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Раздел I 
Кратък  анализ  на  дейността  на  училището 
 
4 ОУ „Иван Вазов” е училище с утвърдени традиции  и с натрупан опит, с 
добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията 
си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – 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. 
В Националната програма за развитието на училищното образование  и 
предучилищното възпитание и подготовка за периода 2006-2015 година 
отново е поставен акцент, че главната ценност е детето. Необходимо е да 
се осигури равен достъп и качествено образование за нашите деца.  
Цялостната дейност в IV ОУ „Иван Вазов“ е подчинена на държавната 
политика в областта на образованието за постигане на държавните 
образователни изисквания и реализация на учебните планове и програми, 
на целите и задачите на образователно-възпитателния процес. 
Организацията и провеждането на годишния ОВП за учебната 2012/ 2013 
година бяха предопределени от стратегическите училищни условия: базов 
капацитет, човешки ресурси, управленска компетентност. Неговите 
основни измерения бяха:  
                 - целодневната организация на качествен и мобилен учебно 
възпитателен процес; 
                  - устойчивост  и съизмеримост на учебните  резултати по 
випуски; 
                  - личността изява и развитие на учениковите нагласи и интереси. 
               Приоритетен акцент в организирането и провеждането на ОВП бе 
създаване на условия и предпоставки за целодневна организация на 
учебния ден в І - IV клас. 
 Навременно бе изградена учебната среда: основен ремонт на покрива на 
училищната сграда, подмяна на подовата настилка в малък физкултурен 
салон,пълна подмяна на мебелите в класната стая на 2а клас; освежаване 
на кл. стаи на третия етаж,  формиране на паралелки и три  групи ПИГ, 
класно ръководство и възпитатели, режим на целодневна организация, 
седмично разписание. С родителско участие и педагогическото 
ръководство на учители, директор и помощник -  директор се създадоха 
близки до домашните условия възможност за отдих и спорт, хранене, 
самоподготовка и корекционна работа. Има изградена училищна  система 
за допълнителна и корекционна работа в училището. 
      През изтеклата година в училището  се  обучаваха  496 ученици, в 
т.ч., в начален етап – 311 ученици и в прогимназиален етап- 185 ученици,  
които успешно завършиха учебната година, един ученик от 6в клас полага 
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поправителни изпити  Неприбрани ученици – няма. Средният годишен 
успех е много добър 5,30.  
Самостоятелният облик на училището се рамкира от:  осигуряването на 
включваща среда и ресурсно подпомагане  за  интегративното обучение на 
деца от различен етнос и   със специални образователни потребности; 
развиване на граждански и културни компетентности; умения за 
междуличностно  общуване и за самостоятелно учене; децентрализираното 
училищно управление и екипност в работата.                  
               Измерения за учебната ефективност са приложените личностно-
ориентиран учебен процес, компютърно обучение, мотивация за учене 
през целия живот, приемственост и интегративност. База за качествен 
резултативен ОВП са: подобряване качеството на учебно възпитателната 
работа, на ученическите резултати и ключови компетентности; учене през 
целия живот; засилена квалификационна дейност, ориентирана към 
повишаване на резултатите от учебната работа; превенция на отпадане на 
учениците от училище; засилен контрол на дейността на учителите в 
учебния час. 
През изтеклата учебна година училището финализира дейностите по 
международен проект „ Да направим преподаването и ученето по-
привлекателно чрез ИКТ“ по МП „Коменски“. Участието в този проект 
позволи на учителите да натрупат професионален опит и самочувствие и 
високите резултати от учебната работа веднага резонираха  във 
резултатите от НВО – училището имаше най-висок успех в областта. 
През изтеклата година педагогическият екип от началните учители започна 
работа по нов проект по ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013г 
„Да мислим нашите деца“. Проектът се реализира съвместно в 
партньорство с фондация „ Стъпка по стъпка“ и това е пореден проект, 
който реализираме заедно, което създава увереност за толерантни 
отношения с партньорите и е гарант за ефективност в педагогическата 
практика. 
Училището взе много активно участие по Националната програма 
„Участвам и променям“. Чрез инициативите, залегнали в училищните 
планове, класните ръководители успяха да увлекат по-голяма част от 
учениците и те стигнаха до убеждението, че са и обект и субект в 
училищното образование. Това им помогна да разгърнат творчество и 
инициативност и да превърнат училището в наистина желана територия. 
 
 
Оценка на състоянието 
        * Запазване на тенденцията за увеличаване на броя на учениците    и 
паралелките в училището; 
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        * Създаване на система     за  организация за   качествен, личностно 
ориентиран и резултативен ОВП; 
           * Устойчивост на учебните резултати  в  начален и прогимназиален 
етап;  
           *  Съотносими учебни резултати на НВО и годишния успех; 
           *   Приемственост и интегративност; 
           *  Сътрудничество с родителите и обучаване по отношение на  
намаляване на агресията сред учениците, превенция на отсъствия, бягства от 
училище и противообществени прояви; 
           *  Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си 
ангажименти. Осигурена беше творческа свобода за възможно най-пълно 
реализиране целите на УВП за изпълнение на стандартите по ДОИ; 
           *  По общообразователни предмети бяха организирани и проведени 
училищни олимпиади. Ученици от училището участваха в областния кръг на  
олимпиадите по български език и литература. Една ученичка от IVклас бе 
класирана на четвърто място на републиканския кръг на състезанието „Знам 
и мога“.  Училището бе домакин на областния кръг  на олимпиадата по 
физика и астрономия. Отборът по лека баскетбол V – VІІ клас момчета е 
регионален  победител и взе участие в Републиканско първенство; отборът по 
футбол печели общинско първенсто и е носител на купата „Георги Панчев“. 
        * Засилена квалификационна дейност на педагогическите кадри; 
        * Колективът натрупа опит  за работа на проектите: „Коменски”, 
„Участвам и променям” и „УСПЕХ” 
           *  Работи се за взаимодействие и партньорство между учители и 
ученици, Училищно настоятелство,институции и  неправителствени 
организация; 
         *  Училището работи  на делегиран бюджет. Мотивират се морално 
и материално учители и ученици за постигнатите резултати; 
            *  Утвърди се система на диференцирано заплащане на учителския 
труд като стълб за допълнително материално стимулиране според 
качеството на труда. 
 
Раздел IІ 
Мисия на училището: 
 Утвърждаване на  Четвърто основно училище „Иван Вазов”, гр. Монтана 
като конкурентноспособно, гарантиращо високо качество на 
общообразователната подготовка и потенциала  на учениците от първи – 
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седми клас. 
Технологията за успеха се основава на професионализма, на 
многовариантното мислене, свободната конкуренция на равнопоставени 
идеи, толерантност в екипната работа и модел за ефективната 
комуникация. 
 
Визия на училището: 
        Висок училищен рейтинг, устойчиво конкурентно равнище на 
образованост и формиране на социоадаптивни личности в основната 
образователна степен. 
 
            Стратегия 
               Училищната политика е насочена към конкурентна  образованост 
и развитие потенциала на всяко дете,  включваща образователна среда, 
перманентно образование и  превенция на отпадане. 
 
 
 
 
SWOT – АНАЛИЗ. 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 
 Конкурентноспособно начално  и 

основно образование и съизмерими 
резултати на НВО и годишен успех; 

 Висока средна  пълняемост на 
паралките І – VІІ клас – 24 - 26 
ученици; 

 Успешно реализирани проекти; 
 Участие в национални конференции 

за споделяне на положителен опит 
за етническо приобщаване ;    

 Газифицирана сграда; 
 Добър сграден фонд, обзавеждане, 

спортна   база, фитнес зала; 
 Въведена целодневна организация 

на обучение за учениците от І-ІІ 
класове; 

 Квалифициран учителски състав; 

 Ниска мотивация на учениците от 
ромски произход за овладяване на 
качествени знания; 

 Среден  процент на заинтересовани 
и активни родителите; 

 Агресивност у учениците; 
 Недостатъчна превантивна дейност 

с учениците към опазване на МТБ; 
 Недостатъчна публичност на 

изявите в учебната и извънучебната 
дейност. 
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 Сътрудничество с РЦПИОВДУСОП 
гр. Монтана; 

 Наличие на съвременна техника и  2 
компютърни кабинети и 
Мултимедиен кабинет; 

 Разширена INTERNET мрежа; 
 Създаден училищен сайт за 

информиране на родителите, за 
публичност на управлението и за 
връзка със заинтересованите 
страни; 

 Работещо Училищно настоятелство; 
 Умения за планиране; 

 

РИСКОВЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

/Дейности за преодоляване на 
рисковете/ 

 Отрицателна демографска и 
възрастова характеристика на 
района; 

 Слаба мотивация за учене в 
учениците от ромския етнос; 

 Висок брой неизвинени отсъствия  
сред учениците от  VІІ клас; 

 

 Повишаване на квалификацията и 
обмяна на добри педагогически 
практики  сред учителите; 

 Осъвременяване на МТБ; 
 Банка от тестове по всички учебни 

предмети  за тестово оценяване по 
всеки предмет и външно 
оценяване; 

 Разширяване на партньорствата с 
други институции; 

 Усъвършенстване на училищните 
учебни планове, актуализиране на 
учебното съдържание в 
съответствие с изискванията на 
профила; 

 Осигуряване на позитивна учебна 
среда за социално развитие на 
учениците; 

 Утвърждаване чувство за 
принадлежност към училището и 
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екипа от всеки ученик.  
 Продължава европеизирането на 

училището, за да бъде водещо, за 
да има привлекателна визия за 
учениците. 

 
            Приоритети: 
    1. Развиващо перманентно обучение  на   ученици, учители   и родители. 
    2. Ученическо   самоуправление   –   определящо демократично начало 
на училищния живот. 
    3. Формиране   на гражданско поведение  и развитие на личностните 
потребности, интереси и способности. 
    4.   Обвързаност   на   кариерното  развитие  на учителите с  учебните 
резултати и училищния рейтинг. 
    4.1.  Оптимизиране на ОВП. 
    4.2.  Социализация,   гражданско    образование и възпитание на ученика. 
    4.3. Квалификационната    дейност  –  индикатор  на кариерно развитие 
на учителите. 
 
 
            Основни принципи: 

- устойчивост; 
- прозрачност; 
- демократичност и равнопоставеност; 
- партньорство и работа в екип; 
- спираловидност; 
- достъпност; 
- оптималност. 

 
             Цел: 
               Качествен образователен процес и устойчива 
конкурентноспособност на учениците. 
              
.            Задачи: 
    1. Развиване потенциала на всеки ученик с възможност за 
пълноценно включване в училищния социум.  
             1. Изграждане на модел на училищната система за качествена и 
резултативно обучение и възпитание; 
              2.Координация и контрол на училищните дейности на ниво 
методично обединение, учител, учебен час; 
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              3. Ориентиране квалификационната дейност към повишаване на 
резултатите от учебната работа; 
              4. Превенция на отпадането на учениците от училище; 
              5. Социалните и граждански компетентности – приоритет на 
личностно развитие ( НК ” Участвам и променям!” ). 
     6. Мултиплициране 
 
      Раздел ІІІ 
          ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ,  И 
ПРИОРИТЕТИТЕ. 
Организиране.  

 Усъвършенстване и повишаване ефективността от работата на 
ПС и личната отговорност на всеки негов член; 

 Изграждане и  работа на постоянно действащи комисии, 
организиране на дейността, контрола, повишаване 
ефективността; 

 Изграждане на временни комисии за различни дейности в 
съответствие с плана на училището; 

 Актуализиране на УН, повишаване ефективността му; 
 Създаване на ученически съвет, ученически активи по класове; 
 Утвърждаване на  МО, КОО. 

Планиране 
 Годишен план 
 План за контролната дейност – директор, ПДУД 
 План за квалификация на учителите 
 Планове на комисии 
 Годишни разпределения 
 План на класните ръководители 
 План за дейности при бедствия, аварии, катастрофи 
 План на УН 
 Седмично разписание  
 График за писмени изпитвания, класни работи 
 График за консултации, срещи с родители 
  

Контрол: 
Планът за контролната дейност на директора е изготвен и съобразен с 

чл. 147, ал.1 от ППЗНП. С плана за контролната дейност на директора са 
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запознати членовете на педагогическия колектив на проведено заседание на 
ПС – Протокол №11/12.09.2013г. 

 Контролът – добронамерен, подчертаващ тенденциите, утвърждаващ 
компетентността, всестранен, целенасочен, обективен, с разработване на 
инструментариум, осигуряващ надеждност и обективност.  

На контролна дейност подлежат следните дейности, осъществявани в 
училище: 

Цели на контролната дейност 

1.Осигуряване на условия в училище за осъществяване на държавната 
политика в областта на образованието. 

2.Постигане на държавните образователни изисквания и реализация на 
учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни 
документи. 

3.Наблюдение, анализиране и когато е необходимо коригиране на 
образователно-възпитателната дейност в училище. 

 
Задачи на контролната дейност: 
1.Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-

пълно реализиране целите на учебно-възпитателния процис. 
2.Създаване на условия за повишаване активността на учениците в 
образователно – възпитателната работа. 
3.Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 
4.Отчитане факторите, които влияят върху качеството на 
образователно-възпитателната работа. 
 
Обект и предмет на контролната дейност 
1. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 
2. Учебно-преподавателската /педагогическа и организационна/ и 

квалификационната  дейност на учителите. 
3. Дейността на възпитателите. 
4. Възпитателната работа –час на класа, изкласни и извънучилищни 

дейности. 
5. Взаимодействие учител – ученик – родител –институции, свързани 

с проблеми на подрастващите. 
6. Училищна и ученическа документация. 
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7. Работата на помощник директора. 
8. Работа на обслужващия и помощен персонал. 
9. Здравното състояние на учениците, децата в неравностойно 

положение. 
 
Административен контрол :  
             - училищна и учебна документация; 
              - спазване на правилници, длъжностни характеристики, графици, 
планове; 
              - спазване на срокове; 
                - спазване на изискванията за безопасна работа. 
 Педагогически контрол 

                -  резултати от УВР; 
                - учебни техники и технологии на обучение; 
                - ефективно използване на МТБ; 
                - участие на социалните партньори в обучението. 
     Работа с персонала: 
 Подбор на кадрите; 
 Квалификация на персонала; 
 Подпомагане на новопостъпили учители; 
 Разпространяване добрия опит, прилагане на  интерактивни 

методи,ИКТ; 
 Мотивиране на персонала; 
 Оценка работата на персонала, училищното ръководство, ученик, 

родител; 
 Работа със синдикатите; 
 Общо събрание; 
 Актуализиране на КТД; 
 Сформиране на екипи за решаване на актуални проблеми. 

Работа с учениците: 
 Ученикът – в центъра на образователния процес – Училището 

територия на учениците; 
 Гражданско образование; 
 Развитие на ученически отдих и туризъм; 
 Повишаване на двигателната активност на ученичите; 
 Съответствие на  знанията с ДОИ: 

 входящи тестове – входящо ниво 
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 изходящи тестове – външно оценяване 
 сравняване и анализиране на резултатите 
 диагностициране на учениците по класове, випуски 

 Работа с изявени деца 
 Работа с деца със специфични образователни потребности; 
 Работа с деца в риск; 
 Работа с деца, застрашени от отпадане; 
 Изграждане на система за наказания, стимулиране и мотивиране на 

учениците; 
 Ученикът – реален партньор в УВП; 
 Използване на ИКТ и интерактивни методи; 
 Здравно образование; 
 Проследяване на реализацията на учениците; 
 Ограничаване на девиантното поведение и резултатите от него; 

Финансов аспект: 
 Училището – второстепенен разпоредител на бюджетен кредит на 

МОН; 
 Директорът – непрекъснато усъвършенства мениджърски и 

икономически компетенции; 
 Разработване на проекти; 
 Осигуряване на допълнителни средства чрез УН; 
 Ефективно използване на наличния сграден фонд чрез отдаване под 

наем. 
 
 
 
Раздел ІV   
ДЕЙНОСТИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС( МЕРОПРИЯТИЯ) 
 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
 

1. Разработване на училищен учебен план, съобразен с рамковите 
нормативни и поднормативни документи на МОН, с реалното 
кадрово и материално-техническо осигуряване, спецификата на 
училището и интересите на учениците.  
Отг:Директор; ПДУД 
Срок: 03.09.2013г. 
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2. Създаване на необходимата организация за тържествено откриване 
на учебната година. 
Отг:Комисия по откриването 
Срок:15.09.2013г. 

3. Създаване на необходимата организация за получаване от всички 
ученицина безплатните учебници I – VII клас.  
Отг. Домакин; кл. ръководители 
Срок:16.09.2013г. 

4. Изготвяне и заверка на годишните тематични разпределения на 
преподавателите по всички учебни дисциплини и планове на 
класните ръководители. ЗП, ЗИП, СИП. 
Отг:преподавателите 
Срок: 13.09.2013г. 

5. Изготвяне на годишните тематични планове на преподавателите по 
БДП. 
Отг:преподавателите 

     Срок: 13.09.2013г. 
6. Изготвяне и утвърждаване на графици, разписания, планове, 

правилници: 
 График за провеждане на допълнителния час на класа за работа с 

документация и консултации с родители. 
Отг: кл. ръководители, ПДУД 
Срок: 20.09.2013г. 

 График за провеждане на допълнителната работа с учениците. 
 График за класните и контролните работи. 
 График на дежурството в училище. 
 Годишен план за дейността на училището. 
 План за дейността на училищната комисия по БДП. 
 План за квалификационната дейност. 
 Календарен план за час на класа. 
 План за дейността на УКПППУ. 
 План за контролната дейност на директор и пом. директора. 
 План за безопасни и здравословни условия на труд, обучение и 

възпитание. 
 План за вътрешния трудов ред. 
 План за действие при бедствия, аварии, катастрофи  и пожари. 
 План за дейността на Комисията по условия на труда. 
 План за дейността на ПС. 
 План за дейността на педагогическия съветник. 
 План за работа при зимни условия. 
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7. Изработване на училищна програма за работа по преодоляване на 
агресивността и асоциалното поведение сред учениците, по 
проблемите на наркоманиите, сектите и детската престъпност. 

8. Изготвяне на списък – Образец №1 за учебната 2013/2014г. 
9. Участие на учителите в септемврийските съвещания , организирани 

от РИО. 
10.Преглед на задължителната документация за началото на учебната 
година. 

    11.Извършване на необходимите дейности по „Диференцирано 
заплащане на учителския труд“ .  
         Срок:20.09.2013г. 
 

2. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
 

1. Провеждане на : 
- проверка на входното ниво на учениците по всички предмети и анализ на 
резултатите по МО 
срок: 11.Х.2013 г 
- изходно равнище 
срок: 06-15.V.2013 г. за І и IV клас 
срок: 04-10-VІ.2013 г.за V-VІІ клас 
отг.: всички преподаватели 
2. За отчитане на междинното и изходното ниво да служат резултатите от 
срочните класни работи. Писмените работи, проверени, рецензирани и 
подписани от родителите, да се съхраняват от преподавателя, подвързани в 
папка, на подходящо място в училището и да се представят по време на 
родителски срещи или консултации с родителите; 
срок: през цялата година 
отг.: всички преподаватели 
3. Активно използване на тестовата форма на проверка на знанията, 
особено при учениците в 4-ти, 7-ми клас. 
Срок: постоянен 
Отг.: учителите 
4. Последователно въвеждане на интерактивни методи на обучение и на 
новите електронни учебници във всички учебни дисциплини. 
Срок: постоянен 
Отг.: учителите и главните учители 
5. Уточняване на учениците, с които ще се работи допълнително – 
изоставащи и напреднали в часовете за консултация на учителите. 
Срок: 15.10.2013г. 
Отг: вс. преподаватели 
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6. Учителите да стимулират учениците към изява на собственото мнение, 
да ги учат да избират и защитават избора си; 
срок: постоянен 
отг.: всички преподаватели 
7. Учителите да прилагат стандартизирани тестове за проверка на 
подготовката и знанията на учениците; 
срок: постоянен 
отг.: преподаватели 
8. Учителите да прилагат в работата си интерактивни методи, принципи на 
екипната работа и др., които създават навици за самостоятелно учене, при 
което учителят е консултант, а не само източник; 
срок: постоянен 
отг. всички преподаватели 
9. Учениците с изявени способности и интереси да бъдат стимулирани за 
участие в олимпиадите по бълг.език и литература, математика, физика и 
астрономия, химия и ООС, биология и здр. образование, география и 
икономика, информационни технологии.  
срок: XII; ІІ- ІІІ. 2014г. 
отг.: препод. по съотв. предмети 
10. Да се провеждат консултации по всички учебни предмети по 
предварително изготвен график; 
срок: постоянен 
отг.: преподаватели 
11. Учителите да отделят време и специално внимание на изоставащите 
ученици в учебните часове и часовете за консултации. Да отразяват 
работата си с тези деца в дневниците на класовете. 
срок: постоянен 
отг. всички преподаватели 
12. За учениците със специални образователни потребности съответните 
учители да изградят индивидуални програми за работа според 
възможностите на детето. Да поддържат непрекъсната връзка с техните 
родители; 
срок: постоянен 
отг.: учителите, ПД 
13. Педагогическият съветник да провежда индивидуални и групови 
консултации с проблемните ученици; 
срок: през цялата учебна година 
отг.: Педагогическия съветник 
14. Всички учители (а не само преподавателите по бълг. език и литература) 
да полагат усилия за подобряване езиковата култура на учениците; да 
санкционират грешките както в писмените, така и в устните им изяви; 
срок: постоянен 
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отг.: всички преподаватели 
15. Да се вземат мерки за прекратяване на безпричинните отсъствия от 
учебните часове –стриктно да се отразяват отсъствията от всички ученици, 
а класните ръководители да уточняват причините за отсъствията 
(уважителни или не) и системно да информират УР и родителите. 
Медицинските бележки, които се представят да бъдат подписани освен от 
медицинското лице на училището и от родител; 
срок: постоянен 
отг.: кл. ръководители 
16. Създаване на позитивни мотиви за учене у децата, застрашени от 
напускане на училище посредством: 
- включване в група по ИИД по Проект „УСПЕХ“, адаптирана към 
възможностите и желанията на учениците; 
- дейности за изява на наклонностите, дарби и талант на учениците; 
- индивидуален подход в урочната и извънурочна работа; 
срок:постоянен 
отг: учители и възпитатели 
17. Популяризиране на добрите постижения на учениците чрез училищен 
вестник, информационни табла и изложби, сайта на училището, както и 
чрез ежемесечни (ежеседмични) съобщения по класовете; 
срок: постоянен 
отг.:пед. съветник 
18. Взаимодействие с родители и други обществени организации за 
решаване на проблемите на учениците и училището. Провеждане на 
родителски срещи и консултации по график; 
срок: периодично 
отг.: пед.съветник 
19. Постигане на единни педагогически изисквания от всички 
преподаватели; 
отг.: уч. ръководство и учителите 
20. Постигане на еднакви критерии за оценка от всички преподаватели по 
учебни предмети при осъществяване на текущ и периодичен контрол и 
оценка на резултати от учебния труд на 
учениците – входно, междинно, изходно ниво; 
отг.: гл.учители и учителите 
21. Подобряване на взаимодействието между преподавателите от начален и 
прогимназиален етап на образование. 
отг.: учителите 
22. Подобряване на системата за информация на всички равнища в 
училище; 
отг.: Директора 
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23. Активизиране работата на комисиите, подпомагащи работата на ПС и 
организиращи дейностите на училищния състав; 
отг.: пом. директор 
24. Организиране и провеждане на открити уроци и отворени врати по 
всички учебни предмети по график; 
отг.: гл. учители, 
председателите на МО 
25. Установяване и утвърждаване на вече осъществените международни 
контакти чрез участие в съвместни проекти; 
отг.: гл.учители,координатори на реализирани проекти; Директора 
26. Продължаване на традицията за тържествено приключване на учебната 
година с цел изява на учениците и популяризиране на техните постижения; 
отг.: пом. директор 
класните ръководители, 
членовете на експертния съвет 
28. В края на първия учебен срок и учебната година да се стимулират 
учениците –благодарствени и поздравителни писма до родителите; 
отг.: класни ръководители и 
педагогическия съветник 
29. При изработване на плана на класа, класните ръководители да включат 
учениците като отговорници за дейности, към които те проявяват интерес. 
Класните ръководители да запознаят родителите с плана на първата 
родителска среща и да ги привлекат за участие в съвместна работа; 
срок: 05.Х.2013 г. 
отг.: класните ръководители 
30. Изготвяне на указания за поправителните изпити –конспекти, изпитни 
билети и изпитни теми.  
срок: 30.ІХ.2013 г. 
отг.вс. учители 
 
 
Социално – битова и стопанска дейност 

 Получаване на санитарно разрешително за началота на учебната 
година. 
Отг. Ив. Боянова 
Срок: м. ІХ 

 Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за 
създаване на атмосфера за недопускане и рушене на училищното 
имущество. 
Отг:Директор; кл. р-ли 
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Срок: периодично 
 Определяне на приоритети при обогатяване на материално-

техническата база 
Отг. Ръководството 
Срок: периодично 

 Изготвяне на план за работа при тежки зимни условия и осигуряване 
на нормален учебен процес 
Отг: Директор;комисия 
Срок: м. Х 

 Планиране на строително-ремонтните работи 
Отг: ръководството 
Срок: м. V 

 Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните 
площадки. 
Отг:ПДУД, домакин, фелдшер. 
Срок: м. IX 

 Провеждане на медицински прегледи на учениците 
Отг: уч. фелдшер 
Срок: периодичен 
 
 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ  ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С 
ФАКТОРИ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА 
 
Интеграционни връзки 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения – ЦДГ 
и професионални гимназии. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни 
институции с цел ефективното подпомагане на многообразното 
училищно въздействие върху учениците. 

3. Използване на общинските музеи, галерии. 
4. Участие в регионални, национални и международни проекти и 

програми за обмен на практически опит и идеи между учители и 
специалисти. 

5. Съвместни действия с полиция, детска педагогическа стая, КАТ, 
здравни институции, училищно настоятелство, клубове и дружества. 
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Раздел V 
            
КОМИСИИ 
     Комисия за съхраняване паметна на училището - постоянна 
          Председател: Диана Данаилова 
          Член:              Вергиния Миланова  
 
      Комисия за актуализиране Правилника за дейността на училището и 
Правилника за вътрешния трудов ред – постоянна   
          Председател: Костадинка Янева 
          Членове:         Лиляна Лилова, Иванка Иванова 
                                  Общото събрание, ученик от УС 
 
     Комисия за подготовка на проекта за Училищен учебен план и Годишен план на 
училището - временна 
          Председател: Костадинка Янева 
          Членове:        Елизабета Ценова, Ваня Николова 
                                  Мариус Конов, ученик от УС  
 
      Комисия за подготовка на вариант на седмично разписание  - временна 
          Председател: Даниела Тодорова 
          Членове:         Вергиния Миланова ,Снежанка Петкова, 
                                  Нина Костодинова  
 
      Комисия за подготовка на общо училищни тържества – постоянна  
          Председател: Катя Петрова 
          Членове:        Лиляна Лилова, Цецка Ангелова 
                                 Ученик от УС  
 
      Комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни – постоянна 
          Председател: Камелия Иванова 
          Членове:         м.ф.Даниела Илиева, Траяна Цветкова 
                                  Панайот Кашанов  
       
       Комисия за квалификацията на педагогически кадри- постоянна 
          Председател: Ваня Николова 
          Членове:         Галина Кирилова 
                                  Евгени Томов 
                
 
      Комисия за безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни 
бедствия - постоянна  
          Председател:           Директора 
          Зам. Председател:   Костадинка Янева, 
          Членове:                   Панайот Кашанов, Славчо Цонов,  
                                            Зоя Петрова, Лора Иванова 
                                            Мариана Тодорова 
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    Комисия за ГУТ – постоянна 
          Председател: Костадинка Янева 
          Членове:         м.ф. Даниела Илиева, Славчо Цонов 
                                  Дамян Дамянов, Илия Найденов 
 
      Комисия по номинациите - постоянна 
           Председател: Даниела Тодорова 
           Членове:         Камелия Иванова, Катрин Тодорова  
                                   Ученик от УС 
 
      Комисия за обогатяване и поддръжка на МТБ – постоянна  
           Председател: Спаска Николова 
           Членове:         Петко Ставров, Панайот Кашанов 
 
     Комисия по здравно образование, обучение и контрол 
            Председател: Даниела Тодорова 
            Членове:        Севдалина Петрова 
 
      Комисия по гражданско образование 
            Председател: Цветанка Цветкова 
            Членове:         Ваня Василева, Цецка Каменова  
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Задачи и форми за работа на комисията за превенция на 
противообществените прояви на ученици 
  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Училищната комисия е създадена на основание чл.2, ал.1, „а” от Закона 
за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”. 
2. Комисията е назначена от директора на училището и е в състав: 
председател – К. Иванова и членове: Сн. Петкова; Тр. Цветкова; Ц. 
Ангелова;П. Кашанов; Д. Илиева- мед. Фелдшер;протоколчик – Ел. 
Ковачева. 
3.  Работата на УКПППУ е съобразена с приетите училищни планове и 
правилници, със ЗБППМ, с Закона за закрила на детето. 
4.  УКПППУ води два дневника – един за извършителите на 
противообществените прояви и друг за ученици, живеещи в условия на 
повишени за нормалното им развитие рискови фактори, с девиантно 
поведение. 

 
ЦЕЛИ НА УКПППУ 
 

 Осъществяване на първична превенция в училище за създаване на 
среда, способстваща за намаляване на противообществените прояви 
на учениците; 

 Осъществяване на вторична превенция, обхващаща мерки за 
оказване на професионална подкрепа на деца с рисково поведение и 
техните родители; 

 Проучване на проблемите, свързани с асоциалното поведение на 
децата в риск и деца с противообществени прояви; 

 Интегриране на ученици с асоциално поведение, чрез ангажиране 
на свободното им време с дейности, развиващи художествено – 
творческия им потенциал. 

 
 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ  
 

1.Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни 
прояви в училище. 
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2.Системно провеждане на индивидуално – възпитателна работа с 
ученици, извършители на противообществени прояви и поддържане 
връзка с техните настойници. 
3.Системен контрол на поведението на застрашените ученици от 
извършване на противообществени прояви. 
4.Провеждане и включване в спортни празници, екскурзии, културни 
мероприятия и други с цел гражданско възпитание и образование на 
учениците. 
5.Координиране дейността на комисията с държавните и обществени 
органи и организации, имащи отношение с противообществените прояви 
сред учениците. 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
 Ограничаване на агресивното и рисково поведение на учениците в училище 
и извън него. 
 
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 
1. Рационализиране на стратегията за превенция и противодействие на 

асоциалното поведение и противообществените прояви на учениците 
чрез: 

 Реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията 
на  противообществените прояви посредством ефективно 
организиране на извънкласни и извънучилищни дейности; 

 Предприемане на мерки /с ресурс на училището/ за решаване на 
проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца, 
застрашените от отпадане ученици, децата жертви на насилие, 
деца с проблеми в общуването и справянето с училищните 
изисквания. 

 Търсене на възможност за включване на децата в определени 
дейности с превантивен характер, обучение на връстници от 
връстници; 

 Подкрепа и консултиране на деца и родители с проблеми, 
насочване на децата или семействата им към служби, 
предлагащи психологично консултиране и помощ; 

 Организиране и подпомагане обучението на родителите по 
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въпросите на възпитанието и развитието на техните деца; 
 Провеждане на работни срещи със социални работници от 

общината, с цел получаване на конкретни указания за работа със 
семейства, в които има определен риск за децата ; 

 Реализиране на училищни програми и други форми за 
привличане на обществеността в дейностите по превенция и 
противодействие противообществените прояви на учениците за 
защита правата на децата . 

2. Създаване и поддържане на база данни за децата с рисково поведение. 
Разработване на механизъм за идентифициране и събиране на 
информация за деца, жертви на различни форми на експлоатация, 
злоупотреба и насилие, предприемане на мерки и проследяване на 
установените случаи. 

3. Провеждане на час на класа по теми за превенция на рисково 
поведение на учениците със специалисти по проблеми на младите 
хора.  

4. Пълноценна интеграция на учениците от ромски произход в класове 
със смесен етнически състав. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Координиране дейността на училищната комисия с: 
 Общинска комисия за борба с противообществените прояви сред 

учениците; 
 Детска педагогическа стая; 
 Обществени органицации; 
 Обществени защитници; 
 Прокуратура; 
 Здравни заведения; 
 Дирекция „Социално подпомагане” отдел „Закрила на детето”. 

 
Преходни и заключителни разпоредби в дейността на УКПППУ 
 

1. Училищната комисия провежда четири редовни заседания през 
учебната година. 

1.1. Извънредни заседания се провеждат при необходимост. 
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2. Комисията докладва на заседание на педагогическия съвет за налагане 
на наказания на провинили се ученици. 

3. Комисията отчита дейността си пред педагогическия съвет два пъти 
през учебната година: в края на всеки срок. 

4. Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до 
МКБППМН за противообществените прояви и за мерките, които са 
реализирани спрямо тях. 

5. Комисията провежда ежемесечни сбирки с класните ръководители. 
 
 

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО 
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И 
ДРУГИ БЕДСТВИЯ  

 
1. Задачи  

   Формиране на система от специални знания, умения и 
навици, необходими за успешна адаптация в живота; 
 Прецизиране конкретните особености на училището и авариите, 

които могат да възникнат в и около него; 
 Осигуряване на знания за безопасно  движение и за 

особеностите 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 бедствия, 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. 

 
Очаквани резултати от  заложените принципи и дейности в 

годишния план:  
 Четвърто ОУ „Иван Вазов“ - Монтана да продължи да се 
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доказва като най-уважавано и предпочитано училище в 
областта; 

 Устойчиво развитие на профилираното обучение; 
 Затвърдяване на позицията за качество на образование и 

обучение; 
 Подобряване и осъвременяване на материално-техническата 

база и гарантиране на здравословни и безопасни условия на 
труд; 

 Постигане на координация между институциите, 
заинтересовани от качествено образование, адекватно на 
динамичния пазар на труда; 

 Изграждане на подкрепяща среда – увеличаване на 
гражданското образование, организиране на извънкласните 
форми, подобряване на здравното образование, работа с 
учениците за преодоляване на негативни прояви; 

 Привличане на медиите като партньори за популяризиране 
постиженията на училището; 

 Партньорство с родителите – равноправен диалог с тях, 
умение за общуване със собствените си деца, мотивиране за 
различни видове съвместни дейности;  

 Изграждане на система за оценка на качеството на работа в 
училище,  

 Адекватна оценка на качеството на учителския труд и 
заплащане в съответствие с качеството на работа. 

 
РазделVI 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

При реализиране на дейностите на училището, персоналът да 
съблюдава следните етични норми:   

 Да се научим да живеем заедно като се развиваме, разбираме и  
зачитаме себе си и другите, справяме се в конфликтни ситуации 
в дух на толерантност; 

 Да се научим да бъдем, а не да изглеждаме. Да правим най-
доброто, да отдаваме най-доброто от себе си за изпълнение на 
поставените цели. Да правим, значи да знаем, да се научим да 
знаем, знанието е движещата сила на прогреса; 

 Учителят ежедневно да проявява качества, не да иска да 
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направи ученика като себе си, а ученикът да поиска да стане 
като учителя. 
 

 
 

13.09.2013 год.                                              Директор: 
грМонтана                                                       (Ваня Велизарова) 
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План за гражданското образование и възпитание на учениците 
през учебната 2013 / 2014 година 
І. ОСНОВНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ АСПЕКТИ ЗА ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013 / 2014 г. 
1. Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, 
изпълнение на задълженията и поемане на отговорност като членове на 
обществото в условията на културно многообразие и глобализация; 
2. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и на 
готовност за участие в общоучилищния живот; 
3. Подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на еколо-
гична култура. 
4. Свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път 
на развитие и реализация. 
ІІ. ЗАДАЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОСНОВНИТЕ СЪДЪРЖАТЕЛНИ АСПЕКТИ 
1. Възпитателната дейност да се осъществява чрез учебното съдържание по 
отделните предмети при планиране на учебната работа. Да се 
конкретизират възпитателните цели на отделните теми и методични 
единици. Темите да намерят място в плановете на методическите 
обединения; 
срок: 29.Х.2013 г. 
отг.: учителите по отделните дисциплини 
2. Възпитателната дейност да се осъществява в часовете на класа, като се 
изработи план на класния ръководител съвместно с учениците. Той да бъде 
съобразен с възрастовите особености на децата, с техните интереси и 
възможности; 
срок: 29.Х.2013 г 
отг.: класните ръководители 
3. За постигане на комплексност, качество и ефективност от 
възпитателната дейност да се търси помощта и съдействието на други 
органи и организации в ЧК, извънкласни и извънучилищни форми на 
работа. Да се включи в отделните училищни планове; 
срок: 30.Х.2013 г. 
отг.: педагогическият съветник 
4. Да се засили ролята и участието на родителите при решаване на 
проблемите на децата. 
Да се планират родителски срещи и консултации; 
срок: 15.Х.2013 г. 
отг.: Директорът и 
класните ръководители 
5. По проблеми и теми: 



15 септември 2013г. 
 
 

Страница 28 от 38 
 

А. Здравно образование, сексуално възпитание и превенция на СПИН чрез 
спорт, лектории, 
беседи, видеопрожекции и други 
- за ученици от І до ІV клас 
1. Личната хигиена – основа за здраве; 
2. Дневен режим на ученика; 
3. Рационално хранене; 
4. Профилактика на гръбначните изкривявания; 
5. Истината за бебетата; 
6. Предпазване от заболявания на венците и зъбите. 
- за ученици от V до VІІІ клас 
1. Лична хигиена, общуване и здраве; 
2. Особености на пубертета; 
3. Психично здраве; 
4. Приятелство и любов; 
5. Тютюнопушене, алкохол и здраве. 
6. Дрогата – търсена, преследвана, опасна. 
Б. Екология, образование и възпитание за околната среда 
- за ученици от І до ІV клас 
1. Какви болести могат да ни причинят домашните любимци; 
2. Безопасни ли са бездомните животни; 
3. Електричеството – нашият опасен враг; 
4. Наблюдения на живата и неживата природа. 
- за ученици от V до VІІІ клас 
1. Защитените територии в областта и региона; 
2. Чистата вода – мит или реалност; 
3. Здрав дух в здраво тяло; 
4. Бъди здрав, играейки; 
5. Озоновата дупка; 
6. Екскурзии сред природата; 
7. Изложба „Здравословният начин на живот” – по повод 12 ноември – 
Международният ден за борба с тютюнопушенето. 
6. За всички възрастови групи и класове – провеждане на екскурзии, 
спортни празници и др. 
В. Изграждане на култура на поведение, самоорганизация на ученическия 
труд, готовност за участие в общоучилищния и общоградски живот. 
за всички ученици от І до VІІ клас: 
1. Запознаване с Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията 
за правата на детето, Конституцията на Република България, ЗНП, ППЗНП, 
Правилника за вътрешния ред в училището и др.; 
2. Разглеждане на Закона за закрила на детето и запознаване с 
институциите; 
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3. Закон и право – беседи, разговори; 
5. Личността, демократичните институции и върховенството на закона; 
6. Личност, национална идентичност и малцинства 
8. Изграждане на ученически съвети по класове и Училищен ученически 
съвет; 
10. Позитивни и негативни форми за социално поведение; 
11. Провеждане на тренинги: мирно решаване на конфликти, изграждане 
на доверие в групата, работа по групи и възрасти. 
Г. Професионално ориентиране и кариерно развитие 
1. за ученици І – VІ клас – разговори за ученическия труд, за професиите и 
икономическите перспективи на развитие; 
профил. 
Д. Противодействие срещу агресивността, насилието и обществения 
нихилизъм. 
1. Беседи и тренинги „Какво е агресия, модели и техники за неагресивно 
поведение”; 
2. Разясняване на Закона за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните; 
3. Проучване на интересите и потребностите на учениците и организиране 
на подходящи форми за развитието им; 
4. Реализиране на годишната програма на УК за ПППМН. 
срок: постоянен 
отг.: педагогическият съветник 
Е. Действия при природни бедствия, екстремни ситуации и безопасност на 
движението 
1. Действия при силни земетресения, наводнение, снежни бури и 
последици от обледеняване, аварии и катастрофи в промишлени обекти, 
пожар, авария в АЕЦ или трансгранично замърсяване; 
2. Какво трябва да знаят и могат децата на пътя; 
3. Изработване на карта за безопасен маршрут от дома до училището за 
ученици от І и ІІ клас; 
4. Моят велосипед; 
5. Етични взаимоотношения между участниците в движението; 
6. Движение при намалена и ограничена видимост; 
7. Безопасност на движението в и извън населени места; 
8. Практически занятия. 
срок: според плановете за ЧК 
отг.: класните ръководители 
Ж. Дейности, насочени към изграждане на естетически и духовни 
ценности у подрастващите. Изграждане на любов към литературата и 
изкуствата чрез: 
- посещения на театър, концерти, изложби; 
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- организиране на художествени дейности за отбелязване на бележити 
годишнини; 
- посещения и взаимодействие с музеи, читалища, работа с библиотеките, 
участие в 
регионални, национални и международни конкурси ; 
Дейностите по гражданско образование да се осъществяват от класните 
ръководители, учители, квалифицирани по отделни проблеми и 
специалисти от ОДК, РИОКОЗ, ЦСДП, ОЗС, БЧК и други организации. 
Сроковете на конкретните мероприятия и отделните теми да се извадят в 
календарните планове, разбити по месеци в І-ви ІІ-ри срок. 
отг.: педагогическият съветник и класните ръководител 
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИ ( МЕРОПРИЯТИЯ ) 

 
№

 
ЗАДАЧИ 

 

 
 ДЕЙНОСТИ 

 
СРОК 

 
ОТГОВОРНИК 

1 № 1  
 
 
 
 
 

  1.Ресурсно осигуряване на целодневна 
организация на обучение в І и ІІ клас. 
 
 2. Изграждане на групи: ЗИП,СИП, ПИГ, 
Клуб по интереси. 
 
  3. Самоопределяне и избор на тематичните 
направление и формите на развитие на 
интересите и способностите на учениците по 
проект”УСПЕХ”. 
 
  4. Корекционна дейност в логопедичен 
кабинет. 
 
  5. Диагностично - консултативна и 
посредническа дейност на педагогическия 
съветник. 
 
   6. Контрол на отсъствия и успеваемостта 
на учениците с учебни пропуски. 
 
    7. Участие в олимпиади, състезания и 
конкурси на училищно, регионално и 
национално ниво. 
 
  8. Електронна страница “Ученици с 
успехи”. 
 
 
   9 Информационна диагностика на 
интересите на учениците. 
 
    10 Работа по Проект ”Образователна 
интеграция на учениците от етническите 
малцинства”. Организиране на тематични 
творчески конкурси. 
 
   11. Участие в международни проекти.  
 
 

   12. Работа по проект “Усъвършенстване 

III.2013г 
 
 
III.2013г 
 
 
IX.2013г 
 
 
 
 
Х.2013г. 
ІІ.2014г. 
 
 
всеки месец 
 
 
ежемесечно 
 
 
 ІІ-ІІІ 2014г 
 
 
 
V.2014г. 
 
 
 
01.10.2013г 
 
 
целогодишно 
 
 
 
 
целогодишно 
 
 
 
 

Директор 
 
 
ПДУД, Ел.Ценова 
В. Николова 
 
Директор 
 
 
 
 
К. Иванова 
 
 
 
К.Иванова 
 
 
Ц.Ангелова 
 
 
ПДУД, В.Николова, 
Ел.Ценова 
 
 
Цв.Цветкова, 
Т.Василева, 
Г.Кирилова 
 
К. Иванова  
 
 
Директор 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
Директор, 
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на системата за инспектиране на 
образованието”  и тематичния                         
проект”Достъп до училищната 
среда”/адаптация на децата от 
подготвителна група”Б”на ЦДГ “ Калинка” 
 
     13. Организиране на тематични 
творчески конкурси. 
 
    14. Награждаване на ученици чрез 
вътрешно – училищна система за 
номинации. 
  
    15. Периодично информиране на 
родителите на изявени деца чрез похвални 
писма от ПС. 
 
    16. Обогатяване на банката от тестове по 
различните КОО. 
 
    

IX – XII 2013 
 
 
целогодишно 
 
 
 
  
целогодишно 
 
 
 
Целогодишно 
 
 
 
целогодишно 

Цв.Цветкова 
 
 
 
 
 
П.Ставров 
Тр. Цветкова 
М.Пеева 
 
 
Д.Тодорова 
Сн. Петкова 
 
 
Председатели  на МО 
 

2 №2     1. Изготвяне на графици на извънкласни 
учебни форми (допълнителна работа, ДЧ-
ФВС, дежурства). 
 
    2. Утвърждаване на училищното 
планиране. 
     
    3. Контрол на урочната работа на 
учителите по класове и предмети. 
 
    4. Осигуряване на качествено и адекватно 
обучение по проектите „Без свободен час”  и 
„Финансиране на ФВС в училище” 
 
    5. Актуализиране  на училищен регистър 
за допълнителна работа с учениците. 
 
     6. Мониторинг на допълнителната 
работа. 
 
     7. Екипност и вариативност на формите 
за допълнителна работа. 
 
    8. Популяризиране ученическите  и 
училищни успехи - “Това сме ние”. 
 

IX.2013г 
 
 
 
IX.2013г 
 
 
целогодишно 
 
 
целогодишно 
 
 
 
X.2013 
 
 
целогодишно 
 
 
X .2013г. 
 
 
XII 2013 
V.2014г. 
 

 ПДУД 
 
 
 
Директор 
 
 
Директор 
ПДУД 
 
Директор 
 
 
 
Председатели МО 
 
 
Директор, ПДУД 
 
 
ПДУД 
 
 
П.Ставров 
В. Василева 
Д.Данаилова 
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    9. Партньорство в управлението на 
училището. 
 
 
      10. Участие на родителската общност в 
общоучилищния живот (планиране, 
организиране и оценка). 
 
      11. Управление на училищния бюджет и 
развитие на училищната база. 
 
 

 
целогодишно 
 
 
 
целогодишно 
 
 
 
целогодишно 

 
К. Петрова 
Ц.Каменова 
К.Иванова 
 
 
Председател на УН 
 
 
 
Директор 
 
 

3 №3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.Актуализиране на Правилника за 
квалификация и атестационната карта за 
диференциация на учителския труд . 
 
      
2.Дейности по работни екипи – 
мултипликатори МО, медиатори. 
 
    3. Мултиплициране на положителния 
педагогически опит за повишаване 
качеството и резултатите от ОВП. 
 
    4. Пътуващ семинар „Професионалният 
стрес при учителите.Техники за овладяване 
и контрол на стреса.” 
 
     5.Дискусии: 
              -„Управление на гнева и 
агресивното поведение” 
              - „Мениджмънт на неформалните 
учебни групи и среди.” 
              -“Управление на лидерите в клас” 
     

6. Участие в проект за квалификация 
на педагогическите специалисти 

 
 
 

 

ІХ.2013 
ІV.2014 
 
 
 
целогодишно 
 
 
ІІ. 2014 
 
 
 
 
IV 2014. 
 
 
 
ХІ.2013 
 
IV.2014 
 
І.2014 
 
 
целогодишно  
 
 
 
 

Директор 
В. Николова 
Ел.Ценова 
К.Петрова 
  
Председатели на МО, 
медиатори 
 
Ел. Ценова 
В. Николова 
 
 
 
В. Николова 
 
 
К.Иванова 
Ц.Ангелова 
 
Ел.Ценова 
В.Николова 
К. Иванова 
 
 
В. Николова 
Г. Кирилова 
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№4 
 
 
 

  1.Организиране на образователни 
мероприятия ( дискусии, училищни 
конкурси, срещи): 
     1.1. Дискусия:  
            -„Достойни Вазови наследници” –VI 
клас 

 
1.2. Състезания:  

              -” Математиката – забавна , интересна, 
велика.”-  Vклас. 
 

            - Мултимедиен албум : “Химията в 
нашия бит” – седми клас  
         -“Природата - наш дом” - IV клас   

      1.3.Мултимедийна презентация:  
             -     “Вазов и нашият край” 
 

- „ 105 години – Независима 
България” 

      -“ Върви, народе възродени” 
1.4. Среща  разговор: “Екологията и ние”  
 

      
      2.Учениково- родителски избор при 
изграждане на учебна среда – “Мениджмънт 
на класната стая”. 
  
      3. Ден на отворените врати – “ Патронът 
на моето училище”-II-IV клас 
 
      4. Актуализиране  сайта на училището. 
 
 
       5. Екипност и вариативност на формите за 
допълнителна работа и целодневна 
организация на обучението -  І- ІІ клас 
 

      6. Вазови празници:  
          6.1  “45 - години Четвърто ОУ” .  
                 - Мероприятия,подчинени на 
патронния празник 
                 - Презентации; 
                 - Тържествен концерт “Усмивка за 
моето училище” 
 
 

 
 
 
 
ХІ.2013 
 
 
 
ІV.2014 
 
 
II .2014 
 
- IV. 2014 
V.2014 
 
IX. 2013 
 
 
IV.2014 
 
 
 
целогодишно 
 
 
 
XI. 2013 
 
 
целогодишно 
 
 
целогодишно 
 
 
  
 
 
 
 
 XI.2013 
 
 
 
 

  
 
 
Кл.р-ли  
Л.Лилова  
К.Савова      
 
 
З.Бенова   
В.Миланова 
 
Д.Тодорова    
Кл.р-ли  
Кл. р-ли 
К.Петрова  
Ц.Цветкова   
 
В.Николова 
 
 
Ц.Ангелова  
Д.Тодорова     
 
 
Кл.ръководители 
 
 
 
Кл.ръководители 
 
 
 Екип учители     
 
 
ПДУД 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Лилова  
К.Савова  
Ц.Ангелова 
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         7. „Сцена на вековете”: 

    Отбелязване на значими годишнини:   
    - 1150 години от покръстването- 
състезание 
   -60 години от създаването на РИМ-
Монтана  
 

    - 135 г. от основаването на народната 
библиотека “св.св. Кирил и Методий” - 
презентация  
 

    -190 години  - “Рибен буквар” – конкурс 
за ученически проекти 
 

    
    -  ,,По стъпките на нашите освободители “            
/презентация/ 
 

    -190 години  от създаването на взаимното 
училище в Габрово 

 
        8. Народни празници и обичаи: 

- Коледни празници 
 
- Великденски празници 

 
       
        9. Актуализиране на страницата на 
вестник  „Абагар”; 
 10. Фотоизложба – „Училищен живот във 
фотоси” 
 
 
       11. Социално – педагогическо 
взаимодействие с извънучилищните 
институции. 
 - беседа”Християнското семейство и 
нравствените закони /Академия за родители/ 
      12. Учителско – родителска подкрепа за 
личностното развитие на всеки ученик в 
извънучилищните мероприятия. 
 

І. ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ 
1. Здравословно хранене. 
 
- „Рационално хранене през всички сезони”-
тренинг- V клас. 

 
 
 
 
 III.2014                 
 
X.2013                  
 
XII.2013 
 
 
 
III.2014 
 
 
 
III.2014 
 
 
 
V.2014 
 
  
 
XII.2014 
 
IV. 2014 
 
целогодишно 
 
ХІ.2013  
IV.2014 
 
 
целогодишно 
 
 
 
III.2014 
 
 
 
 
 
 
III.2014 
 
 
 

 
 
 
В.Николова  
 
 
В.Николова  
В.Миланова   
 
Д.Данаилова  
Л.Лилова 
 
П.Ставров   
Екип уч-ли  
I-IV kлас  
 
   
В.Николова  
Т.Василева     
 
Кл.ръководители на 
III  клас       
 
К.Савова  
Ц.Ангелова      
 
Кл.р-ли на  IV kлас     
 
 
Раб.екипи-учители  
 
Ив.Иванова  
Т.Василева  
В.Василева 
 
ПДУД 
 
 
Директор 
Кл.ръководители 
 
 
 
 
 
 
З.Бенова  
К.Иванова 
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-конкурс за рисунка на тема”Рецептите на 
баба” 
 
- „Панаир на здравословната закуска”-
тренинг-  I-IV клас. 
 
- Състезание:  “Витамини, витамини в нашите 
градини”  I I клас 
 
 - Беседа V-VІІ клас в ЧК: „Хигиенни 
функции на модата”. 
 
- Постери – “Живей здравословно “ –  VI  клас 
 
2. Физическа активност и спорт 
 
 - Спортен полуден: Крос „Пъстра пролет”. 
 
 - Щафетни игри ІІІ и ІV класове. 
 
 - Активно участие в ученически игри на 
общинско ниво. 
 
3. Дентална култура 

  - Презентация „Здрави бели зъби – красива 
усмивка.”-   ІV клас. 
 
  - Изложба – илюстрации по книгата “Чук и 
Пук” - ІІ клас 
 

ІІ. ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 
 
1. Превенция на злоупотреба с вещества – 
алкохол, тютюнопушене, наркотици. 
Седмица на превенцията: 
 - „Емпатията – контрапункт на агресията в 
училище” - тренинг 
 

- “Тютюнопушене или здраве – изберете 
сами” - презентация – VІІ клас 

- “Врагът на тийнейджърите” – 
фороизложба  

 
2. Справяне с различни форми на училищен 
тормоз, кибертормоз. 
  - Детски послания „Общуване без …..”- 
транспарант 
 - „Освободи напрежението чрез спорт”-

IV.2014 
 
 
 
Х.2013 
 
 
IV.2014 
 
I.2014 
 
 
XII.2013 
 
 
 
 
V.2014 
 
Х.2013 
 
целогодишно 
 
 
 
ХІ.2013 
 
 
III. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
III. 2014 
 
 
 
ІІ.2014 
 
 
III .2014 
 
 
 
 
І.2013 

П.Ставров 
 
Кл.р-ли  и 
възпитатели 
 
Кл.р-ли  и 
възпитатели 
 
Кл.р-ли   
 
 
Д.Тодорова  
Кл.р-ли   
 
 
 
П.Кашанов 
 
Кл.р-ли 
 
П.Кашанов 
 
 
 
Кл.р-ли 
 
 
Кл.р-ли 
 
 
 
 
 
 
 
K.Иванова 
 
 
 
Кл.р-ли 
 
 
УУС 
 
 
 
 
УУС 
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състезание по стрийтбол и дартс. 
 
3. Толерантност към различието. 
  - “Продължи историята” – тренинг – V  клас 
 
ІІІ.СОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ 
 
1. Гражданска култура и участие. 
     - фотоколаж “Моите приятели” 
 
     - „Млади огнеборци”-състезание VІ и VІІ 
клас 
     -Акция- “Предай хартия ,прочети нова 
книга”  
     -Иниациатива,,Прочети и сподели” 
2.Етика на поведение в отношенията и 
уважение към себе си и към другите. 
    - Кутия на доверието – допитване; 
 
    - „Аз и моите права”-паралелкови постери; 
 
   - Рисунка на асфалт „ Земята – наш дом”. 
 
3. Ученическо самоуправление. 
  - Управленец и учител за един ден”-
ученическо самоуправление. 
 
4. Изразяване  и отстояване на мнение. 
  - Изрази мнение- защити избора си”-тренинг 
– VII клас 
 
 
5.Благотворителност.  
 
-,,Направи добро за Рождество“ 
 
-,,Великден- най-светлия християнски 
празник“ 
Зелена седмица: 
 
- Проект за контейнери за разделно 
сметосъбиране 
 
 - Презентация „Паметта на водата”; -  
 
 „Да засадим дърво…” 
 
6. Съвременни форми на комуникация  
  -изложба конкурс за детска рисунка»Детство 

 
целогодишно 
 
 
ІV.2014  
 
 
 
 
 
ІІ .2014 
 
ІV.2014 
 
ХІ.2013 
 
целогодишно 
 
 
Целогодишно 
 
 
ХІI.2013г.  
 
ІV.2014 
 
 
V.2014 
 
 
III.2014 
 
XII.2013 
 
IV.2014 
 
 
 
ІІІ.2014 
 
 
V.2014 
 
IV.2014 
 
 
 
VI.2014 
 

П.Кашанов 
 
 
Кл.р-ли 
 
 
 
 
 
Кл.р-ли 
 
П.Кашанов 
 
Ц.Ангелова 
 
УУС 
 
 
К.Иванова 
 
 
ПУС  
 
П.Ставров 
 
 
К.Савова  
К.Иванова 
 
Кл.р-ли 
 
 
 
 
 
К.Савова  
Ц.Ангелова 
 
К.Савова  
В.Николова  
З.Бенова 
 
П.Ставров  
Тр.Цветкова 
 
Д.Тодорова 
 
Ц.Ангелова  
Д.Тодорова 
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мое – реално и вълшебно» 
 
  
7.ХЕПИ ЕНД „ПЪСТРОЦВЕТНА ДЪГА“ 

 
 
 
VI. 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П.Ставров 
 
 
 Л. Лилова 
Ц. Ангелова 
Цв. Цветкова 
К. Петрова 
  
 


