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РАЗДЕЛ I. 
 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА  
ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2017/2018  ГОДИНА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕ 

 

 Движение  на учениците 
Началото на учебната 2017/2018година започна с 276 ученици дневна форма, 

разпределени в 12 паралелки. В края на учебната година  учениците завършили клас в дневна 
форма са  273. 

 През учебната година образователно-възпитателният процес се реализираше от 30 
педагогически специалисти по общообразователните предмети и 4, осъществяващи 
допълнителна подкрепа на учениците.  

В първи клас  се записаха и се обучаваха 25 ученици,  в  една  паралелка. 
 Продължи по-пълното обхващане на учениците в целодневна форма на обучение чрез 

10  групи от I до VII клас, в които се записаха 223 ученици – приблизително 80% от всички 
ученици в училище  са  избрали този тип  обучение. 

 
Образователно-възпитателен процес 

1. Начален етап 

1.1 Първи клас 

В края на учебната година, повечето от първокласниците усвоиха четенето, свободно 
правят препис и диктовка. Допускат правописни грешки, които за  възрастта са нормални. По 
математика се справят с поставените задачи, трудности срещат при текстовите задачи с 
преминаване на десетицата.  

1.2. Национално външно оценяване – ІV клас 
 
1.1.Брой явили се ученици (2018 г.) 
Общ брой 
ученици в 
ІV клас 

БЕЛ – 10 май Математика – 12 май Човекът и природата – 15 май Човекът и обществото – 16 
май 
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Общ брой 
49 

48 1 2,04 47 2 4,08 48 1 2,04 47 2 4,08 

Резултати 13,42   14,51   16,40   0,56   

 
 

 Общи изводи и тенденции на училищно ниво за НВО в ІV клас 



- По БЕЛ учениците  са покрили  добре ДОС, но най-много грешки са допуснати при 
отговора на 8 и 2 въпрос, които са свързани с откриване на сродни думи и четене с разбиране. 

- По Математика ДОС са покрити, но се наблюдават повече пропуски при броенето 
на правоъгълници,тъпи ъгли и при решаването на текстовата задача.. 

- По Човекът и природата ДОС са покрити като грешките са повече при въпросите 
свързани с разпознаване на тревистите растения и каква дейност извършва белият дроб . 

- ДОС по Човекът и обществото са покрити. Повече грешки са допуснати при 
въпросите за столицата на България при Асеневци и географските особености на големи 
градове както и  разпознаване на природна област в  България . 

  Планирани мерки за подобряване на резултатите през новата учебна година. 
1. Да се работи за подобряване на резултатите при четене с разбиране. 
2. Да се работи за преодоляване на трудностите при овладяване на геометричния материал 
3. Да се обърне внимание на по-добрата  работа върху задачи, свързани с развитие на 
познавателните умения 

 
1.3.Прогимназиален етап  
 
   По всички предмети в прогимназиален етап са направени входни и изходни нива.  

Контролните и класни работи се извършваха по утвърден график.  
   Годишният среден успех на учениците от прогимназиален етап се е повишил от 

Много добър (4,52)  на Много добър (4,61). 
   Традиционно най-висок успех са постигнали учениците по ФВС –Отличен (5,72) на 

второ място е успехът по музика – много добър (5,31)  на трето по Технологии и 
предприемачество Много добър (5,30),  следван от Изобразително изкуство - Много добър 
(5,26). Резултатите по БЕЛ – от добър (4,07) на  (4,21) и математика – от добър (3,92) на добър 
(4,01) също бележат ръст. 

   Прегледът на резултатите показва, че най-големи трудности учениците срещат с 
предметите „Физика и астрономия”, „Химия и опазване на околната среда” и  „Математика”. 

  За преодоляването  на обучителните затруднения се работи в самоподготовката 
нацелодневното обучение и  в групите по проект  „Твоят час“,  но промяната  в равнището на 
знания беше минимална. Тази констатация трябва да ни насочи към разширяване на 
индивидуалните форми на подкрепа, насочени към най-слабите ученици.  

   Годишните оценки на учениците в проценти:  отличните оценки – 30%; 
много добри-22%;   добри – 27%;  среден-21; слаб – 0.3% 

Най-много тройки са получили учениците от  VII а клас, шестиците са преобладаващи в 
V а и   VI а  клас. 

   Има какво да се желае при представянето  от учениците от VII клас  на НВО, които с 
постигнаха среден успех  по БЕЛ – добър (3,80), а по математика - Среден (3,00). 

    
1.4.Работа в ЦДО  
   
 В целодневното обучение се включиха 223 ученици от I до VII  клас –  приблизително   

80% от учениците предпочетоха тази форма на организация на училищния живот. В начален 
етап във всяка паралелка е сформирана група за ЦДО, което позволява учениците да са в 
позната среда и улеснява работата на учителите в дейностите след обяд. В прогимназиален 
етап групите се формират за  клас и учителите насочват фокуса си към самоподготовката и 
помощта по учебните предмети. Устойчивият процент на включените в целодневно обучение 
ученици показва, че те и родителите ми намират тази форма за подходяща и резултатна за 
осмислянето на времето след учебните часове. 



 
 
Квалификационна дейност 
 

    В плана за квалификационната дейност бяха заложени разнообразни теми за вътрешно- 
училищна и извънучилищна квалификация. Всички педагогически специалисти избраха теми 
от плана на РУО- Русе за повишаване на квалификацията. 
    В края на учебната 2017/2018 година през различни курсове, обучения и семинари са 
преминали 19 човека с кредити. Квалификацията е заплатена от бюджета на училището. 

Вътрешноучилищната квалификация обхвана  12 теми – шест бяха организирани под 
формата на практикуми и шест като тренинги. Особен интерес предизвикаха темите свързани с 
особеностите на образователни системи в някои други страни, въвеждането на електронния 
дневник и др.Всички учители са осъществили 16 часовата вътрешноучилищна квалификация. 
 
 
  
 

Празници, чествания и конкурси 
 
    Планираните в годишния план празници и чествания се  реализираха с усилията на 
голямата част от екипа. Учебната 2017/2018 година бе  богата на мероприятия. По различни  
национални и училищни поводи се организиараха интересни и запомняще се събития. 
    За първият учебен ден учениците от IV клас под ръководството на г-жа К. Костадинова 
и Ел. Миланова подготвиха тържествената литературно-музикална част.  За украсата и 
аранжирането на сцената  се погрижиха Д. Йорданова, И. Иванова и  М. Тодорова и Цв. 
Парисова. 
    Денят на  народните будители отбелязахме с лекоатлетически крос организиран от 
М.Крумов   и мултимедийна презентация, изготвена от г-жа Ж. Драганова и г-жа Л. Пенчева. 
    С  изложба от рисунки отбелязахме Световния ден за възпоменание на жертвите на 
пътнотранспортни произшествия. 
      По повод Ден на християнското семейство учениците и учителите от проект „Подкрепа 
за равен достъп и личностно развитие“ подредиха кът с табла и рисунки.  
     За  да провокираме  интереса на учениците от  I  до VII  клас към   художествената 
литература през месец декември организирахме четене на творби по предварително избрана 
тема.   
     Наши  ученици от  V, VI и   VII се включиха в организираното от Асоциация за 
европейско образование и култура   тестово състезание „Таралеж” по различни учебни 
предмети. Особено активни бяха учениците от III б клас. 
     Учениците от  V а   клас подредиха Коледна обредна трапеза,  а коледари поздравиха 
ученици и учители и наричаха за здраве и берекет.  
      Съвместно с училищното настоятелство и активното участие на родителите 
организирахме Коледен базар. Всеки клас подготви щанд с коледни сувенири и вкусни 
сладкиши, приготвени от мама и баба. Талантливи учители и ученици представиха 
постановката „Коледа във вълшебната гора”. 
       По традиция  за „Св. Валентин”  г-жа Драганова с учениците от VI а   поздравиха  
учителите, учениците и служителите в училище  с изработените от тях  „валентинки”. 
      Отбелязахме с честване   145 годишнината  от гибелта на Васил Левски  и 140 години от 
освобождението на Русе с  рецитали и презентаци на учениците  от V а клас - ФУЧ 
„Русезнание“ - под ръководството на Денка Панова, изнесени пред всички ученици от 1 до 7 
клас. 

За  трети март - националния празник на Република България- учениците от IV б клас с 
учители Е. Миланова и Ю. Вълчева представиха рецитал, посветен на героите борили се за 
свободата. 

Учениците от II а клас под ръководството на г-жа М. Петрова и г-жа Д. Георгиева 
представиха програма, посветена на 8- март международен ден на жената .  



За трета година се проведе училищният кръг от състезанието „Буквоплет“. Двадесет  
второкласници  демонстрираха своята грамотност в три кръга. 
      Момичетата от IV б клас под ръководството на Ю. Вълчева представиха  народния 
обичай Лазаруване пред  всички ученици и гостуваха във фирми   „ Доминекс Про“ и    „ 
Медика“, където бяха посрещнати  с радост и наградени с подаръци. 

Учениците от I а клас с класен ръководител г-жа Г. Ганева и учител  ЦДО Ц. Христова 
подготвиха  емоционален празник на буквите – „Вече съм грамотен”. 
      На  проведения конкурс-рецитал „За да я има България – съвременна българска поезия” 
първото място беше заето от Адриана Желева – III а клас.  В направлението „Възрожденска 
литература” се класираха – II място за Теодора Йорданова, III място  Дани Дасев от III  б клас. 

Най –значимият празник, ангажирал вниманието на учениците и учителите през 
учебната 2017/2018 година, бе  Празничния концерт  посветен на  35 години от откриването на  
ОУ „ Васил Априлов“ .  Учениците разказаха за живота и делото на своя патрон и за историята 
на училището. След това изпълненията на възрожденски, фолклорни и съвременни песни 
създадоха чудесно настроени за  родители и гости. Сред специалните гости на тържеството 
бяха учители , работили в училището от неговото създаване, началникът на Регионално 
управление на образованието Росица Георгиева, завършила  училището и депутатът Искрен 
Веселинов. 

В конкурса за комикс против тютюнопушенето, организиран от РЗИ Русе -първо място 
зае Бурджу Рахмиева, второ място Ивета Кънева от III а клас. 

      Денят на земята се отбеляза с дейности с еконасоченост. Всички ученици се 
включиха в събирането на хартия.  
       Проведе се традиционния конкурс за аранжиране на цветя и изложба под наслов 
„Знаем, можем и творим красота”. 
        Включихме се в кампания „Розите на България“, организирана от българите в чужбина 
и завъртяхме кръшни български хора на 11 май- деня на Св. Св. Кирил и Методий. 

   Росица Стефанова от VI а клас зае трето място във второто кулинарно състезание -
„Като Шеф готвачите“, проведено на 12 май 2018 г.от ПГТ. 

   Учениците от начален етап се включиха в конкурса „ На крилете на моята мечта“ като 
нарисуваха прекрасни криле, с които украсиха фоайето и по-късно изпратиха на организатора 
Център за приобщаващо образование – София. 
      Учениците от II б клас участваха в конкурса      „ Моят учител е супергерой“  с есета и 
получиха грамоти и награди. 

     От 01 февруари  до 01 юни учениците, получаващи допълнителна подкрепа, 
участваха в проект „Аз уча с моя приятел робота”,  реализиран от учениците от ПМГ „Баба 
Тонка”.   

         

Нашето училище се включи в единадесетото издание  на състезанието по 
„Русезнание”.За  втора поредна година  спечелихме първо място за най-добра презентация.    

                       
         Деня на българската просвета и култура и славянската писменост отбелязахме с 
тържество в училище подготвено от I и V клас и участие с представителен блок в 
обощоградското тържество. Изявените ученици в извънкласните  дейности- състезания, 
конкурси и др.  получиха грамоти и награди.  

Директорът на училището  г-жа Гергана Григорова бе отличена с почетното отличие 
на МОН  „Неофит Рилски”,  Призът и бе връчен на специална церемония от кмета на Община 
Русе. 

 На 15 юни се  проведе кратко тържество, на което бе направена равносметка за 
изминалата година и бяха наградени отличните ученици.     С много песни, таци и добро 



настроение от постигнатите успехи и малко тъга от раздялата с учители и съученици 
изпратихме  20017-2018  учебна година. 

    
Работа по проекти 

   По проект „Децата по-близо до природата”,изготвен от г-жа Живка Драганова, се 
изгради „Зелена класна стая”,  засадиха се нови 26 дръвчета и храсти, обогати се кабинетът по 
биология. 

 
Учениците от IV б клас под ръковдстовото на г-жа Миланова работиха по Национална 

програма“ Ученически олимпиади и състезания“  по следните теми- „Русе-градът на първите 
неща” и „Всички заедно срещу агресията”. И двата проекта бяха допуснати да областен и 
национален кръг. 

С подкрепата на доброволци  по национален патриотичен проект „Приказка за 
България”   приключването по проект „Твоят час”  се  превърна в празник за цялото училище.  
Учениците разглеждаха  и се докоснаха до автентични оръжия, мляха брашно с хромел,  
пекоха питки.  По проект „Твоят час“ през тази учебна година се сформираха – 10 групи с 
ученици с обучителни затруднения по български език и математика. Тяхното функциониране 
изигра важна роля за общото състояние на учебния процес и минималния брой неуспели да 
покрият минимума от знания ученици. В 5 групи  учениците, изявили желание да развиват 
своите знания и умения в различни дейности по интереси осмисляха свободното си време и 
развиваха умения в областта на спорта, изкуството, историята, екологията и кулинарията. 

Приключи проектът  осъществен  съвместно с Второ РУ на МВР Русе -   „Детско 
полицейско управление“. В него  участваха учениците от VI клас.  Обучаваха се  по теми за 
детска самозащита, права и отговорности, оказване на първа помощ, безопасно движение по 
пътищата.  Г-жа Д. Василева успяваше да организира и води учениците в полицейските 
управления, в пожарната и на други интересни за децата места. 

Спортни дейности 

 През цялата учебна година се провеждаха училищни турнири по волебол, футбол и 
баскетбол. Всички дейности от спортния календар се проведоха по график. 

Отборите по баскетбол момичета и момчета взеха участие в общинското състезание              
„ Ученически спортни игри“ . Момичетата завоюваха 2 място. Момчетата се включиха и в 
надпреварите   по волейбол и футбол. 
           В края на учебната година отборът на момчетата по плажен футбол зае 2 място след 
сериозна надпревара с отбори от девет  училища. 

Прием на първи клас 

    Планирана, организирана и  изпълнена с добри резултати беше кампанията за прием 
на ученици за първи клас. Представител на ръководството и учителите от 4 клас участваха в 
тържествата на подготвителните групи в ЦДГ „Детелина“ и ДГ  „ Зора“. Четвъртокласниците 
поздравиха децата с картички и изработка на сувенири за Коледа и Великден. 
     На специална родителска среща в ЦДГ „ Детелина“ бяха обяснени на родителите 
графика и дейностите по електронния прием. 

 

 



РАЗДЕЛ ІІ. 

 
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 
Цялостната дейност на  ОУ „Васил Априлов” има за цел осъществяване на качествено и 

ефективно обучение на учениците, последователни, резултатни и устойчиви действия на екипа 
за  издигане и утвърждаване престижа на училището, чрез съхраняване на  българските 
традиции и  приобщаване към европейските ценности. 

Обучението и възпитанието на учениците е насочено към изграждане на свободни, 
морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и 
поведение,уважаващи законите, съхраняващи националните  традиции и облик, зачитащи  
правата на другите, техния език, религия и култура.   

Реализиране на възпитание и обучение според държавните образователни  стандарти и 
тези на Европейския съюз в духа на демократичните ценности. Усвояване и формиране на 
общочовешки и национални добродетели, развитие на индивидуалността и стимулиране на 
творческите заложби. 

  

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1.  ОУ „Васил Априлов“  да бъде образователно средище изградено на базата на 
добрите традиции  и модерните  методи и технологии на обучение за достигане до знания, 
умения и компетентности от учениците в основна образователна степен I-VII клас в 
съответствие с държавните образователни стандарти. 

2.  Работа на педагогическия екип в посока повишаване авторитета на учителите и 
училището в града и непрекъсната квалификацията. 

 3. Разработване на  съвременни програми за факултативни и избираеми форми за 
придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците, 
оформящи облика на училището, за да се ограничат отрицателните последици от 
демографската криза и намаляването на учениците в следствие на промените в ЗПУО.  

 4. Ограничаване броя на преждевременно напусналите училище чрез използване и 
предлагане на различни форми на обучение – дневна, самостоятелна, индивидуална и 
комбинирана. 

 5. Приобщаване на ученици от уязвими групи с помощта на целодневната форма на 
организация на учебния ден, оказване на обща и допълнителна личностна подкрепа, 
образователно-възпитателен процес насочен към практическото приложение на знанието в 
реалния живот. 

 6. Подобряване на  образователната среда  с включване на ОУ „Васил Априлов“ в 
европейски оперативни програми, национални и регионални проекти за енергийноефективни 
дейности, подобряване на материалната и спортна база, осъвременяване на учебните пособия и 
технически средства. 

 7.  Пълноценно използване на целодневното обучение, часа на класа и часа за спортни 
дейности, факултативните спортни часове  и сътрудничеството със спортни клубове   за 



утвърждаване на навици за здравословен начин на живот и здравословно хранене с  включване 
по НП.  

 8. Насърчаване и повишаване на грамотността чрез дейности извън задължителната 
подготовка, посредством обогатяване на библиотеката със съвременна литература и изнесен 
читателски щанд във фоайето   на  2  етаж. 

 9. Образование и възпитание в дух на  родолюбие и общочовешки ценности с  
включването в инициативи на регионални патриотични организации,  чествания на национални 
и официални празници на училищно и градско ниво,  факултативни часове по „Русезнание“ и   
„Религия“. 

 10.  Насочване на усилията към подобряване на условията във физкултурния салон – 
частично или цялостна подмяна на амортизираната метална дограма, смяна на вратите на 
съблекалните. 

 11. Търсене на възможност за ремонт на аулата на ОУ „Васил Априлов“ и 
превръщането й в  арт център  за  групите в целодневно обучение и външни наематели. 

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Дългосрочната стратегическа цел на Стратегията  е  функционирането на         

   ОУ „Васил Априлов“ като модерна, ефективна и постоянно развиваща се автономна 
образователна система, в центъра на която е  ученикът, развитието на  неговите личностни 
качества, интелектуален потенциал и творчески заложби.  Утвърждаване на педагогическия 
екип като научно и методически подготвен, приемащ промените, новаторски настроен, 
адекватен на образователните потребности на обществото. 

 

 Конкретни цели на стратегията: 

 

 Издигане на авторитета на училището в условията на растяща конкуренция. 

  Реализиране на  ефективни кампании за прием в първи клас за минимализиране 
последиците от демографската криза  и промените в степените на образование.  

 Повишаване на качеството на учебната дейност.  

 Усъвършенстване на системата за квалификационна и вътрешно-
квалификационна дейност. 

 Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на 
младите хора, за развитите на техните таланти и способности.  

 Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 
самоусъвършенстване през целия живот.  

 Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването 
на училищните проблеми. 

 Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности.  

  Обновяване и модернизиране  на материално-техническата база  
 
 



5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 Повишаване равнището на общообразователната подготовка на учениците чрез 
повишаване качеството на учебно-възпитателната работа; 

 Повишаване    ефективността   на   учебно-възпитателната    работа   чрез   
подобряване 

 организацията   на   учебния         процес   и   повишаване   професионалната   
подготовка, 

 компетентност и квалификация  на педагогическите кадри. 

 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

 Здравно образование и възпитание; 

 Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална интеграция 
и сътрудничество. 

 Ефективно използване на учебните помагала и наличната материалнотехническа база 
за целите на учебно-възпитателния процес и специфичните  интереси на учениците. 

 Задълбочаване  на контактите с обществени организации и институции, отворени за 
проблемите на училището и привличане  на допълнителни източници за подпомагане 
на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

  Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно   участие в 
решаване на училищните проблеми и утвърждаване на Училищното настоятелство като 
орган, подпомагащ цялостната учебно-възпитателна работа. 

 Разширяване педагогическата култура на родителите и сътрудничеството им с 
учителите при обучението и възпитанието на техните деца   

 Интегриране      на      ученици      със      специални      образователни      потребности; 

 Ритуализация на училищния живот                                           

 Ограничаване и овладяване на агресивни прояви на учениците и формирането на 
отношение на уважение към образованието и училището като институция. 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ   ІІІ 

 
ДЕЙНОСТИ   ЗА   РЕАЛИЗИРАНЕ НА   ЦЕЛИТЕ,   СТРАТЕГИИТЕ   И 
ПРИОРИТЕТИТЕ.  

 
   Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда. 

1.  Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище. 

2.  Вътрешно училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност. 

3.  Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията  на ПС. 

4.  Спортен календар – Спортният календар е неотменна част от Календарния план за 
дейностите и мероприятията за учебната 2018/2019 г. 

5. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда. 

6.  Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви   сред 
учениците. 

7. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението. 

8.   Календарен план за дейностите – тържества, изложби и др. 

 

 

1.Квалификационна дейност – теми и форми на 
вътрешнометодическа и педагогическа дейност 

 
 
 

1.1Синхронизиране на системата за кариерно развитие в училище с чл. 227 от ЗПУО и 
стандарта за професионално развитие на учителите.  

 
1.2.Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, 
работещи в училището с включването им във форми на въвеждаща и продължаваща 
квалификация: 

1.2.1. курсове – въвеждащи,  тематични, комплексни и други;  

1.2.2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, 
практикуми, лектории и др.; 

1.2.3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 
подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна научна област или с управление на 
образованието; 

1.2. 4. професионално-педагогическа специализация 

1.2.5 майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 
представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален 



опит, открити уроци, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии 
и практики.  

1.2.6.форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от 
проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на 
добри, иновативни практики или постижения. 

1.3.Повишаване на квалификацията  с цел напредък на децата и учениците, както и 
подобряване на образователните им резултати с прилагане на нови форми на обучение и 
обмяна на  успешни практики. 

 
1.4.Проучване на потребностите и дефицитите  на педагогическите специалисти  и 

избор на квалификационни форми за вътрешноучилищна и външна квалификация в 
съответствие със стратегията и политиките на ОУ „Васил Априлов“. 

 
1.5.Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при 

интерес и нужда посредством запознаване с планираните квалификационни дейности на 
национално, регионално, общинско и училищно ниво. 

 
1.6.Обвързване на постигнатите професионални резултати с допълнително материално 

стимулиране , предвидено в чл. 246, ал.1 на ЗПУО. 
 
1.7.Усъвършенстване планирането, организирането и контролирането на 

вътрешноинституционалната квалификационна дейност. Вътрешно-институционалната 
квалификация  според начина на придобиване е: 

1.7.1.От външни лицензирани организации в съответствие с чл. 43,ал.2 от Наредбата за 
професионалното развитие на учителите, заплатена от средствата за квалификация на 
училището, не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист, 
съобразена с потребностите на институцията, регистрирани в плана за квалификационна 
дейност и учителя; 

1.7.2.От  екип  педагогически специалисти с висока квалификация – директор, 
заместник-директор, специалисти ИКТ, учители с първа и втора ПКС, специалисти, работещи 
с деца, чиито компетентности в областта на методиката и педагогиката позволяват да бъде 
реализирано висококачествено обучение.  Осъществява  се от обучителите доброволно и 
безплатно. Измерва се  в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни 
кредити.  Основава се на плана за квалификационна дейност на училището за учебната година. 

 
 

          2.Контролна дейност 
 
2.1.Обект и предмет на контролната  дейност : 
- учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 
- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите; 
- работата на заместник- директор, педагогически съветник,психолога, ресурсните учители, 
ръководител направление ИКТ, обслужващия и помощния персонал; 
- косвен контрол върху организации, свързани с дейността на училището. 
 
2.2. Форми на контролна дейност. 
2.2.1 Педагогически проверки: 
- превантивни; 
- тематични; 
- текущи. 
2.2.2 Административни проверки: 



- на училищната документация, свързана с учебния процес; 
- на  друга  документация  – техническа,  свързана  с финансовата  дейност,  по трудово- 
правните отношения с персонала. 

2.2.3 Проверки по социално-битовата и стопанска дейност. 
2.2.4 Проверка по спазването на: 
- Правилника за вътрешния ред; 
- Правилника за дейността на училището; 
- Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 
- Седмичните разписания; 
- Часовият график на учебните занятия; 
- Графикът за дежурства на учителите. 
2.2.5 Проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО и МОН. 
 

Срокове: съгласно плановете за контролната дейност на директора и зам. Директор. 
 
 

3.  Работа на Педагогическия съве. Теми и график на заседанията  на ПС. 

м. септември 

 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1 Приемане на  правилник за дейността на училището; Зам. директор по УД 

2 Приемане на  училищния учебен план;  Директор  

3 Приемане на  формите на обучение; Директор 

4 Приемане на годишния план за дейността на училището;  Зам. директор по УД 

5 Приемане на  мерки за повишаване качеството на 
образованието; 

Зам. директор по УД 

6 Приемане на  програма за превенция на ранното напускане на 
училище; 

Педагогически съветник 

7 Приемане  програма за предоставяне на равни възможности и 
за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; 

Педагогически съветник 

8 Приемане на  Годишна училищна програма за целодневна 
организация на учебния ден.  

Учители  ЦДО 

9 Избор на спортни дейности във връзка с чл. 28,ал.1 от 
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 
училищното образование 

Учител ФВС 

10 Приемане на Механизъм за превенция на тормоза и агресията 
в училище   

Педагогически съветник 

11 Избор на Координационен съвет за осъществяване на 
Механизъм за превенция на тормоза и агресията в училище   

Педагогически съветник 

12 Актуализиране и приемане на   правилника за осигуряване на  
безопасни условия на възпитание, обучение и  труд 

Заместник -директор 

13 Приемане на Плана за защита при бедствия Заместник -директор 

14 Избор на Методически обединения и председателите им. Директор 

15 Приемане план за квалификационната дейност Главен учител 



м. октомври 

 

м. ноември 

 
м. януари 

 

 
 
 
 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1 Приемане на Училищна процедура  за подаване, 
разглеждане и решаване на предложения,  жалби и сигнали   
                                                     

Зам. директор по УД 

2 Програма за дейностите по интереси   
  

 Учители ЦДО 

3  Приемане план за работата на комисията по БДП Председателя на 
комисията 

4 Приеманена план за работата на УКПППУ  Зам. директор по УД 

5 Избор на система от символи на качествени показатели за 
текущи оценявания на учениците от I, II  и  III  клас. 

Главен учител 

6 Запознаване с плана за контролната дейност на директора и 
заместник – директора. 

Директор, заместник-
директор 

7 Предложения за преминаване на ученици със СОП на 
качествено оценяване. 

Учители, ресурсни 
учители 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1 Проследяване  и обсъждане на  нивото на усвояване на 
компетентности от учениците и резултатите от входните 
нива. Предложения за съвместни мерки между учителите с 
цел подобряване на образователните резултати                                                    

Зам. директор по УД, 
главен учител, учители 
по предмети 

2 Начини и равнища на осъществяваната обща и 
допълнителна подкрепа в училище 

   

  Класни ръководители и 
ресурсни учители 

3   Мерки насочени към учениците за ограничаване на 
неуважителните отсъствия. 

Директор, зам. директор 

Ди 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1 Разглеждане на предложения за похвали и санкции на 
учениците 

Класни ръководители 

2   Проследяване  и обсъждане на  нивото на усвояване на 
компетентности от учениците и резултатите от входните 
нива. Предложения за съвместни мерки между учителите с 
цел подобряване на образователните резултати                                                    

   Зам. директор, 
учители 



 
        м. февруари 

 

 
 

м. април 
 

 
 

м. май 
 

 
 
 
 
 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1 Доклади за резултатите от образователно-възпитателния 
процес през първия срок на учебната 2018/2019г. 
Проследяване  и обсъждане на  нивото на усвояване на 
компетентности от учениците. 

Учители, зам. директор 

2   Реализиране на дейностите в ЦДО 1-7 клас през първия 
учебен срок.  

   Учителите ЦДО 

3 Предложение за училищен план- прием на ученици в първи 
клас и пети клас 

  Директор 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1 Повишаване на качеството на образователния процес –
подготовка и реализиране  на обучението  по предметите  с 
национално външно оценяване в 4 и 7 клас. Диагностика на 
грешките и коригиращи механизми за преодоляването им, 
използвани от учителите. 

 

Учителите по БЕЛ,  
математика в 7 клас и 
началните учители в 4 
клас  

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1  
Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и 
учители  за 24 май 

Учителите  

 Предложение за определяне на избираеми учебни 
часове и  на спортните дейности за уч. 2019/2020 г. 

Учителите по предмети  



м. юли 
 

  
 

 
 
 

4.Спортен календар за учебната 2018/2019 г. 
 

 
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ – 2018г. 

 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1 Европейски ден на спорта в 
училище. 

м. септември М. Крумов 

 

Зам. директор 
по УД 

МЕСЕЦ   НОЕМВРИ- 2018 г. 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1 Училищен  крос -V-VII клас 
послучай І-ви Ноември „Ден на 
Народните будители“ 

м. ноември М. Крумов 

 

Зам. директор 
по УД 

2 Училищен  турнир  по  
волейбол  VI-VII клас 

м. ноември М. Крумов  

 

Зам. директор 
по УД 

 

МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ-2018 г. 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1  
Анализ на резултатите  от НВО в 4 и 7 клас 

  Зам. директор; 

Главен учител  

2    Отчет за резултатите от образователно-възпитателния 
процес през учебната 2018/2019г. 

Директор  

3 Отчет за дейността на Методическите обединения и 
Училищните комисии. 

Председателите 

4 Избор на  ИУЧ,  ФУЧ,ЗИП и СИП за учебната 2019/ 
2020г 

Директор 



1 Училищен турнир по баскетбол  
VI-VII клас 

м. декември М. Крумов 

 

Зам. директор 
по УД 

2 Коледен     училищен     турнир     
по бадминтон V-VI клас 

м. декември М. Крумов 

 

Зам. директор 
по УД 

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ-2019 г. 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1 Училищно  първенство  по 
волейбол 

м. януари М. Крумов  

 

Зам. директор 
по УД 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ-2019 г. 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1 Участие    в         Ученически    
игри общински турнир V – VII 
клас 

м. февруари М. Крумов Зам. директор 
по УД 

2 „Лъвски       скок“      –      градско 
и училищно състезание   

м. февруари М. Крумов Зам. директор 
по УД 

 

МЕСЕЦ  МАРТ-2019 г. 

№ 

№ 

Спортни дейности Срок  за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1 Лекоатлетическо              
състезание 

м. март М. Крумов  Зам. директор 
по УД 

2 Надскачане с въже м. март М. Крумов Зам. директор 
по УД 

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ-2019 г. 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1 Общински  турнир  по футбол 

 VI – VII клас 

м. април М. Крумов Зам. директор 
по УД 

 

 

 



МЕСЕЦ МАЙ-2019 г. 

№ Спортни дейности Срок  за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1 Организиране и провеждане на 

Спортни събития посветени на 
Световния ден на спорта. 

м. май М. Крумов  и 
преподавателите по 
ФВС в начален етап 

Зам. директор 
по УД 

2. Спортен празник на училището 
– 22.05.2019г. 

м. май . Крумов  и 
преподавателите по 
ФВС в начален етап 

Директор 

 
5.Основни  приоритети във взаимодействията с факторите от социалната 
среда 
 

5.1.Интеграционни връзки 
 

1.Поддържане на интеграционните връзки с Педагогическия факултет на РУ и ДГ 
„Детелина”. 

 
2.Оптимизиране  на  връзките  с  институциите  от  Община  Русе, които  имат  

отношение  към обучението и възпитанието на подрастващите и неправителствените 
организации. 

 
3.Участие в проекти на различни равнища за обмен на идеи и опит между учители и 

специалисти. 
 
        5.2.Взаимодействие с родителите 
 
1.Засилване  ролята  на  родителските  активи  по  паралелки, с обществения съвет и 

училищното настоятелство  на ОУ „В.  Априлов“ за  решаване  на  общоучилищни и 
паралелкови проблеми. 

 
2.Съдействие от родителите при подготовката и провеждането на училищни 

мероприятия. 
 
3.Изготвяне на график  на учителите за консултации и приемни дни с родители и 

ученици . 
 
4.Съвместни  дейности  на  УН, Обществен съвет, родители,  учители  и  ученици  за  

обновяване  и  обогатяване  на материално-техническата   база  на  училището,  както  и  при  
организиране  на  свободното  време  на учениците. 

 
5.Провеждане на родителски срещи, отразени  в календарния план. 
 
 6. Обезпечаване на условия за конструктивна работа на   обществения съвет на ОУ „В. 

Априлов“ по време на регулярните им заседания. 

 

 

 



6.Задачи  и  форми  за  работа  на  Училищната  комисия  за  превенция  
на противообществените прояви на учениците 

 
   Задачи: 
6.1.       Системна     превантивно-възпитателна     работа    с    учениците     с    оглед    

намаляване отрицатилните прояви в училище и на обществени места. 
6.2.       Организиране  на  правно  –  педагогическа, здравна  и нравствено-етична  

просвета  сред 
ученици и родители. 
6.3.       Разширяване   и  подобряване   на   съвместната   дейност   между   училище,   

семейство   и общественост в борбата с противообществените прояви. 
6.4.       Осъществяване  на  съвместна  превантивна-възпитателна   дейност  с  ДПС  и  

Общинската комисия за превенция на противообществените прояви. 
6.5Провеждане на индивидуални разговори с учениците и техните родители. 
 
6.6 Провеждане на психологически изследвания. 
6.7 Проучване на социалните контакти. 
6.8  Провеждане  на  срещи  с  представители  на  ДПС  и  Общинската  комисия  за  

превенция  на противообществените прояви на учениците. 
 
7.Задачи на комисията по БДП 
 
7.1.   Да извърши преглед на материалното и дидактическо осигуряване на 

обучението по БД и да набележи дейности за обогатяването и подобряването му. 
7.2.   Да информира комисията по БД към Община Русе за нуждите от обезопасяване 

в района на 
училището. 
7.3.   Да организира срещи с представители на  Пътна полиция и други.



 
 

 
 

 
 

 
КАЛЕНДАРЕН  ПЛАН 

за предстоящите дейности и мероприятия по месеци 
за учебната 2018/2019 година 

 

                                             МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 
 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 
изпълнение Отговарят Контролира 

1. Изготвяне на седмичната 
програма на класовете. 

11.09.2018 г. Директор Директор 

2. Актуализиране на 
Правилника за дейността 
на училището и годишния 
план. 

11.09.2018 г. Зам. дир. по УД,  
раб. комисия  
  

Директор 

3. Родителски срещи: 
  1. Снабдяване на 
учениците с учебници и 
помагала. 
2. Обсъждане на безопасния 
път до дома.  
3. Сформиране на ученически 
и родителски активи по 
класове. 

   4.Запознаване с Правилника 
за дейността на училището и 
етичния  кодекс 
 

12.09.2018 г. 
-I-VII  клас 

Зам. дир. по УД и  
класни 
ръководители  

Директор 

4. Представяне за утвърждаване 
на годишните 
разпределения на учебния 
материал по предмети и 
учебни програми. 

15.09.2018 г. Учителите по 
предмети и 
класните 
ръководители 

Директор  

5. Осигуряване на 
задължителна учебна 
документация за новата 
учебна година.  

15.09.2018 г. Домакин 
 

Директор 

6. Откриване на учебната 
година „На добър час, 
Априловци“. 

17.09.2018 г. програма-
Е.Андреева, 

 Н.Николова, Р.   
Маркова, М. 
Николчева  

украса-Р.Маркова и
М.Крумов 

Директор 



 
 

 
 

6. Осигуряване на учебници и 
учебни помагала. 

17.09.2018 г. Д.Йорданова и 
класните 
ръководители 

Директор 

7. Изготвяне и утвръждаване на 
часови график и график 
за дежурство на 
преподавателите. 

17.09.2018 г. Зам.дир. по УД Директор, 
Зам. дир. по 
УД. 

8. Изготвяне и утвърждаване 
графика 
за писмените изпитвания, 
входни нива, класни и 
контролни работи. 

21.09.2018 г. Зам.дир. по УД и 
пр еподавателите 

Директор, 
Зам. дир. по 
УД. 

9. Изготвяне на график за 
консултации с 
учениците по всички 
учебни пр едмети. 

  
21.09.2018 г. 

Зам. дир. по УД и 
пр еподавателите 

Директор, 
Зам. дир. по 
УД. 

11. Изготвяне на график за 
консултации с родителите. 

 
21.09.2018 г. 

Зам. дир. по УД и 
пр еподавателите 

Директор, 
Зам. дир. по 
УД. 

12. Европейски ден на спорта в 
училище. 

28.09.2018г. Учител по ФВС,  
Зам. дир. по УД. 

  Класни 
ръководители, 
учители ЦДО. 
 

Директор 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 
 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контрол 

1. Представяне на 
индивидуалните програми за 
обучение и развитие на 
учениците със СОП 

28.09.2018 г. 
I кл. 
 
25.09.2018 г. 
II-VII кл. 

Ресурсни учители, 
учители по пр 
едмети 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

 
2. 

Анализ на резултатите от 
проведените входни нива  с 
ученици от начален и 
прогимназиален етап- 
набелязване на мерки за 

 19.10.2018 г. Главният 
учител и 

предс. на МО 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

 
3. 

Планиране на дейностите за 
патронния празник и 
коледните тържества. 

До 
19.10.2018 г. 
по план 

Директор и 
Зам. дир. по УД  

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

 4. Сформиране на Ученически 
съвет – представител на 
ученическото самоуправление. 

 до 26.10. 
   2018 г. 

Д. Василева и 
кл. ръководители 

Директор 
Зам. дир. по 
УД 

 5. Първи ноември -Ден на  народ 
ните будители – мултимедийна 
презентация за българските  
будители. 

30.10.2018 г. В. Антонов Директор 

6. Участие в математическо 
състезание „Паисий 
Хилендарски“. 

31.10.2018 г. Преподавателите 
по математика и 
началните 
учители 

Директор и  
Зам. дир. по 
УД  

7.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

                              гр. Русе бул. Липник” №78, тел. 84 14 24 
 

МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 
 
 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

 1. Училищен крос, посветен на 
1 ноември- Ден на 
народните будители- 

V-VII  клас 

до 
10.11.2018 г. 

М. Крумов Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

3. „Аз и детското полицейско 
управление” – конкурс за 
рисунка /НК/. 

м.ноември, 
2018 г. 

Д. Василева, 
 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

4. Световен ден за 
възпоменание на жертвите 
от пътнотранспортни 
произшествия- изложба от 
рисунки „Пази детето“ /НК/ 

 м.ноември, 
2018 г. 

Ж.Драганова и уч. 
ЦДО  
нач. курс 

Директор и 
   Зам. дир. по 
УД 

5. „Къде и какво работят мама и  
татко“….-родителите 
запознават децата с 
професията си.-III а клас. 

от м.ноември 
до м.май 2019 
г. 

Д.Георгиева Директор и  
Зам. дир. по 
УД 
 

6. Анти СПИН кампания – 
изложба на колажи. 

до 
01.12.2018 г. 

 Ж. Драганова Зам. дир. по 
УД  

7 Дейности в ЦДГ по приема в 
първи клас 

Ноември-май   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 
 
 
 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 
 

№ Дейности и мероприятия 
Срок  

   за пълнение Отговарят Контролира 

1. Общински кръг на 
олимпиадата по учебни пр 
едмети според плана на 
РУО по учебни предмети. 

по график  Пр еподавателите по 
предмети  

 Директор и 
 Зам. дир. по 
УД  

 Украса на фоайетата за 
пр едстоящите новогодишни 
и  Коледни празници. 

 15.12.2017 г. М. Тодорова 
Д. Джуров и 
Д. Йорданова 

 Директор  
   

2. Коледни трапези До 
21.12.2018 г. 

Р.Маркова и 
М.Крумов и Р. 
Билчева. 

Директор и 
 Зам. дир. по 
УД 

3. „Коледа е………….!“ 
I-VII клас 
Коледен базар. 

 
До 21.12. 
2018 г. 

М.Тодорова, 

И. Тодорова, 

Д.Йорданова 
и 
кл.ръководите
ли, учители 
ЦДО. 

 Директор, 
Зам. дир. по 
УД  

4. Коледен маскен бал.  
21.12.2018 г. 

Е. Андреева 

Р. Маркова 

Учители ЦДО 

 

5. Коледен училищен 
турнир по бадминтон, 
волейбол и баскетбол-V-
VII кл. 

 м. Декември М.Крумов 
 

 Зам. дир. по 
УД  

6. Участие в Коледно 
математическо състезание. 

 м. Декември Пр еподавателите        
по математика  и  
началните 
учители 

 Директор и 
  Зам. дир. по 
УД  

7. Коледни тържества по 
класове. 

до  
21.12.2018 г. 

 Класните 
ръководители 
и уч. ЦДО 
 

 Директор  
  

8. Дейности в ЦДГ по приема в 
първи клас 

  Директор и 
  Зам. дир. по 
УД, учители в 
нач. етап 



 
 

 
 

      

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 
 

 МЕСЕЦ   ЯНУАРИ 
 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Общински кръг на 
олимпиадата по учебни 
предмети според график 
от РУО. 

по график Преподавателите 
по пр едмети 

Директор и 
Зам. дир. по УД 

2. Общински кръг на 
олимпиадата „Знам и мога"- 
ІV клас. 

по график  Класните 
 ръководители на IV 
клас 

Директор и 
Зам. дир. по УД 

3. Провеждане на училищен 
конкурс-кастинг  за  
великденски 
благотворителен 
концерт. 

м. януари   
Г. Ганева 
Д. Йорданова 
 
  

Директор и 
Зам. дир. по УД 

4. Общински ученически 
спортни игри. 

по график М. Крумов Директор и 
Зам. дир. по УД 

5.  Дейности в ЦДГ по приема в 
първи клас. 

  Директор и 
  Зам. дир. по 
УД, учители в 
нач. етап 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

               ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 
 

 
 
                                       МЕСЕЦ   ФЕВРУАРИ 

 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Провеждане на родителски 
срещи 
1.Обсъждане на резултатите от 
първия учебен срок и мерки за 
подобряване на дейността на 
класа през втория учебен срок. 
2. Запознаване с графика за 
класни и контролни  работи за 
втория учебен срок. 
3. Безопасно движение на 
децата по улиците и пътищата. 

до  
08.02.2019 г. 

Класните 
ръководители, 
учители  и 
учители ЦДО 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

2. Годишнина от обесването на 
Васил Левски „ В памет на 
Апостола" – подреждане на 
кът. 

до  
15.02.2019 г. 

 Класните на V 
клас 

учители ЦДО 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

   3. Освобождението на 
Русе. 

до 
20.02.2019 г. 

Д. Панова  

4. Ден на влюбените - 
„Свети Валентин", 
изработване на 
Валентинки. 

м. февруари Ж. Драганова Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

5. Пролетни празници-1 март,     
8 март 
Украса на фоайето на I етаж. 

до  
23.02.2019 г. 

 Класните на VІІ 
клас 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

6. Национален празник- 3- март 
Украса на фоайето II етаж. 

до 
25.02.2019 г. 

 И. Тодорова Директор и  
Зам. дир. по 
УД  

7. Областен кръг на 
олимпиада по учебни пр ед-
мети според графика на 
РУО. 

по график Главният учител Директор, 
Зам. дир. по 
УД  



 
 

 
 

8. Буквоплет. м. февруари  С участие на  
 ІІ а клас 

Директор и 
Зам. дир. по УД 

9. Общински игри  различни 
видове спорт. 

 по график  М. Крумов Директор и 
Зам. дир. по УД 

10. Състезание „Лъвски скок“.  по график  М. Крумов Директор и  
Зам. дир. по УД 

11. Аз обичам България“- 
игра състезание.  

м. февруари  Н.Николова и 
 Елия Андреева 

Директор и 
  Зам. дир. по 
УД 

12. Дейности в ЦДГ по приема в 
първи клас. 

  Директор и 
  Зам. дир. по 
УД, учители в 
нач. етап 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 
 

 
                                           МЕСЕЦ  МАРТ 
 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Национален празник- 3-ти 
март –рецитал, посветен на 
празника. 

 
 

02.03.2019 г. 

Кл.рък. и уч. ЦДО  
II и III б кл. 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

2. Празник  на  буквите  –  
„Вече  съм грамотен“. 

м. Март Кл.рък.  и  
уч . Ц Д О  
на I а  и I б клас. 

Директор и 
  Зам. дир. по 
УД  

3. Областен кръг на 
олимпиада по учебни пред-
мети според графика на 
РУО. 

по график Главен учител Директор и  
Зам. дир. по 
УД  

4. Световен ден на водата- 
подреждане на изложба от 
рисунки на ученици от 
начален и прогимназиален 
етап- 
„Водата извор на живот“. 

20.03.2019 г. Кл.рък.и уч. ЦДО 
на нач.курс и  

Ж.Драганова-V-VII 
кл. 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

5. Патронен празник на 
училището  

 - рецитал 

 -конкурс за рисунка, 
литературна творба 
„Моят патрон, моето 
училище, моите мечти. 

21.03.2019 г. Кл.рък.и уч. 
ЦДО 

Директор и 
 Зам. дир. по 
УД  

6. Ден на борба за 
толерантност и 
уважение – провеждане 
на Анкета за 
толерантността с ученици. 
от IV - VII клас. 

27.03.2019 г. Д. Василева 
Кл. р-ли IV - VII 

клас 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

7. Училищни Осмомартенски 
игри - надскачване с въже. 

м. март  
2019 г. 

М. Крумов Директор и  
Зам. дир. по 
УД 

8. „Забавно е с мама,баба и  
кака“. 

м.март  
2019 г. 

Д. Георгиева Директор и 
 Зам. дир. по 
УД 



 
 

 
 

9. Фотоконкурс „Аз обичам 
България“. 

м.март, 
април 

Д. Панова Директор и 
 Зам. дир. по 
УД 

 10. Дейности в ЦДГ по приема в 
първи клас. 

  Директор и 
  Зам. дир. по 
УД, учители в 
нач. етап 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

пълнение 
Отговарят Контролира 

1. Училищен конкурс за детски 
рисунки „С очите си видях 
бедата“. /НК/ 

м.април 2019 
г. 

 Цв. Парисова Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

2. Ден на космонавтиката  12.04.2019г. И. Иванова Директор и 
Зам. дир. по 
УД 3. „Знаем,  можем  и  творим  

красота!"- аранжиране на цветя, 
училищна изложба. 

 19.04.2019 г. Ж. Драганова Директор и  
Зам. дир. по 
УД  

4. 22 април-Ден на Земята – 
дейности и мероприятия с еко 
насоченост. /НК/ 

 22.04.2019 г. Ж. Драганова 
 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

5.  „Лазарка – мома гиздава” /НК/.  19.04.2019г. Д. Георгиева,  
Ю. Вълчева 
Кл. ръководители. 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

6. Великденски благотворителен 
концерт – Неучебен присъствен 
ден 

 22.04.2019г. М.Тодорова 
Г. Ганева 
Д. Йорданова 
Д. Георгиева 
М. Крумов 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

7. Участие    в    Национална    
кампания „България чете“. 
 
Конкурс за детска рисунка 
„Вълшебният свят на Ангел 
Каралийчев“. 
 
 

 м. април 2019 
г. 

Д. Йорданова 
Кл. ръководители 
Учители в ЦДО- 
І-VІІ кл 

Директор 
 
Зам. дир. по 
УД 

8.  „Празник  на хляба” с  
 с I б  клас. 

м. април 
 2019 г. 

Ел. Миланова, 
Ю. Вълчева 

Директор  

9. Училищен футболен турнир-VI-
VII кл. 

по график  М. Крумов  Директор и  
Зам. дир. по УД 



 
 

 
 

10
. 

Дейности в ЦДГ по приема в 
първи клас. 

  Директор и 
  Зам. дир. по 
УД, учители в 
нач. етап 



 
 

 
 

                ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 
 

МЕСЕЦ    МАЙ 
 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Провеждане на НВО в ІV.   
 

м. май 
2019  г. 
съгласно 

графика от 
МОН 

Зам. дир. по УД и 
Кл.р-ли на IV и VII 
клас 

Директор 
 

2. Организиране и провеждане 
на спортен празник- 
Неучебен ден. 

 22.05 
м.май 2019 г. 

 
М. Крумов 
 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

3. 24 МАЙ 
 

24 май  
2019 г. 

Кл. рък. и уч.ЦДО 
Iкл.  
 

Директор 
Зам. дир. по 
УД  

4. Тържества за завършване на 
учебната година в начален 
етап 

31.05.2019 г. Класните 
ръководители 
на I-IV клас 

  Директор 
Зам. дир. по 
УД  5. Родителски срещи: 

 
1. Готовност на учениците  

   I-IV  клас за приключване 
на учебната година. 

2.  Ррезултатите от  НВО в   
     IV  клас. 

 
 
м. май  
2019 г. 

  
 Кл.  ръководители 
 
 
 
Кл.  ръководители 
на  
IV a и IV б клас 
 

 
 
Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

6. Екскурзии с учебна цел- 
 

 

 I а  кл.- Русе-Абритус-Плиска-
Преслав-Русе. 

м. май  
2019 г. 

Кл. ръководители на 
 
 
 I -VII  клас 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД  

30.05.2019 г. 

I  б кл. - Русе-Тутракан-Русе. 

 

30.05.2019 г 

II  а кл. - Русе-Арбанаси-В. 
Търново-Др. манастир-Трявна 
-Русе. 

28-
30.05.2019 г. 

III  а кл. - Русе-В. Търново-
Габрово-Етъра -Русе. 

 

 

    



 
 

 
 

 III  б кл- Русе-Арбанаси-В. 
Търново-Др. манастир-Трявна 
-Русе. 

28-
30.05.2019 г. 

  

IV а  кл. - Русе-Карлово-Русе  
или Русе – Белоградчик-Русе 

 

28- 
30.05.2019 г. 

IV  б кл.- Русе-Карлово-Русе  
или Русе – Белоградчик-Русе 

28- 
30.05.2019 г. 

V а кл.-  31.05.- 
02.06.2019 г. 

V а кл.- 31.05.- 
02.06.2019 г. 

VI а кл.- Русе-Асеновград-Б. 
манастир-Чепеларе-Смолян- 
Пловдив-Русе. 

31.05.- 
02.06.2019 г. 

VII а кл.- Русе-Асеновград-Б. 
манастир-Чепеларе-Смолян- 
Пловдив-Русе. 

 

31.05.- 
02.06.2019 г. 

VII б кл.- Русе-Асеновград-Б. 
манастир-Чепеларе-Смолян- 
Пловдив-Русе. 

 

31.05.- 
02.06.2019 г. 

7. Национална викторина – „Да 
пазим децата на пътя „ . 

м. май  
2019 г. 

 III -V клас Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

8. Компютърна рисунка – колаж 
„Творчество без граници“. 

м. май 2019 
г. 

  И. Върбанова Директор и 
Зам. дир. по 
УД 
 

9. „Спортуваме сред природата” 
  I б  клас - празник  в 
местността местността  „Ли-
пник, с. Николово. 

м. май 
 2019 г. 

Ел. Миланова, 
Ю. Вълчева 

Директор, 
  Зам. дир. по 
УД.  

10. Дейности в ЦДГ по приема в 
първи клас. 

  Директор и 
  Зам. дир. по 
УД, учители в 
нач. етап 



 
 

 
 

 

        ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

гр. Русе бул. „Липник” №78, тел. 84 14 24 
 

 
МЕСЕЦ  ЮНИ 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. 1 ЮНИ - Ден на детето  
  

м. юни  
2019 г. 

учители ЦДО Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

2. Училищен конкурс  
„Мис и Мистър 2018“ 

01.06. 
2019 г. 

Д. Василева, 
кл. ръководители и 
учители ЦДО 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

3. 2 ЮНИ – Ден на Ботев- 
радиопр едаване 

31.05.2019 г. VI а клас  
  

Зам. дир. по 
УД 

4. Тържество за завършване 
на учебната година за 
учениците от V - VI клас 
„Ваканция здравей“ 

15.06. 
2019 г. 

Кл.рък. на V  и  

VI клас 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

5. Провеждане на НВО в  VII 
клас.. 
 

17,19, 21 
юни 2019 г. 
 

Ир. Върбанова-рък. 
комп. каб. , Д. 
Георгиева - главен     
учител нач. етап, 
Д. Йорданова  - 
съгласно заповед на 
директора. 
 

Директор и 
Зам. дир. по 
УД 

6. Срещи с  родителите на 
бъдещите първокласници. 

м. юни  
2019 г. 

Класните 
ръководители 
на бъдещите 
първокласни-
ци 
 
 
 

Директор 

7. Анализ на резултатите от 
проведените изпити за НВО в 
IV и в VII клас.  

 

 

м. юни  
2019 г. 

 Ир. Върбанова-рък. 
комп. каб. , Д. 
Георгиева - главен     
учител нач. етап, 
Р. Маркова, В. 

Антонов..  

Директор, 
Зам. дир. по 
УД 

8.   Запознаване с начини и 
срокове за  кандидатстване на 
ученици след VII кл. 
 

резултатите от 

 

м. юни  
2019 г. 

 

Кл.рък. на VII клас. 

 



 
 

 
 

 

9.. Тържество за завършване 
на учебната година за 
учениците от VII клас 
„Ваканция здравей“ 

28.06. 
2019 г. 

Кл.рък. на VII клас Директор и 
Зам. дир. по 
УД 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 УТВЪРДИЛ: 

                                                 ГЕРГАНА ГРИГОРОВА  

                                                                 Директор на ОУ „ Васил Априлов“ 

 

 


