна училищна възраст са обхванати и класните ръководители 
следят за редовното посещение на  учебните часове. При отсъствие родителите биват незабавно 
уведомявани. 

Всички ученици от VІІ клас се явиха на НВО, като резултатите се запазиха от миналата година. 
Има лек спад в резултата по математика.  

Затрудненията бяха свързани предимно с последствията от извънредната епидемиологична 
обстановка и обучението от разстояние в електронна среда – загуба на мотивация, отсъствия от 
часове, липса на внимание и концентрация по врема на часовете, неефективен контрол от 
учителите.   

Раздел ІІ 

 

ІI. Цели,мерки и дейности за реализиране на приоритетите: 

I. Стратегическа цел: ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

1. Мярка: Създаване на условия за включване на българската образователна 
система в сравнителни анализи за качеството на образователния продукт в 
контекста на европейските изисквания. 

Дейност 1: Запознаване с резултатите от национални изследвания и съпоставка с 
резултатите от НВО в VII клас на училищно ниво.                   Срок: м. октомври  

Отг.: Л.Пеева;С.Мянова 
Дейност 2: Разпространение на училищни практики за проследяване, оценка и анализ 
на постигнатите от учениците равнища на грамотност  

Срок: м. октомври-май  
Отг.: учителите 

 
2. Мярка: Създаване на интегрирано учебно съдържание. 
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Дейност 1: Провеждане на интердисциплинарни състезания. 
• Участие в национални състезания и олимпиади.  

Срок: до м. Юни   
Отг.: учители 

 
Дейност 2: Обмен на добри практики при въвеждането на интегрирани модули по екология в 
учебните програми по общообразователните предмети. 

• Представяне на добри практики по екология в часовете по Човек и природа и 
Биология и здравно образование . 

Срок: до м. май 
отг. Мара Ангелова, Й. Йорданов  

учители по ,,Човекът и природата‘‘ и ,, Биология и здравно образование‘‘ 
 

3. Мярка: Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението 
и ориентирането му към конкретни резултати 

 
Дейност 1: Създаване на условия за квалификация на педагогическите специалисти за 

използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание. 
• Оказване на помощ на новопостъпилите учители. 

Срок: постоянен 
Отг.: ЗДУД и старши учители 

 
• Осъществяване обмен на педагогически опит чрез взаимни посещения на 

учители в училище и в други училища. 
Срок: постоянен 

Отг.: старши учители 
 

• Споделяне на опит от колеги, преминали през квалификационни курсове и 
участвали в проекти, на заседания на МО. 

Срок: постоянен  
Отг.: ЗДУД 

 
• Участие в методически сбирки, семинари на регионално и национално ниво. 

Срок: по график на МОН и РУО 
 Отг.:директор  

 
• Участие в квалификационни курсове. 

Срок: постоянен 
Отг.: директор 

 
• Участие в изнесени семинари и обучения за повишаване квалификацията на 

учителите. 
Срок: постоянен 
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Отг.: ръководството на училището 
 

 Дейност 2: Засилване на практическото обучение в училище, в това число чрез 
модернизиране на материалната база в училищата. 

• Осигуряване на условия за пълноценно функциониране на компютърния 
кабинет. 

Срок: постоянен 
Отг.: М.Симеонова 

 
• Осигуряване на условия за обогатяване библиотечния фонд на отделните класове. 

Срок: постоянен  
Отг.: класни ръководители 

 
• Подпомагане на учителите при работата с мултимедийната техника. 

Срок: постоянен 
Отг.: ЗДУД, С.Мянова, М.Симеонова 

 
• Участие в състезанията организирани община Полски Тръмбеш  

Срок: м.юни .  
Отг.: Й.Йорданов, М.Ангелова 

 
                              

Организиране на Деня на ученическото самоуправление.  
Срок: 10.05. 

Отг.: ръководството, УС 
• Участие в Европейски ден на спорта,, БГ Бъди активен‘‘           
•   ,,Участие в национален и международен ден на спорта‘‘ 

                                                                                                  срок : 24.09.2021г  
                                                                                                             10.05.2022г 
                                                                                                 Отг.:  учители по    ФВС                                                                                 

•  Участие в общински, областни и национални конкурси по ,,Изобразително 
изкуство‘‘ 
                                                                                                  Срок : постоянен 
                                                                               Отг.: Й.Йорданов,начални учители 

 
Дейност 3: Развиване на дискусионни форми на обучение, симулации, ролеви игри 

Провеждане на тренинги от кланите ръководители в часовете на класа. 
Срок: постоянен  

Отг.: класни ръководители 
 
Дейност 4: Предприемане на мерки за повишаване на грамотността и уменията на учениците за 

придобиване на ключовите компетентности заложени в общообразователната подготовка. 
• Осъществяване индивидуална подкрепа на учениците, които имат трудности при 
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четене, с цел превенция на проблема за трайното им изоставане по всички 
учебни предмети. 

Срок: постоянен (съгласно график за консултации) 
Отг.: учители  

 
• Подобряване на знанията на учениците по БЕЛ и проект Подкрепа за успех, 

както и чрез участието им в ИУЧ. 
                                                                                              Срок: постоянен 

Отг.: учител по БЕЛ, начални учители, учители в ГЦО 
 

• Отбелязване на Европейския ден на езиците. 
Срок: 25.09.. 

Отг.: учителите по чужди езици 
 

• Провеждане на седмица на обществените науки. 
Срок: 15 - 19.03. 

Отг.: Н.Николов, М.Ангелова 
 

• Отбелязване на Световния ден на водата 
Срок: 22.03. 

Отг.: начални учители, учители ,,Човекът и природата‘‘;,,География и икономика‘‘ 
• Тържествo на буквите и цифрите в I клас. 

Срок: м. Май   
Отг.: кл. ръководител на I клас 

 
• Седмица на четенето.      

                                                                                                    Отг: Л.Пеева и учителите в начален етап 
 
                                                                                                      Срок:  22-26.10.                                                                                                                                                        

•  Ден на книгата. 
                                                                                                                                Срок: 20.04. 

Отг: Л.Пеева и учителите в начален етап 
 

• Отбелязване на деня на историка  
                                                                                                Срок 25.02.                                                                                                

Отг. Н.Николов 
• Отбелязване на Деня на Земята ,катаклизми  и глобално затопляне 

Срок: 22.04. 
Отг.: учители по ,,Човекът и природата‘‘ и ,,География и икономика‘‘ 

 
 

4. Мярка: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и 
вътрешно оценяване. 
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Дейност 1: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от НВО VII клас. 
• Провеждане на пробни изпити за външно оценяване по БЕЛ и математика па VII 

клас. Анализ на резултатите. 
Срок: м. февруари - м. май . 

Отг.: ЗДУД, С.Мянова, Л.Пеева 
 

Дейност 2: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от НВО IV клас . 
• Провеждане на пробни изпити - външно оценяване за IV клас. Анализ на 

резултатите. 
Срок: м. април  

Отг.: класен IV клас 
 

• Работа на ученици и учители по проекти, свързани с учебното съдържание и 
училищни дейности за повишаване нивото на подготовка на учениците. 

Срок: постоянен  
Отг.: учители 

 
• Работа по проекти за приемственост между различните етапи на обучение -  

детски градини, начален и прогимназиален етап. 
Срок: постоянен 

Отг.: учители I, IV, V, VII  клас 
 

5. Мярка: Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед подкрепа 
на личностното им развитие 

Дейност 1: Подобряване на условията за обща подкрепа на учениците. 
• Работа на класните ръководители с родителите на учениците. 

Срок: постоянен 
Отг.: класните ръководители 

 
• Провеждане на годишните избори за членове па Ученическия съвет. 

Срок: м. октомври  
Отг.:класни  ръководители, ЗДУД, УС 

 
• Провеждане на екипна работа между класните ръководители, учителите и 

координатора за определяне на ученици, за които е установена необходимост от 
обща подкрепа.   
Срок: след провеждане на входните равнища;след края на първия и втория срок  

Отг.: координатор  и класни ръководители 
 

Дейност 2: Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред учениците. 
• Изработване на план от Координационния съвет за противодействие на 

училищния тормоз. 
Срок: м. септември  
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Отг.: работна група за противодействие на училищния тормоз 
 

• Ден на розовата фланелка – ученици и родители против насилието и тормоза 
Срок: 26.02. 

Отг.: класни ръководители 
 

• Целогодишна работа на учителите за превенция на насилието и училищната 
агресия. 

Срок: постоянен 
Отг.: Директор 

 
• Провеждане на анкета за превенция на насилието и агресията сред учениците. 

Анализ на резултатите. 
• Срок: м.ноември и май 

• Отг.: ЗДУД, класни ръководители 
•  

Дейност 3: Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества  
сред учениците.  

• Превенция на влияние на секти, алкохол, наркотични вещества, хазарт и тютюнопушене 
върху учениците чрез индивидуална работа с родители и ученици и колективни беседи. 

Срок: постоянен 
Отг.: кл. Ръководители 

 
• Седмица, посветена на борбата със зависимостите за V - VII клас. 

Срок: 02- 06.11. 
Отг.: кл. ръководители, със съдействието на РПУ гр. Полски Тръмбеш 

 
• Международен ден за превенция от СПИН и болести, предавани по полов път, с 

учениците от V - VII клас. 
Срок: 02.12. 

Отг.: мед. сестра, учител по биология, кл. Ръководители 
 

• Провеждане на беседи за здравословен начин на живот. 
Срок: постоянен  Отг.: кл. ръководители, мед. Сестра 

 
• Здравословно хранене - как, къде, с какво да се храним здравословно. 

Срок: м. януари  
Отг.:учители ГЦО, мед.сестра  

• Провеждане на излети и спортни мероприятия. 
Срок: постоянен 

Отг.:  учителите по ФВС, кл. Ръководители 
 

• Спортен празник. 
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Срок: 19.02. 
Отг.: учителите по ФВС  

 
Дейност 4: Безопасност на движението по пътищата 

• Провеждане на инструктаж по БДП 
Срок: м. септември  

Отг.: кл. ръководители 
• Моят безопасен път до училище 

Срок: м. септември  
Отг.: кл. ръководители 

 
• Световен ден за възпоменаване на жертвите от ПТП 

Срок: 18.11.  
Отг.: кл. Ръководители 

• Инструктаж за безопасно поведение в зимни условия 
                                                                                                                   Срок: януари  

Отг.: кл. Ръководители 
 

Дейност 5: Осигуряване на възможности за развитие па интересите и способностите на 
учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им 
време. 

• Популяризиране на националния и общинския календар за извънучебна и спортна 
дейност и поощряване участието на ученици от училището ни в инициативите. 

Срок: м. октомври  
Отг.: кл. Ръководители 

 
• Участие в оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 

,,Заедно можем‘‘ с цел ,,Осигуряване на достъп до качествено образование в малки 
населени места и в трудно достъпни райони‘‘ 

• Организиране на клубове към Занимания по интереси 
Срок: постоянен 

Отг.: отговорници на клубове 
 

• Участие в празника на селото. 
Срок: 19.10. 

Отг.: В.Христова 
 

 
• Разширяване връзките с извънучилищни организации, специалисти и обществеността: 
Център за обществена подкрепа гр. Полски Тръмбеш 

      Исторически музей гр. Полски Тръмбеш 
 

∗ Народно читалище с. Петко Каравелово 



10 

 

∗ Местните медии; 
∗ Общински фирми; 
∗ Кметство с.Петко Каравелово 

Срок: постоянен 
Отг.: ЗДУД и кл. р-ли 

 
• Възпитаване в дух на родолюбие, гражданско съзнание и национално самоопределяне 

чрез запознаване с: 
българския празничен календар; 
държавни символи - национално знаме, герб и химн; 
история, символи и ритуали на училището; 
дейности, посветени на патрона на училището; 
живот и дело на видни българи; 
• Дейности, свързани с Деня на народните будители: 

Подреждане на кътове, провеждане на беседи и изготвяне на табло за народните будители. 
Срок: 30.10. 

Отг.: Н. Николов, класни ръководители,учители в ГЦО 
Дейности, свързани с коледните празници: 
• Изложба от рисунки за Коледа, сурвакници и коледни картички. 

Срок: 06 - 13.12. 
Отг.: учител изобразително изкуство, класни ръководители 

• Коледни тържества за начален и прогимназиален етап. 
Срок: 21 -23.12. 

Отг.: кл. ръководители  
Дейности, посветени на Патрона на училището - Васил Левски: 
• Конкурс за презентация и рисунка, посветени на училището и на неговия патрон.  

                                                                               Срок: 12.02 
Отг.: учител ИТ, Й.Йорданов 

• Изготвяне на табло, посветено на В.Левски. 
Срок: до 12.02. 

Отг.: Н.Николов 
• Час, посветен на живота и делото на Васил Левски. 

Срок: 15.02. 
Отг.: кл. ръководители 

• Тържествено отбелязване патронния празник на училището . 
Срок: 18.02. 

Отг.: всички учители 
  

Дейности, свързани с 1-ви март: 
• Изготвяне на първомартенска украса в класните стаи и фоайета. 

Срок: 26.02. 
Отг.: кл. ръководители, учител по изобразително изкуство 
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• Изложба на мартеници. 
Срок: до 25.02. 

Отг.:класни ръководители I – VII клас , учител ТП 
 

• Тържество за посрещане на Баба Марта в I клас. 
Срок: 01.03. 

Отг.: учителите, преподаващи в I клас 
 
 

Дейности, свързани е Националния празник 3-ти март. 
• Изготвяне на табло по случай 3-ти март. 

Срок: 26.02. 
                                                                                                                         Отг.: Н. Николов  

 
• Да споделим нашите традиции и обичаи 

Срок: април. 
Отг.: кл.ръководители 

 
• Тържество за 24-ти май. 

Срок: 21.05. 
Отг.: всички учители 

 
• Тържествено откриване на учебната година. 

Срок: 15.09. 
Отг.: Л. Пеева, Ж. Дончева 

   
• Ритуал за изпращане на VІІ клас  

Срок: 30.06.  
Отг.: класен ръководител 

 
• Официално връчване на свидетелствата за основно образование. 

Срок: юли  
                                                                                            Отг.: класен ръководител на VІІ клас 
 
Дейност 6: Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за 

извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН. Създаване на база данни 
по изпълнението на дейностите, включени в двата Календара. 

• Участие на ученици в дейности, съобразени с Националния календар за извънучилищни 
дейности. 

Срок: постоянен 
Отг.: всички учители 

 
• Изготвяне на Спортен календар на училището, съобразен с Националния спортен 
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календар на МОН. 
Срок: м. септември  

Отг.: Й.Йорданов 
 

• Създаване на база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата календара. 
 Срок: постоянен 

Отг.: ЗДУД 
 

Дейност 7: Традиционно включване на родителската общност и Обществения съвет (родителски 
срещи, празници, организирани с участие на родители и т.н.). 

• Украсяване на класните стаи с коледна украса 
Срок: 14 - 18.12.2021 г. 

Отг.: класни ръководители, учител изобразително изкуство, учител ТП 
• Родителски срещи.Организиране и провеждане на родителски срещи по график. 

Обсъждане с родителите на ученици от етническите малцинства значимостта на 
функционалната грамотност. 

Срок: постоянен 
Отг.: класните ръководители и учителите 

 
• Организиране па информационни срещи с родители за подкрепа на ученици, които имат 

проблеми в езиковото развитие. 
Срок: постоянен (съобразно графика за приемно време) 

Отг.: класните ръководители и учителите 
 

• Активно включване на Обществения съвет в училищните дейности. 
Срок: постоянен 

Отг.: ръководството 
 

6. Мярка: Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно 
развитие на педагогическите специалисти 

Дейност 1: Обучения за придобиване на външна за институцията квалификация на учители.  
Срок: до м. юни. 

Отг.: директор 
 

• Актуализиране на учителско портфолио. 
Срок: до м. ноември 

Отг.: директор 
 

Дейност2: Обучения за придобиване на вътрешно институционална квалификация на учители. 
Срок: до м. юни 

Отг.: предесдатели МО, ЗДУД 
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II. Стратегическа цел: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ  
 

1. Мярка: Осигуряване на достъп до качествено образование за децата и 
учениците, за които българският език не е майчин 

Дейност 1: Дейности. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници 
и учебни комплекти. 

• Осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни 
комплекти на всеки ученик от I до VII клас. 

Срок: постоянен 
Отг.: ЗДУД 

• Изготвяне на заявки за необходимите учебници за безвъзмездно ползване - учебна 
2022/2023 година. 

Срок: м. март  
Отг.: Директор 

Дейност 3: Организиране на обща подкрепа за учениците с обучителни затруднения.  
• Изработване на график за допълнителна работа с изоставащи ученици включително и 

през ваканциите. 
Срок: м. септември-октомври  

Отг.: учители 
• Изработване на график за консултации. 

Срок: м. септември  
Отг.: учители 

Дейност 4: Създаване на толерантна мултиетническа среда в българското училище - разработване 
и прилагане па разнообразни форми и програми за ученици с трудности и дефицити в 
обучението и деца в риск от отпадане.  

• Включване в групи ЦДО на всички ученици с трудности в обучението  
Срок: м. септември  

Отг.: ЗДУД  
• В часовете по Родинознание/Околен свят, Човекът и обществото, История и 

цивилизиция и ЧК учениците, да се запознаят с празници и обичаи на различни етноси. 
Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители и учителите 
2. Мярка: Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици 

Дейност 1: Мотивиране на ученици с обучителни трудности. 
Срок: постоянен 

Отг.: ръководството, ръководителите на групи 
Дейност 2: Повишаване привлекателността па учебния процес и на училищната среда (целодневна 

организация, обновяване на материалната база, училищни награди и създаване на 
привлекателна учебна среда). 

• Сформиране на групи в целодневна организация па учебния процес в I, II, III, IV и V-VІІ 
клас. 

Срок: м. септември. 
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Отг.: класните ръководители и учителите на ЦДО 
• Провеждане на консултации по предмети, с цел повишаване успеваемостта на 

учениците. 
Срок: постоянен  
Отг.: учителите 

• Продължаване процеса на обновяване и естетизиране па материално-техническата база. 
Срок: постоянен 

Отг.: ръководството, счетоводител 
• Популяризиране на дейността на училището чрез сайта на ОУ „Васил Левски“, местни и 

областни медии. 
Срок: постоянен 

Отг.: ЗДУД, Учители  
 Дейност 3: Приобщаване на родители от етнически малцинства към образователния 

процес и засилване на участието им в училищния живот. 
• Включване в Обществения съвет 

Срок: м. октомври-ноември 
Отг.: директора 

  
Дейност 4: Намаляване броя на учениците на преждевременно напусналите. 

• Своевременно осведомяване на родителите или лицата упражняващи родителски 
контрол от страна на класните ръководители за отсъствията на учениците и получаване 
на информация за причините за неявяването. 

Срок: постоянен  
Отг.: кл. Ръководители 

• Прилагане на механизма за съвместна работа между институциите за по обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 
и училищна възраст. 

Срок: постоянен  
Отг.: ЗДУД 

 
3. Мярка: Подкрепа на даровитите ученици 

Дейност 1: Дейности по организирането, провеждането и участието в състезания, олимпиади и 
конкурси. 

• Подготовка и участие в състезания и олимпиади 
Срок: постоянен  

Отг.: учители 
• Участие в олимпиадите по график. 

Срок: съгласно графика за олимпиадите 
Отг.: учители 

4. Мярка: Развитие на приобщаващото образование за учениците със 
специални образователни потребности 

Дейност 1: Формиране на ЕПЛР 
• Формиране на ЕПЛР за ученици със СОП. 
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Срок: м. октомври  
Отг.: директор 

Дейност 2:Изграждане на положителни нагласи за провеждане на обща и допълнителна 
подкрепа 

• Приобщаване на родителите на ученици със СОП при обсъждане па различните аспекти 
от училищния живот. 

Срок: постоянен 
Отг.: координатор 

Дейност 3: Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите кадри 
за работа с ученици със СОП. 

• Организиране на квалификационни курсове за класни ръководители. 
Срок: постоянен 

Отг.: директор 
• Споделяне на опит от учители за работа с деца със СОП. 

Срок: м. януари  
Огг.:учители на ученици със СОП 

III. Стратегическа цел: РАЗВИВАНЕ НА УСЛОВИЯ И СРЕДА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 
ПРАКТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА КОНЦЕПЦИЯ „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“ 

 
1. Мярка: Популяризиране иа възможностите за учене през целия живот 

Дейност 1: Професионално ориентиране в училище  
 

Срок: постоянен 
Отг.: учителите по предмети, класни ръководители 

 
 

 
 

 


