V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
Дейност
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
1.1. Изготвяне на програми за ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ и извънкласни дейности
1.3. Изготвяне на седмично разписание за всеки учебен срок и графици за: допълнителна
работа с учениците; за провеждане на консултации; за класните и контролните работи; за
провеждане на всички часове извън седмичното разписание.
1.4. Изготвяне и приемане на план за работата на ПС.
1.5. Приемане на училищните учебни планове за учебната 2021-2022 г.
1.6. Определяне формите на обучение за учебната 2021-2022 г.
1.7. Приемане на планове, програми, правилници за организация дейността на училището
за учебната 2021-2022 г.
1.8. Определяне и възлагане на класно ръководство за учебната 2021-2022 г.
1.9. Осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване.

Срок

Отговорник

14.09.2021 г.

учители,

23.09.2021 г.

комисия, учители,
директор

14.09.2021 г.
14.09.2021 г.
14.09.2021 г.
14.09.2021 г.

директор
директор
директор
директор

14.09.2021 г.
14.09.2021 г.

директор
директор; класни
ръководители
директор
директор
класни
ръководители
директор

1.10. Изготвяне на Списък-образец 1 за учебната 2021/2022година.
20.09.2021 г.
1.11. Изграждане на постоянно-действащите комисии и методическите обединения.
30.09.2021 г.
1.12. Запознаване на учениците и родителите с промените в нормативната уредба в до 15.10.2021 г.
училищното образование.
1.13.Седмични оперативки с педагогическия персонал за поставяне на седмични задачи
всеки първи работен ден
от учебната седмица
1.15. Запознаване на родителите с училищни документи – ПДУ, УУП, графици до 15.10.2021 г.
консултации, класни и контролни работи, избор на родителски актив.
2. СОЦИАЛНО - БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
2.1. Превантивна работа с учители, служители и ученици за създаване за недопускане постоянен – до 30.06.2022
рушене и унищожаване на имуществото.
г.
2.2. Определяне на приоритетите за подобряване на материално-техническата база.
IX.2021, VI - VІІІ.2022 г.
2.3. Закупуване и ремонт на УТС.
IX. 2022 г.
2.4. Хигиенизиране на училищната сграда.
Постоянен - ежедневно
2.5. Предоставяне данни от медицинското лице на класните ръководители за здравословното през годината
състояние на тези ученици, които изискват специално внимание и грижа с цел осигуряване на

класни
ръководители
учители
учители
директор
помощен персонал
мед. фелдшер
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условия за учебен труд и почивка, съобразени с индивидуалните потребности на всеки от тях.
2.6. Организиране и реализиране на дейности, свързани със здравословно и пълноценно
използване на дните за отдих и ваканции на ученици, учители и служители.
2.7. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.
2.8. Подобряване интериора на класните стаи.

2.10. Провеждане на профилактични прегледи на училищния колектив.
1.11. Осигуряване на представително облекло на педагогическите специалисти и работно
облекло на помощния персонал.
2.12. Планиране на ремонтните дейности за летния сезон.
2.13. Създаване на условия за нормален учебен процес:
- осигуряване на гориво;
- изправност на училищен автобус;
- осигуряване на спортни пособия по Постановление № 129 на МС
3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА
И ДЕЙНОСТИ
3.1. Откриване на учебната 2021/2022 г.

в края на учебната година
през годината

класни
ръководители
директор
класни
ръководители
директор, класни
ръководители
директор
директор

IV.2022 г.
през годината

директор
директор

15.IX. 2021 г.

3.2. Ден на Независимостта на България.
3.3. Международен ден на европейските езици.

18.09.2021 г.
25.09.2021 г.

3.4. Инициатива за повишаване мотивацията за четене „Предай нататък“

V.2022 г.

3.5. Ежемесечни дейности по програмите Училищен плод и Училищно мляко
3.6. Тържество за патронния празник.

IX.2021 г.
30.09.2021 г.

3.7. Международен ден на учителя

05.10.2021 г.

3.8. Световен ден на усмивката – „Изпрати усмихнати послания”

05.10.2021 г.

3.9. Ден на народните будители – тържество

01.11.2021 г.

Анета Мутафова; Р.
Филева
учител по ИЦ
Д. Даскалова; П.
Тиханова
А. Мутафова;
преподавател БЕЛ
директор
Пл. Ачева;
преподавател БЕЛ
Р. Филева; Г.
Петрова
М. Йорданова; Д.
Даскалова
Р. Филева; Д.

2.9. Продължаване грижата по живото-застраховането на учениците в училище.

ваканционни и
почивни дни
X. 2021 г.
постоянен до
15.07.2022 г.
през годината
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3.10. Тренировъчно занятие по плана за действие на ученици и персонал при бедствия,
аварии и катастрофи.
3.10. Отбелязване на световен ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни
произшествия.
3.12. Ден на християнското семейство и младеж
3.13. Седмица на здравословното хранене под надслов: „Избери здравословното”

XI.2021 г

3.14. Коледно тържество; Благотворителен базар

20.12.2021 г.

3.15. Международен ден на думата „Благодаря“

10.01.2022 г.

3.16. Международен ден на прегръдката под надслов: „Не ме дразни, а ме прегърни”. Да
обиколим училището хванати за ръце.
3.17. Световен ден на астрономията

21.01.2022г.

3.18. Международен ден на доброто

17.02.2022 г.

3.19. Годишнина от обесването на Васил Левски

19.02.2022 г.

3.20. Международен ден на розовата фланелка – насочен срещу агресията и тормоза в
училище
3.21. Да посрещнем Баба Марта

22. 02.2022

3.22. Национален празник на Република България

03.03.2022 г.

3.23. Международен ден на жената

08.03.2022 г.

3.24. Международен ден на поезията

21.03.2022 г.

3.25. Международен ден на водата

22.03.2022 г.

3.26. Ден на хумора и шегата

01.04.2022 г.

XI.2021 г.
21.11.2021 г.
XII.2021 г.

16.02.2022 г.

01.03.2022 г.

Даскалова
Б. Петров;
Г. Петрова;
учители НЕ
р-л ФУЧ „Религия“
Д. Даскалова; П.
Тиханова
Г. Петрова; Пл.
Василева
Р. Филева; Ц.
Абрашева
М. Йорданова;
Искра Иванова;
М. Костова
Д. Даскалова; Пл.
Ачева
Р. Филева; Ан.
Мутафова
Г. Петрова; УС; П.
Тиханова
Р. Филева; класни
р-ли; УС
Р.Филева; А.
Мутафова
Г. Петрова;
Искрена. Иванова
Р. Филева; А.
Мутафова
Б. Петров; Г.
Петрова
Д. Даскалова; Ц.
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Абрашева
Р. Филева; М.
Йорданова
Д. Даскалова; П.
Тиханова
М. Костова;
Искрена Иванова
Р. Филева; П.
Ачева
Г. Петрова; Пл.
Василева
М. Костова;
Искрена Иванова
директор; класни
ръководители
Б. Петров; М.
Йорданова
Д. Даскалова;
класни р-ли
А. Мутафова; Р.
Филева
П. Ачева; Ц. Абрашева;

3.27. Международен ден на детската книга

02.04.2022 г.

3.28. Международен ден на здравето

07.04.2022 г.

3.29. „Седмица на планетата Земя“

21.04. – 24.04.2022 г.

3.30. Международен ден на книгата и авторското право.

23.04.2022 г.

3.31. Благотворителен великденски базар

10.04.2022 г.

3.32. Международен ден на Слънцето

03.05.2022 г.

3.33. Ден на Европа. Ден на ученическото самоуправление в училище.

09.05.2022 г.

3.34. Международен ден на спорта

17.05.2022 г.

3.35. Международен ден на музеите

18.05.2022 г.

3.36. Ден на славянската писменост и култура.

24.05.2022 г.

3.37. Закриване на учебната година за ученици до III клас

31.05.2022 г.

3.38. Международен ден на детето

01.06.2022 г.

М. Йорданова; П.
Тиханова

3.39. Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

02.06.2022 г.

3.40. Световен ден на околната среда

05.06.2022 г.

3.41. Международен ден на приятелството

09.06.2022 г.

3.42. Закриване на учебната година IV – VI клас

15.06.2022 г.

М. Костова; Д.
Даскалова
Б. Петров; Г.
Петрова
Ц. Абрашева;
Искрена Иванова
Р. Филева; Д.
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Даскалова
класни
ръководители
класни
ръководители

3.43. Посещение на театрални постановки, концерти, кина, изложби и музеи

през годината

3.44. Участие на учениците в градски, регионални и международни изложби

през годината

4. СПОРТНА ДЕЙНОСТ
4.1. Есенни и пролетни спортни състезания между ученици от ОУ "Христо Смирненски"

IX.2021 г. ; 30.V.2022 г.

преподаватели по
ФВС

06.02.2022
30.06.2022
през годината

класни
ръководители
преподаватели

през годината

преподаватели

през годината

гл. учител; класни
ръководители
ЕПЛР

5. ПОДКРЕПА НА УЧЕНИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА И
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВНА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА
5.1. Информация и анализ в края на всеки срок за движението на учениците и брой
напуснали. Мерки за задържане на застрашените от напускане ученици в училище.
5.2. Подготовка и консултиране на ученици за повишаване на учебните резултати и
постиженията от НВО
5.3. Учене чрез правене и учене чрез възлагане и изпълнение на практически задачи и
работа в екип
5.4.Извършване оценка на тормоза между учениците и планиране на мерки за въздействие
при необходимост.
5.5. Диагностика на ценностната система и социални умения - определяне на учениците,
нуждаещи се от подкрепа.
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ
6.1. Привличане на родителите при организирането и провеждането на общоучилищни
тържества и празници, посещение на изложби, музеи, провеждането на походи, екскурзии
и др., както и в учебни часове
6.2. Организиране и участие на родителите в традиционни български празници, базари и
други дейности
6.3. Съвместна работа с родителите за установяване на правила в класа, намаляване на
натоварването, стреса и агресията в училище, запознаване с плана на класния ръководител
и изпълнението им
6.4. Посещение на родителски срещи в ДГ. Срещи с родители на бъдещи първокласници

през годината
през годината

гл. учител; класни
ръководители

през годината

гл. учител; класни
ръководители
класни
ръководители

през годината
по график на
детските заведения

Директор

7. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ
5

7.1. Математика IV клас

по национален план

7.2. Математика V – VII клас

по национален план

Цветелина
Абрашева
Марияна Костова

7.3. Български език V – VII клас

по национален план

Росица Филева

7.4. Биология и ЗО - VII клас
7.5. Химия и ООС - VII клас
8. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ
8.1. Национални състезания на СБНУ

по национален план
по национален план

Богдан Петров
Богдан Петров

през годината

8.2. Европейско математическо състезание “Кенгуру”

по национален план

8.3. Математика без граници

по национален план

8.4. Регионални, национални и международни състезания и конкурси по различни учебни
дисциплини.

през годината

класни
ръководители
М. Костова; класни
ръководители
М. Костова; класни
ръководители
учителите
по
съответните
предмети

9. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ
9.1- Фотоизложба за Деня на народните будители
9.2. Изложба за Никулден

01.11.2022 г.
06.12.2022 г.

9.3. "Коледа по света", "Български коледни обичаи и традиции"

22.12.2022 г.

9.4. Изложба, посветена на 3 март – от фотоматериали.

03.03.2022 г.

9.5. Художествена изложба "Моят свят"

м. 05.2022 г.

9.6. Участие на ученици в училищни, регионални, национални и международни
изложби.
10. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ
10.1. Участие в регионални, национални и международни конкурси по изобразително
изкуство.
10.2. Участие в училищни, регионални и национални литературни конкурси.

през годината
през годината
през годината

Галина Петрова
Д. Даскалова;
Галина Петрова
Д. Даскалова;
Галина Петрова
Р. Филева; Галина
Петрова
учители
ЦДО;
Галина Петрова
преподаватели по
ИИ
преподаватели по
ИИ
преподаватели НЕ;
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10.3. Литературен конкурс на тема: "Познавам ли историята на моето училище"

м. 09.2021 г.

11. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
11.1. Национални програми на МОН
11.2 Проект „Подкрепа за успех“

през годината
през годината

11.3. Проекг „Образование за утрешния ден“
12. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
12.1. Теми, съгласно Плана за квалификация в ОУ „Христо Смирненски“
13. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ
13.1. Теми и график, съгласно Плана за работата на педагогическия съвет
14. ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ
14.1. 2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел
ефективно подпомагане на многообразните форми на социални взаимодействия с
учениците.
14.2. 3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и
издателски фирми, които биха били полезни на училището.
14.3. Участие в общински, регионални, национални и международни проекти и програми
за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.
14.4. Обогатяване на съвместната дейност и сътрудничество с НПО.
14.5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел
подобряване на материалната база в училище.
14.6. Организационни контакти със следните институции: Център за гражданска защита;
•Противопожарна охрана;
•Детска педагогическа стая;
•Център за подкрепа на личностното развитие ;
•Етнографски музей;
•Исторически музей;
•Природонаучен музей;
•Общинска библиотека;

през годината

преподавател БЕЛ в
ПЕ
гл. учител
директор
директор;
р-ли
групи
директор; р-л група

през годината

гл.
директор

през годината

директор

през годината

директор

през годината

директор

през годината

директор

през годината
през годината

директор
директор

през годината

директор

учител;
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•Медии
•Читалища.
14.7. Организиране на съвместни дейности с:
•Полиция;
•Общинска администрация;
•РУО на МОН;
•Педагогически издателства;
•Охранителна фирма;
•Здравни органи; РЗИ;
•Социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението;
•Педагогически консултативен кабинет;
•център за обществена подкрепа.

през годината

директор

VI. Контролна дейност в училището
План за контролната дейност на директора за учебната 2021 -2022 г.; Приложение № 1
VII. Дейности на педагогическия съвет
План за провеждане на заседанията на училището за учебната 2021 -2022 г.; Приложение № 2
VIII. Квалификационна дейност
План за квалификационната дейност за учебната 2021-2022 г.; Приложение № 3
IX. Методически обединения
План на методическите обединения на учителите от начален етап и на учителите от прогимназиален етап; Приложение № 4
X. Дейности за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.
План за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Приложение № 5
XI. Дейности за честване на празници, отбелязване на годишнини и събития, провеждане на училищни тържества.
Календарен план за честване на празници, отбелязване на годишнини и събития, провеждане на училищни тържества. Приложение № 6
XII. Спортни дейности.
Училищен календар за спортни дейности за учебната 2021 -2022 г. Приложение № 7
XIII. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
План за работата на Комисията за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Приложение № 8
XIV. Задачи и форми за работа на комисиите по Безопасност на движението, Охрана на труда и защита при природни и други бедствия.
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XV. План за работата на комисиите по Безопасност на движението, Охрана на труда и защита при природни и други бедствия.
Приложение № 9
XVI. Задачи на комисия по управление на качеството на образование в ОУ „Христо Смирненски“.
План за работата на Комисията по управление на качеството на образование в ОУ „Христо Смирненски“. Приложение № 10
XVII.График на родителските срещи. Приложение № 11
XVIII. График учебно време. Приложение № 12
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