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РАЗДЕЛ I. 
 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА  
ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2018/2019  ГОДИНА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕ 

 

 Движение  на учениците 

Началото на учебната 2018/2019 година започна с 272 ученици дневна форма, 
разпределени в 12 паралелки, 16 ученици  самостоятелна форма и 1 ученик получава 
допълнителна подкрепа  в ЦСОП.  

 В края на учебната година  учениците завършили клас в дневна форма са  273,  

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

В първи клас  се записаха и се обучаваха 46 ученици  в  две  паралелки. 

 Продължи по-пълното обхващане на учениците в целодневна форма на обучение чрез 
10  групи от I до VII клас, в които се записаха 220 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 – 10 май Човекът и природата – 16 май Човекът и обществото – 14 
май 
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Общ брой 

45 

45 0 0 43 2 4,44 45 0 0 44 1 2,22 

Резултати 13,09   13,74   15,60   15,14   



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

- По БЕЛ учениците  са покрили  добре държавните образователни стандарти. Грешки 
са допуснати при отговора на 7 и 6 въпрос, които са свързани с изводи за постъпките на герои 
и мотивировка за причините за избор на приятел. 

- По Математика държавните образователни стандарти са покрити. Наблюдават  се 
повече пропуски при броенето на прави ъгли в геометрични фигури, лице на правоъгълник и 
превръщане на мерните единици. 

- По Човекът и природата държавните образователни стандарти са покрити като 
грешките са повече при въпросите свързани с определяне на сезони в различните полукълба и 
приспособленията на животните. 

- Държавните образователни стандарти по Човекът и обществото са покрити. Повече 
грешки са допуснати при въпросите за разпознаване на природни области, столицата на 
България при Крум и  разпознаване на географски обект по описание. 

  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. 

 

2. 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 (5,70) на 
второ място е успехът по музика – много добър (5,69)  на трето по Изобразително изкуство - 
Много добър (5,44) и Технологии и предприемачество Много добър (5,44). Резултатите по БЕЛ 
– от добър (4,21) на  (4,50) и математика – от добър (4,01) на добър (4,21) също бележат ръст. 

   Прегледът на резултатите показва, че най-големи трудности учениците срещат с 
предметите „Английски език”, „История и цивилизации” и  „Математика”. 

  За преодоляването  на обучителните затруднения се работи в самоподготовката на 
целодневното обучение и  в групите по проект  „Подкрепа за успех“,  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:   

Годишни 
оценки 

Отличен 

6 

много 
добър  5 

Добър 

4 

Среден 

3 

      Слаб 

2 

2017/2018 22% 22% 27% 21% 0.3%    

2018/2019   37% 26 % 20 %;   16% 0.12% 



             Има какво да се желае при представянето  от учениците от VII клас  на НВО, които с 
постигнаха среден успех  - VII а кл.- БЕЛ- Добър 4.08,    математика -  Среден - 3.15  ; VII  б  
кл. БЕЛ – добър  3,69, а по математика - Среден - 3,05.  

 

3. Работа в ЦДО  

   В целодневното обучение се включиха 220 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 и те и родителите им намират тази форма за подходяща и резултатна за 
осмислянето на времето след учебните часове. 

        Индивидуалната работа с проблемните ученици е важен елемент от общата подкрепа и    
основна причина за минимизирането на допуснатите слаби оценки.  

 

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 2018/2019 година през различни курсове, обучения и семинари са 
преминали 20 човека с кредити. Квалификацията е заплатена от бюджета на училището или по 
национална програма „ Квалификация“. 

Вътрешноучилищната квалификация обхвана  11 теми – шест бяха организирани под 
формата на практикуми и пет като тренинги. Особен интерес предизвикаха темите свързани с 
особеностите на настолните игри като ресурс за подпомагане на образователния процес, 
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 2018/2019 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 Елия Андреева 
и Невяна Николова, Ралица Маркова и Михаела Николчева подготвиха тържествената 
литературно-музикална част.  За украсата и аранжирането на сцената  се погрижиха Д. 
Йорданова, М. Крумов и Р. Маркова и М. Тодорова. 

            Европейският ден на спорта беше отбелязан с  атрактивен турнир по „футбол с ръце“. 

    Денят на  народните будители отбелязахме с лекоатлетически крос организиран от 
М.Крумов   и мултимедийна презентация, изготвена от г-жа К. Павлов и В. Антонов. 

    С  изложба от рисунки отбелязахме Световния ден за възпоменание на жертвите на 
пътнотранспортни произшествия. 



      По повод  Ден на семейство учениците от III а  се срещаха с родители, които ги 
запознаха със своите професии. 

     Учениците от  V а и   V б  клас подредиха традиционна и съвременна Коледна  трапеза,  
а коледарите от I б поздравиха ученици и учители и наричаха за здраве и берекет.  

Те представиха своята празнична програма и пред работещите в „Доминекс-про“, „Медика“ и 
магазин „Практикер“. 

Под ръководството на г-жа Р. Маркова и г-н Джуров учиниците от трети и четвърти 
взеха участи в Новогодишен маскин бал 

      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. 

              Месец януари беше изпъстрен с участия на отборите ни в състезанията от 
ученическите спортни игри. 

       По традиция  за „Св. Валентин”  г-жа Драганова с учениците от VII а   поздравиха  
учителите, учениците и служителите в училище  с изработените от тях  „валентинки”. 

      Отбелязахме с честване   146 годишнината  от гибелта на Васил Левски  и 141 години от 
освобождението на Русе с  рецитали и презентаци на учениците  от VI а клас - ФУЧ 
„Русезнание“ - под ръководството на Денка Панова, изнесени пред всички ученици от 1 до 7 
клас.    За първи март учениците, родителите и служителите бяха посрещнати от атрактивна 
украса във фоаейто – мартеници и лястовици. 

За  трети март - Националния празник на Република България- учениците от II а и III б 
клас с учители Гр. Ганева  и Д. Джуров представиха рецитал, посветен на героите борили се за 
свободата. 

Учениците от III а клас под ръководството на г-жа Д. Георгиева, г-жа М. Петрова 
представиха програма, посветена на 8- март  и кулинарните рецепти на мама и баба.  
           За четвърта година се проведе училищният кръг от състезанието „Буквоплет“.  
Второкласниците под ръководството на учителите Грета Ганева демонстрираха пред своите 
родетели познанията си по правопис и правоговор. 
      Момичетата от I б клас под ръководството на Ел. Миланова и Ю. Вълчева представиха  
народния обичай Лазаруване пред  всички ученици и гостуваха в Областна администрация, 
магазин „Едея“,  печатница    „Дунав“ и Регионално управление на образованието, къдетобяха 
посрещнати  с радост и наградени с подаръци. 

Учениците от I а, I б клас под ръководството на К. Костадинова, Ел. Миланова, Р. 
Кунчева и Юлия Вълчева   подготвиха  емоционален празник на буквите – „Вече съм 
грамотен”. 
      На  проведения конкурс-рецитал „За да я има България – съвременна българска поезия”   
участие взеха Теодора Йорданова, Габриела Ангелова, Дани Дасев  и Сонгюл     Неджмиева  от 
IV б клас. 
              По повод 20 март - Световния ден на водата  ученици  под ръководството на Надежда 
Василева  и Ж. Драганова с ученици от втори и пети клас изготвиха информативни табла.  

   На 12 април ученици от седми клас под ръководството на г-жа Ив. Иванова с табла, 
рисунки и мултимедийна презентация  припомниха за първия полет на човек в космоса. 

„Денят на земята“ се отбеляза с организирана във фоайето на първшя етаж изложба с 
макети с екологична насоченост, рисунки и постери, изработени от ученици от пети, шести и 
седми клас. 



 За първа година състезанията по безопасност на движението се проведоха в нов 
формат-онлайн. На областния кръг Александър Атанасов от VII а  клас се класира на трето 
място. 
       Проведе се традиционния конкурс за аранжиране на цветя и изложба под наслов 
„Знаем, можем и творим красота”. 
          Най –значимият празник, ангажирал вниманието на учениците и учителите през учебната 
2018/2019 година, бе  Великденски благотворителен концерт под мотото „Звездите пеят, 
звездите играят“ .  Учениците разказаха за живота и делото на своя патрон и за историята на 
училището.  Сред специалните гости на тържеството бяха  областния управител,  учители 
работили в училището. 
            Отбор от бъдещи гимназисти от VII а  клас се класира трети на състезанието по 
приложни дейности „Електрониката е моят бъдещ свят“. 
             На 16 април учениците от VI а клас по ръководството на г-жа Д. Панова представиха 
презентация и важни факти свързани с  приемането на Търновската конституция и нейната  
140 годишнина. 
      Включихме се в кампания „Розите на България“, организирана от българите в чужбина 
и завъртяхме кръшни български хора на 11 май- денят на Св. Св. Кирил и Методий. 
          Иво Йонков от V б клас в екип с г-жа М. Тодорова и г-жа Юлия Вълчева бяха с отличени 
със специален приз    в третото кулинарно състезание -„Като Шеф готвачите“, проведено на 14 
май 2019 г.от ПГТ „Ив. П. Павлов“. 
           В края на май училищният отбор „Млад огнеборец“ с ръководител г-н В. Антонов   
представи достойно ОУ „В. Априлов“  в областното състезание.           

Нашето училище се включи в дванадесетото издание  на състезанието по 
„Русезнание”. За  трета  поредна година  г-жа Д. Панова изведе отбора до  първото място  в  
раздел „Презентации“, а    Пресиян Плачкинов  се класира втори   с есе на тема „Русе – моето 
настояще и бъдеще“.      

На 21 май се проведе  спортния празник на училището. Откриването стартира с с 
народни танци, поздрав  от седмокласниците,  и продължи с оспорвани състезателни игри на 
училищния двор и в салона.                   
         Денят 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.  

Г-жа Милена Тодорова 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  20018-2019  учебна година. 

 На 28 юни седмокласниците и техните класни ръководители изненадаха всички 
учители с думи на благодарност и цветя по случай завършването си. 

 

Занимания по интереси 

В ОУ „Васил Априлов“ през учебната 2018/2019 година, от втория учебен срок, се 
организираха и проведоха занимания по интереси в съответствие с приоритетните направления 
определени в чл. 21, ал. 2 от Наредбата за приобщаващо образование, както следва: 



Занимателна математика Грета Ганева 

Рисувам и кодирам   Димитричка Георгиева 

Светът събран на една сцена Денислав Джуров 

Клуб БИО Живка Драганова 

Полезната математика Румяна Маркова 

Програмиране Ирена Върбанова 

Спортни надежди Мариян Крумов 

Творци и предприемачи Милена Тодорова 

Общият брой часове на заниманията по интереси беше 286ч. , от които 75% или  214ч. 
по тематични направления  „Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика" 
и„Технологии" и 25% от „ Изкуства и култура“ и „ Спорт“. 

В заниманията по интереси се включиха 148 ученици, които са 54% от общия брой. 
Изборът на занимания по интереси се извърши чрез проучване на желанията на учениците въз 
основа на анкета отчитаща индивидуалните потребности, интересите и познавателното  
развитие на ученика и миналия  му опит в занимания по интереси. 

Заниманията по интереси се организираха със седмичен брой часове и/или на модулен 
принцип, не по-малко от два часа седмично по броя на учебните седмици, съгласно разработен 
времеви график от ръководителя на групата с разпределение на темите. Заниманията „Рисувам 
и кодирам“,  „ Занимателна математика“, „Светът събран на една сцена“, „Клуб 
БИО“,„Полезната математика“, „Програмиране“, „Спортни надежди“ се проведоха през учебно 
време извън  часовете по учебен план във времето на ЦДО – занимания по интереси и през 
почивните дни. Клуб „ Творци и предприемачи“ се проведе през лятната ваканция 17-
28.06.2019г. 

Представителните изяви на групите бяха празник за училището. На 10.05.2019г. 
заниманията „Рисувам и кодирам“,  „ Занимателна математика“, , „Клуб БИО“, „Полезната 
математика“, „Програмиране“, и „Спортни надежди“ организираха викторини, състезания по 
решеване на задачи и спорт, презентации по  екология и демонстрации по програмиране пред 
всички ученици от целодневна организация на учебния ден от 1-7 клас и родители. На 
30.05.2019г. клуб „ Светът събран на една сцена“ представи театрална постановка пред 
родители и всички ученици от I -VI клас.  На 28.06. 2019г. група   „ Творци и предприемачи“ 
направиха заключителен уърк шоп с участието на ученици за първи клас, родители и 
учителите, на които представиха нестандартни техники за изработване на картички и 
сувенири, които ще разпродадат с благотворителна цел. 

Работа по проекти 

           По Проект BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“   се сформираха групи за 
допълнително обучение на ученици от I- VI  клас за преодоляване на системни пропуски при 
усвояване на учебното съдържание за учебната 2018/2019 година. Учениците с 
идентифицирани нужди за допълнително обучение по български език и литература се 
разпределиха в 5 групи в начален етап,  една в  VI клас и две групи по математика в първи 
клас. Всички ученици включени в проекта получиха по 20 часа допълнително обучение по 
предметите. Групите в  IV и VIклас се обучаваха през времето след задължителните учебни 
часове, а I и III клас през лятната ваканция. 

 

 



Спортни дейности 
 През цялата учебна година се провеждаха училищни турнири по волейбол, футбол и 

баскетбол, бадминтон.  Всички дейности от спортния календар се проведоха по график. 
Още в началото на учебната година традиционният крос „Баба Тонка“ започна с много 

силно представяне на нашите ученици - индивидуално първо място и второ място  отборно. 
              На общинското състезание по бадминтон класиранията бяха – момичета – второ място, 
момчета - трето място. 
             Отборът по волейбол-момчета- завоюва трето място. 

В училище се сформира група към Ученическа спортна школа – тенис на корт. Ядрото 
на групата бяха ученици от първи и втори клас и родителите бяха постоянни гости на 
заниманията.  

 

Прием на първи клас 
     Планирана, организирана и  добре реализирана беше кампанията за прием на 

ученици запърви клас. Започна с личното посещение по домовете на учениците, подлежащи за 
първи клас по информация на Община Русе. Проучването показа, че над 30% от родените по 
адрес в района на училището са в чужбина. На всички родители на първокласници бяха  
връчени покани за Вечер на отворените врати. Вечерта на отворените врати  бе посетена от 
50% от родителите, чийто деца бяха записани по-късно за първи клас. 
            Директорът, зам.-директорът  и учителите на четвъртите класове участваха в 
тържествата на подготвителните групи в ЦДГ „Детелина“ и ДГ  „Зора“. Четвъртокласниците 
поздравиха децата с картички и изработени  на сувенири за Коледа и Великден. За  Баба Марта 
Елия Андреева, Невяна  Николова и учениците им  изненадаха децата от „Детелина“  с кратка 
програма и подаръчета за всяко от тях. Класните ръководители на 4 клас съвместно с 
учителите от ЦДО – Р. Маркова и М. Николчева - участваха и в родителски срещи.      

На специална родителска среща в ЦДГ „Детелина“ бяха обяснени на родителите 
графика и дейностите по електронния прием. Представител на училището участва в 
юбилейните тържества в ДГ „Зора“. 

Отчитайки намаляващия брой ученици, може да се каже,че приемът за първи клас е 
успешен със записани 35 ученици. 

 

                                       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 опасността от преждевременно напускане на 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 включване в различни национални инициативи, свързани 
с пробема „четене на книги“. 

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.  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. 
Привличане на родителите за парньори в реализацията на целите. 

 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.  
 
 
        4. 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 2019/2020 г. 

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

6.  Задачи и форми за работа на Комисията по механизма за противодействие на насилието и 
тормоза    сред учениците. 

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

8. Календарен план за дейностите – тържества, изложби и 

 

 



1.Квалификационна дейност – теми и форми на вътрешнометодическа и 

педагогическа дейност 
 

 
 

1.1.Синхронизиране на системата за кариерно развитие в училище с чл. 227 от ЗПУО и  
Наредба № 15/2019г. 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 съвет. 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  училищните учебни планове;  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. Спортен календар на училището 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 

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

Заместник -директор 

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

Главен учител 



м. октомври 

 

м. ноември 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1. Програма за дейностите по интереси. Определяне на групите 
и ръководителите на заниманията по интереси.   

 Учители ЦДО 

2.  Приемане план за работата на комисията по БДП Председателя на 
комисията 

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

Директор, заместник-
директор 

4. Осъществяване на обща подкрепа на учениците Зам. директор, класни р-
ли, пед. съветник 

5. 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 6. Определяне на  ръководителите на групите по проект             
„ Подкрепа за успех“ 

Директор 

7. Отчет за изразходването на бюждета за третото тримесечие. Директор, гл. 
счетоводител 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1.         Обсъждане  начините, методите и похватите при 
провеждане допълнителната подкрепа. Набелязване на мерки    
за повишаване ефективността  от допълнителната подкрепа и 
резултатите на учениците със СОП по учебни предмети и 
индивидуални програми.                   

Ресурсни учители, 
учители по предмети 

2.   Дейност на екипите за обхват и екипите за превенция на 
отсъствията. Мерки насочени към учениците за ограничаване 
на неуважителните отсъствия. Използване на  електронния 
дневник за връзка с родителите и ограничаване на 
отсъствията. 

Директор, зам. директор, 

Ръководител 
направление ИКТ 

 



м. януари 
 

 
 
 
 
 

        м. февруари 
 

 
 

 
м. април 

 

 
 
                                        

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1. Разглеждане на предложения за похвали и санкции на 
учениците 

Класни ръководители 

2.   Отчет на бюджета за 2019 година Директор, гл. 
счетоводител 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1. Доклади за резултатите от образователно-възпитателния 
процес през първия срок на учебната 2019/2020 г. 
Проследяване  и обсъждане на  нивото на усвояване на 
компетентности от учениците.  

Учители, зам. директор 

2.   Реализиране на дейностите в ЦДО I-VII 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 IV и VII клас. Диагностика 
на грешките и коригиращи механизми за преодоляването им, 
използвани от учителите. 

 

Учителите по БЕЛ,  
математика в VII клас и 
началните учители в IV 
клас  

2.  Изготвяне на план с дейности за осъществяване на 
приемственост между учителите в начален и прогимназиален 
етап – открити уроци, срещи с учениците от 4клас и 
родителите и др. 

 Зам. директор и главен 
учител 



м. май 
 

 
 

 
м. юли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1. 

 

 

 
Разглеждане на предложения за награждаване на ученици  и 
учители  за 24 май./ Награда „Русе“ и „ Неофит Рилски“/ 

Учителите  

2 . Предложение за определяне на избираеми учебни часове и  
на спортните дейности за уч. 2020/2021 г. 

Учителите по предмети  

3. Организация на дейности през ваканционните месеци: 
Лятна занималня за бъдещи първокласници.  

Учителите в начален 
етап 

№                                         ТЕМА         ДОКЛАДВА 

1.  
Анализ на резултатите  от НВО в IV и VII клас 

Зам. - директор; 

Главен учител  

2.    Отчет за резултатите от образователно-възпитателния 
процес през учебната 2019/2020 г. 

Директор  

3. Отчет за дейността на Методическите обединения и 
Училищните комисии. 

Председателите на МО 

4. Избор на  ИУЧ  и  ФУЧ  за учебната  
2020/ 2021 г. 

Директор 



4. Спортен календар за учебната 2019/2020 г. 
 
 
 
 
 

МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ – 2019 г. 
 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Европейски ден на спорта в 
училище. 

м. септември М. Крумов 

 

Зам. директор 
по УД 

МЕСЕЦ   НОЕМВРИ- 2019 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  V-VII клас 

м. ноември М. Крумов  

 

Зам. директор 
по УД 

 

МЕСЕЦ   ДЕКЕМВРИ-2019 г. 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Коледен спортен маратон 
  III-VII клас 

м. декември М. Крумов 

 

Зам. директор 
по УД 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ-2020 г. 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Училищно  първенство  по 
волейбол. 

м. януари М. Крумов  

 

Зам. директор 
по УД 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ-2020 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“      –   
училищно и    градско  състезание  

м. февруари М. Крумов Зам. директор 
по УД 



 

МЕСЕЦ  МАРТ-2020 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 

3. Общински  турнир  по футбол 
VI – VII клас 

 

м. април М. Крумов Зам. директор 
по УД 

 
 

МЕСЕЦ  АПРИЛ-2020 г. 

 

№ Спортни дейности Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Училищен  турнир  по 
бадминтон. 

м. април М. Крумов Зам. директор 
по УД 

 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ-2020 г. 

 

№ Спортни дейности Срок  за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Спортен празник на училището 
– 21.05.2020 г. неучебен ден 

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

Зам. директор 
по УД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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”. ОУ „Т. Кърджиев“, професионалните гимназии. 

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

отношение  към финансирането и опазването на публичната общинска собственост, както и 
с направленията, работещи в сферата на обучението и възпитанието на подрастващите.  

Подържане и разширяване на връзките  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  по Механизъм за противодействие на 
тормоза и насилието в ОУ „В. Априлов“   

 
    
6.1. Системна     превантивно-възпитателна     работа    с    учениците     с    оглед    

намаляване отрицателните 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  проявите  на тормоз и агресия.. 
6.4.   Осъществяване  на  съвместна  превантивна-възпитателна   дейност  с  ДПС  и  

Отдел „Закрила на детето“ и при необходимост - Общинската комисия за борба  с 



противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.. 
6.5.Провеждане 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. 

6.9. Включване на теми по проблема в часовете реализирани чрез Национална 
програма  „Без свободен час в училище“. 

 
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. 



 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 
 

 
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

за учебната  2019/2020 година 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

 

№ Дейностиимероприятия Срокза 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Изготвяне на седмичната 
програма на класовете. 

05.09.2019 г. Комисия за седм. 
разписание 

Директор 

2. Актуализиране на 
училищната документация 
за учебната 2019/2020 
година 

05-30.09.2019  Работни комисии; 

Зам. директор  

 

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 

5. Декларации за информирано 
съгласие за участие на 
учениците в публикации на 
училището 

09.09.2019 г. 

-I-VII  клас 

Класните 
ръководители  

Директор 

Зам. директор  

 

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

16.09.2019 г. Д.Джуров, 
М.Петрова, 
Д.Георгиева, 
М.Тодорова, 
И.Иванова 

Директор 



 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 
 

5. 22.09. – Ден на 
независимостта на България- 
тържество и презентация 3а и 
7а клас 

20.09.2019 г.  

Д. Панова,  
Г.Ганева, И. 
Амброзова 

 

 

Директор 

 

 
6. Изготвяне и утвръждаване на 

график за дежурство на 
учителите – по етажи и 
главни. 

16.09.2019 г. Зам. директор  

 

 

Директор 
 

7. Изготвяне и утвърждаване 
графика за входни нива, 
класни и контролни работи 

 

19.09.2019 г. Зам. директор, 
учителите по 
предмети, 
ръководител 
направление ИКТ 

 

Директор 

 
8. Изготвяне на график за 

консултации с учениците по 
всички учебни предмети. 

 

21.09.2019 г. 

Зам. директор, 
учителите по 
предмети, 
ръководител 
направление ИКТ 

 

Директор 

 

9. Изготвяне на график за 

консултации  и срещи с 
родителите. 

 

21.09.2019 г. 

Зам. директор, 
учителите по 
предмети, 
ръководител 
направление ИКТ 

 

Директор 
 

10. Европейски ден без загинали 
на пътя под мотото „ Обичам 
семейството си! Да го пазим 
на пътя!“ 

26.09.2019г. Д. Панова 
М. Тодорова 
Р. Данчовска 

Зам. директор 

11. Европейски ден на спорта в 
училище – спортни игри, 
народни хора 

28.09.2019г. М. Крумов, 
учители ЦДО 

 

Директор 
Зам. директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 
 

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ 

 

 

№ Дейности и мероприятия Срокза 
изпълнение 

Отговарят Контрол 

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

15..10.2019 г. 

 

Ресурсни учители, 
Учители по 
предмети 

Директор 
Зам. директор 

2. Заседание на педагогическия 
съвет- по плана  

 17.10.2019 г. Главен учител 
и предс. на МО 

Директор 
Зам. директор 

 

3. 

Планиране на дейностите за 
патронния празник и 
коледните тържества. 

До 
31.10.2019 г. 
по план 

Зам. директор Директори 

 

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

 до  
29.10.2019 г. 

Д. Василева и 
кл. ръководители 

Директор 
Зам. директор 

 5. Първи ноември - Ден на 
народните будители –
мултимедийна  презентация, 
лекоатлетически крос 

31.10.2019 г. В. Антонов;       
М. Крумов; 
Класните 
ръководители 1-7 
клас 

Директор 

6. Участие в математическо 
състезание„Паисий 
Хилендарски“. 

31.10.2019 г. Преподавателите
по математика и 
началните 

Зам. директор 

7. 

 

Парад на маските  31.10.2019г. 

 

Д.Джуров 
Учители ЦДО 

Зам. директор  

 

8. 

Седмица на мобилността 
и Ден без автомобили -
НК 

 

октомври 

Билчева, 
И.Иванова, 
М.Тодорова 

Директор и 
Зам. директор  

 

9.  

Участие в конкурс за 
усмивката  

до 
30.10.2019г.  

Класни 
ръководители и 
учители ЦДО 1-7 
клас 

Зам. директор 

10. Екскурзия с учебна цел 
 II а  и IV б клас по маршрут  
Русе – Разград –Русе- еднодневна 

  октомври Р.Кунчева, Д.Джуров Директор и  

Зам. директор  

11. Екскурзия с учебна цел II б  кл. 
Русе-Тутракан –Русе-еднодневна 
 

 октомври Ел. Миланова, Ю. 
Вълчева 

Директор и 
зам.-дир. по 
УД 

12. Екскурзия с учебна цел    III а  кл.   
Русе-Етъра-Русе - еднодневна 

 октомври  Гр. Ганева, И. 
Амброзова 

Директор и 
зам. –дир. по 
УД 
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МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

 1. Училищен крос, посветен 
на1 ноември- Ден н 
анародните будители- 
V-VII  клас 

до 
10.11.2019 г. 

М.Крумов Директор и 
Зам. директор 

2. Ден на християнското 
семейство – рецитал 1а и 5а и  
водосвет 

21.11.2019 г. Е.Костадинова и 
Е.Андреева             
И. Иванова 

Директор и  
Зам. директор 

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

м.ноември, 
2019 г. 

Ц.Парисова, 
И.Тодорова и        
учителите ЦДО  

 

Директор и  
Зам. директор 

5. „Къде и какво работят мама и 
татко“….-родителите 
запознават децата с 
професията си.-4 а клас. 

от м.ноември 
до  
м.май 2019 г. 

Д.Георгиева Директор и 
Зам. директор  

6. Анти СПИН кампания–
изложба на колажи. 

до  
01.12.2019 г. 

Д.Василева; Ж. 
Драганова 

Зам. директор 

7. Конкурс за рисунка и есе по 
случай Световния ден на 
добротата - 13 ноември 

до  
13.11.2019 

Е. Костадинова; 
К. Тодоров; 
Д. Димитрова 

 

8. Дейности  по приема в първи 
клас 

Ноември-май Всички учители Директор 

9. Заседание на 
Педагогическия съвет - по 
план 

ноември Зам. директор Директор  
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МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

№ Дейностиимероприятия Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

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

По график Зам. директор 
Учителите по 
предмети 

 Директор 

  

 Украса на фоайетата за  
Коледа. 

Конкурс за най-добре 
украсена класна стая. 

 15.12.2019 г. И.Тодорова 
Д. Джуров и 
Е.Миланова             
Д. Василева 

 Директор 

 

2. Коледни трапези - подреждане 
на традиционни трапези - 5а и 
5б клас 

20.12.2019 г. И.Иванова   
В. Антонов 
Р. Билчева 

Директор и 
Зам. директор 

3. „Коледа е………….!“ 

I-VII клас 

Благотворителен коледен 
базар с участието на УН 

 
До  
20.12.2019 г. 

М.Тодорова 
И. Тодоров 
кл.ръководители  
учители ЦДО 

 Директор, 
Зам. дир. по УД 

Директор и  
Зам. директор 

4. Коледен маскен бал – 1 и 2 
клас 

20.12.2019г. Е. Андреева; 
Р. Маркова;  
Н. Николова; 
М. Николчева, 
Ю. Вълчева;  
Е. Миланова,  
К. Костадинова, 
Р. Кунчева 

Директор и  
Зам. директор 

5. Коледен спортен маратон-
V-VII клас 

 м.декември М.Крумов 

 

Директор и  
Зам. директор 

6. Участие в Коледно 
математическо състезание 

 м. декември Преподавателите 
по математика и 
началните 
учители 

Директор и  
Зам. директор 

7. Коледни тържества по 
класове 

До 

21.12.2019 г. 

Класни 
ръководители 
и учители ЦДО 

Директор и  
Зам. директор  

8. Вечер на математиката – 1 б 
клас 

декември Н.Николова 
М.Николчева 

Директор и  
Зам. директор 
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МЕСЕЦ   ЯНУАРИ 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

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

По график Учителите  по 
предмети 

Директор и  
Зам. директор 

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

По график Класните 
ръководители на 4 
клас 

Директор и  
Зам. директор 

3. Провеждане на училищен 
кастинг  за  великденския 
благотворителен концерт 

М. януари Д. Василева 
М. Крумов  
Г. Ганева 
Д. Джуров 
И. Амброзова 

Директор и 
Зам. директор 

4. Общински ученически 
спортни игри 

По график М.Крумов Директор и 
Зам. директор 

5.  Дейности по приема в първи 
клас 

Вечер на отворените врати- 
среща с родители на бъдещи 
първокласници 

м. януари Началните учители Директор и 
Зам. директор 

6. Заседание на Педагогическия 
съвет – по план 

м. януари  Зам. директор Директор 
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                                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. 

до 
14.02.2020 г. 

Класните 
ръководители, 
учители  и 
учители ЦДО 

Директор и 
Зам. директор 

2. Годишнина от обесването на 
Левски „В памет на 
Апостола“– подреждане нa 
кът. 

до 
17.02.2020 г. 

Класните на VI 
клас;  
учители ЦДО 

Директор и 
Зам. директор 

   3. Отбелязване на годишнина от 
Освобождението на Русе 

до 
20.02.2020 г. 

Д. Панова 
К. Костадинова 
Р. Кунчева 

Директор и 
Зам. директор 

4.  „Свети Валентин“, 
изработване и раздаване на 
валентинки. 

м. февруари Д.Василева 
Р. Билчева 
Ж. Драганова 

Директор и  
Зам. директор  

5. Пролетни празници - 1 март,  
8 март 

Украса на фоайето на I етаж. 

до 
26.02.2020 г. 

Е. Андреева,  
Р. Маркова,  
Н. Николова,  
М. Николчева 

Директор и  
Зам. директор 

6. Областен кръг на олимпиада 
по учебни предмети според 
графика на РУО. 

По график Главен учител Директор и  
Зам. директор 

7.  Училищен кръг „Буквоплет“  
с участие на  ІІ  клас 

 м. февруари К. Костадинова,  
Е. Миланова,  
Р. Кунчева,  
Ю. Вълчева 

Директор и  
Зам. директор 

8. Общински игри  различни 
видове спорт. 

 По график  М. Крумов Директор и 
Зам. директор 

9. Състезание „Лъвски скок“.  По график  М. Крумов Директор и 
Зам. директор 

10. „Семейни войни“- 

Игра - състезание с ученици 
и родители от 1 клас. 

 м. май Н. Николова и Елия 
Андреева и учители 
ЦДО 

Директор и 
Зам. директор  

 
11. Дейности по приема в първи 

клас. 

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

12. Заседание на ПС – по план фервуари Зам. директор Директор 
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                                              МЕСЕЦ  МАРТ 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

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

02.03.2020 г. Кл. ръководители и 
учители ЦДО на    
II  б и VII а клас  
Е. Миланова, 
Д.Панова 

Директор и 
Зам. директор 

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

м.март Кл. ръководители  
и  уч и т е л и  
Ц Д О на I а  и I б 
клас. 

Директор и  
Зам. директор 

3. Световен ден на водата-
Подреждане на изложба от 
рисунки на ученици „Водата 
извор на живот“. 

20.03.2020 г. И. Иванова  
Ж. Драганова 
Учители ЦДО  

Директор и  
Зам. директор 

4. Патронен празник на 
училището - викторина, 
изложба 

20.03.2019 г. М. Тодорова 
Д. Панова 
Д. Василева 
Г. Ганева 

Директор и  
Зам. директор 

5. Ден на борба за 
толерантност и 
уважение – провеждане на 
анкета за толерантността с 
ученици от IV – VIIклас, 
изложба от рисунки и 
колажи на тема „ Различни 
заедно“ 

27.03.2020 г. Д. Василева 
Е. Костадинова 
К. Тодоров 
Д. Димитрова 
Цв. Парисова 

 

Директор и  
Зам. директор 

6. Училищни Осмомартенски 
игри – надскачане с въже. 

м.март 
2020 г. 

М. Крумов Директор и  
Зам. директор 

 7. Дейности по приема в първи 
клас. 

Постоянен Всички учители Директор и 
зам. дир.по УД  

8. Дейности по осъществяване 
на приемственост между 
начален и прогимназиален 
етап – посещение на уроци 

м. март  Учителите в  IV  
клас и учителите по 
БЕЛ, математика и 
история  V- VII 

Директор и  
Зам. директор 
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МЕСЕЦ АПРИЛ 

№ Дейности и мероприятия Срок за 
изпълнениие 

Отговарят Контролира 

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

30.04.2020 г. Цв. Парисова 
И. Тодорова 

Директор и 
Зам. директор 

2. Ден на космонавтиката  10.04.2020г. И. Иванова Директор и  
Зам. директор  

3. „Знаем, можем и творим 
красота!“- аранжиране на 
цветя,училищна изложба. 

 06.04.2019 г. И. Иванова  
Ж. Драганова 
Р. Маркова 
 

Директор и  
Зам. дир.поУД 

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

 22.04.2020 г. И. Иванова  
Ж. Драганова 

 

Директор и 
Зам. дир.по УД 

5.  „Лазарка – мома гиздава” /НК/.  03.04.2020г. Е. Миланова 
Ю. Вълчева 
 

Директор и 
Зам. дир.по УД 

6. Великденски благотворителен 
концерт – неучебен ден 

 06.04.2020г. М. Крумов 
И. Амброзова 
Д. Василева 
Д. Георгиева 

Директор и 
Зам. дир.по УД 

7. Участие   в   Национална   
кампания„България чете“. 
Пленер – НК 

Конкурс за детска рисунка 
„Вълшебният свят на Ангел 
Каралийчев“ – НК 

м. април 
2020г. 
 

Учители в ЦДО- 
І-VІІ клас 
И. Тодорова 
Цв. Парисова 

Директор 
Зам. дир.по УД 

8.  „Празник  на хляба” с  
с 2 б  клас. – НК 

м. април 
2020 г. 

Ел. Миланова, 
Ю. Вълчева 

Директор  

9. 

 

Училищен футболен турнир 

 

по график  М. Крумов 
 Е. Тодоров 

Директор и  
Зам. директор 

10. 
 

„Млад дизайнер“Изложба на 
проекти на дрехи на дрехи на 
бъдещето - 3 и 4 клас 

м.. април 

 

 Д. Джуров, 
 М.  Петрова 

 

Директор и  
Зам. директор  

11. Заседание на ПС по план  м. април Зам. директор Директор 

 

12. 

 

 

Дейности по приема в първи клас  м. април 

 

 

Всички учители Директор и 
Зам. директор 
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13. Екскурзия с учебна цел I а и I б  
клас 
 Русе-Етъра-Габрово-Русе- 
еднодневна 

 Април 

 

Е..Андреева, 
Н. Николова, 
учители ЦДО 

Директор и 
Зам. директор  

 14. Зелено училище цел II б  кл. 
 Ястребино 

 Април Ел. Миланова Директор и 
Зам. директор  

15. Зелено училище III а кл.: 
„Св.Константин и Елена“  или 
„Златни пясъци“ 

Април Гр. Ганева Директор и 
Зам. директор 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Провеждане на НВО в ІV клас 

 

27,29.05. 
2020 г. 
съгласно 
графика от 
МОН 

Зам. директор 
Класни р-ли на IV кл. 

Директор 

 

2. Организиране и провеждане 
на спортен празник-неучебен 
ден.  Тържество за 24 май 
 

 21.05.  

2020 г. 

М. Крумов 
Класни р-ли 1-7 клас 

 

Директор и 
Зам. директор 

3. Родителски срещи: 

1. Готовност на учениците 

        I-IVклас за приключване 
на учебната година. 

2.  Запознаване с план-
приема за  VIII клас 
3.Готовност за НВО в  VII 
клас 

м.май 

2020 г. 

Кл.  ръководители 
 
 

Директор и 
Зам. дир.поУД 

4. Тържества за завършване на 
учебната година в начален 
етап. 

29.05.2020 г. Класните 
ръководители на I-IV 
клас 

Директор и 
Зам. директор 

5. Прием за първи клас до 
30.05.2020 г. 

Комисия по приема Директор  

 6. Заседание на ПС по план м. май 

 

 

Зам. директор Директор  
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7.   Дейности по приемственост 
обмен на информация 
между учителите на 
четвъртите класове и  на 
бъдещите пети класове. 

м.май 2020 г. Класни 
ръководители на IV 
класове, 
кл. ръководители и 
учители на бъдещите 
V клас 

Директор и 
Зам. директор 

8.   Кариерно ориентиране 
Запознаване на 
седмокласниците с графика 
за дейностите по план- 
приема. 

м. май  К. Павлов 
Д. Панова 
Д. Василева 

Директор  

 



 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

бул."Липник"№78; тел.84 14 23; e-mail: vasil_aprilov_ou@abv.bg 
 

 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

№ Дейности имероприятия Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. 1 ЮНИ – Ден на детето 

 

01. юни 

2020 г. 

учители ЦДО Директор и 
Зам. директор 
по УД 

2. Училищен конкурс  
Мис и Мистър „Очарование 
2020“ 

16.06.2020 г. Д. Василева, 
кл. ръководители и 
учители ЦДО 

Директор и 
Зам. директор 

3. 2 юни–Ден на Ботев и 
падналите за свободата на 
България-радиопредаване 

31.05.2020 г. VIа клас  
Директор и 
Зам. директор 

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

16.06.2020 г. Кл.ръководители на 
V  и VI клас 

Директор и 
Зам. директор 

5. Провеждане на НВО в 
VIIклас 

9 и 11 юни 
2020 г. 

Комисия по 
организиране на 
НВО 

Директор  

6. Срещи с родителите на 
бъдещите първокласници 

м.юни 
2020 г. 

Учители от 
начален етап 

Директор 

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

 

м. юни  

2020 г. 

Д. Георгиева - главен    
учител нач. етап, 
Ир. Върбанова- рък. 
направление ИКТ, 
Р. Маркова,  
В. Антонов  

Директор 
 

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

30.06. 
2020 г. 

Кл.рък. на VII клас Директор и 
Зам. директор 

10.   Екскурзия с учебна цел  
  V а, V б клас-Русе-Карлово-
Калофер-Казанлък-Русе 

м. юни  Ив. Иванова, 
 В. Антонов 

Директор и 
Зам. директор 

11. Екскурзия с учебна цел VI а, 
VI б,VII а кл. Русе-София-
Рилски манастир-Дупница-
Мелник-Рожен-Рупите-Русе 

м. юни Р. Маркова, 
М. Крумов, 
Д. Панова 

Директор и 
Зам. директор 

МЕСЕЦ  ЮЛИ 

№ Дейности имероприятия Срок за 
изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Заседание на ПС по план 
Анализ на резултатите от 
образователно-възпитателния 
процес 

до  
15.07.2020 г. 

Зам. директор, 
Главен учител, 
ръководител 
направление ИКТ 

Директор 

 


