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Планът за дейността на ОУ „ Васил Априлов“ за учебната 2020/2021 година е приет на заседание на 

педагогическия съвет с Протокол № 14/ 14.09.2020г. и утвърден със Заповед№ 1141/  14.09.2020г.на 

директора. 
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РАЗДЕЛ I. 

 

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2019/2020  ГОДИНА В ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ – РУСЕ 
 

       Учебно-възпитателната работа в ОУ „В. Априлов“-Русе през учебната 2019/2020 година се реализира в 

съответствие със заложените в годишния план задачи и подчинена на държавната политика в областта на 

образованието за постигане на държавните образователни стандарти. Пред училищния екип бе поставена като 

основна цел провеждане на качествен и високоефективен учебно-възпитателен процес с акценти добра адаптаци 

на учениците в първи клас, подготовка за НВО – четвърти клас, добро представяне на  от НВО-седми клас и 

продължаване им гимназиален етап. Продължи активната превантивна възпитателна работа с учениците относно 

спазване на училищния ред и дисциплина, както и осигуряването на добра психологическа среда и позитивни 

взаимоотношения между учители, ученици и родители чрез поддържане на добрите училищни традиции, 

съдържателни извънкласни дейности и разнообразни форми на сътрудничество с родителската общественост. 

Ученици, паралелки, групи и личен състав на ОУ „В. Априлов“-Русе. 

През учебната 2019/2020 година  броят на учениците в дневна форма бе 274, в т.ч. 1 в ЦСОП, 

броят на паралелките - 12, броят на групите ЦОУД - 9, броят на учениците в тези групи -214, броят на 

учениците записани в  самостоятелна форма - 11, учениците на ресурсно подпомагане - 23. 

  Броят на учениците в края  на учебната година:  

I а, б клас II а, б клас III а клас IV а, б клас V а, б клас  VI а, б клас VII а клас 

35 48 24 40 43 54 30 

 

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

 За оптималната реализация на  образователно-възпитателният процес бяха  ангажирани педагогически 

персонал - 32, непедагогически персонал - 9. 

В първи клас  се записаха и се обучаваха 35 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 –80% от всички ученици в училище  са  избрали този 

тип  обучение 

 

Образователно-възпитателен процес 

1. Начален етап 

            Адаптацията на учениците от първи клас премина спокойно и без проблеми. В основата на 

този успех бе инициативата  „Лятна занималня“, която даде възможност на децата да опознаят 

обстановката в училище, да избегнат първоначалния стрес и на учителите да формират първите 

организационни навици у учениците. 
  Те овладяха базови умения  да четат и смятат. Проведени бяха   „Празник на цифрите”, и „Вечер 

на математиката”, ученици, изучаващи Религия, достойно представиха училището в пленарна зала на 

концерт посветен на Деня на християнското семейство. Поради създалата се усложнена ситуация в 

страната не можаха  да реализират някои от предвидените дейности.  

Обучението на учениците от начален етап постигаше очакваните резултати в първата част от 

учебната година. Всички ученици бяха обхванати и присъстваха редовно в учебните занятия. Учениците 



със затруднения в усвояването на учебното съдържание се включиха в часове за допълнително обучение 

по проект „ Подкрепа за успех“. Стартира подготовката за НВО в ІV клас по новите изисквания на 

МОН. Национално външно оценяване – ІV клас не се проведе, поради въведеното  извънредно 

положение  във връзка с COVID-19. 

През вторият учебен срок обучението премина от разстояние в електронна среда предимно 

асихронно за 1-3 клас, комбинирано асинхронно със синхронно в 4-7 клас. За обучение беше използвана 

платформата  Google Classroom, както и групи на родители и ученици в социалните мрежи за 

непрекъсната връзка с класните ръководители и учителите. Проведеното обучение от разстояние  в 

електронна среда постави пред ученици и учители много нови предизвикателства. Промениха се 

методите на преподаване, използваха се видеоуроци, презентации, проектно-базирано обучение. 

Възрастта на учениците в начален етап  беше причина за затруднения при реализирането на  директна 

видеовръзка и така беседата като метод на преподаване мина на заден план. Новите знания се 

преподаваха чрез записване на видео с обяснения върху презентация  на задачите от учебника. 

Обратната връзка и проверката се осъществяваше с електронни тестове, които учениците имаха 

възможност да решат в рамките на деня.  За проверка и оценка се използва и работата в учебните 

тетрадки, които учениците  заснемаха и качваха в класната стая  попълнените страници. 

Преоблащаваща част от учениците  се включваха редовно и изпълняваха старателно поставените 

задачи. Родителите се отзоваваха винаги, когато трябваше тяхната подкрепа, следяха за редовното 

написване на уроците и допълнителните задачи. Реализирани бяха и  в две онлайн родителски срещи за 

обсъждане на неотложни класни въпроси. 

Общи изводи и тенденции на училищно ниво за  начален етап и планирани мерки за подобряване 

на резултатите през новата 2020/2021 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 нива.  Контролните и класни 

работи  за първия учебен срок се изпълниха  по утвърден график.  

       Учениците в прогимназиален етап бяха 127. От тях две ученички са на индивидуални учебни 

програми по всички предмети, един ученик само по част от учебните предмети и са оценени с 

качествени оценки- СЗ, СС, ПП.  

   

 

 

 

 

 

 Годишният успех в прогимназиалния етап: 

 



 

 

Средни

ят 

успех 

по 

парале

лки: 

VI б – 4,98 VI а – 4,86 V а – 4,85 VII а – 4,74 V б – 4,51 

 

   Годишният среден успех на учениците от прогимназиален етап се е повишил от Много добър 

(4,52) – 2017/2018  на Много добър (4,61)-2018/2019  на Много добър (4,74)-2019/2020. 

   Традиционно най-висок успех са постигнали учениците по ФВС –Отличен (5,65) на второ място 

е успехът по Изобразително изкуство – много добър (5,49)  на трето по Технологии и предприемачество 

Много добър (5, 08).    Прегледът на резултатите показва, че традиционно най-големи трудности 

учениците срещат с предметите  „Математика”,  „Английски език” и „География и икономика“. 

              Обучението от разстояние в електронна среда също оказаха съществено  влияние върху 

оптималното овладяване на знанията по посочените учебни предмети. 

Резултатите от НВО по Български език и литература  и  Математика в 7 клас 

 

ОУ 

„В.Априлов“ 

Мат. БЕЛ 

Среден бр. 

точки 

28,54 42.18 

      

                За преодоляването  на обучителните затруднения усилията бяха фокусирани в  часовете по 

самоподготовката на целодневното обучение,  в групите по проект  „Подкрепа за успех“, както и 

допълнителните консултации за ученици със затруднения. 

               Проект "Подкрепа за успех"  BG05M20P001-2.011-0001“   за допълнително обучение по 

български език и литература и математика на ученици с идентифицирани обучителни затруднения и 

пропуски в придобиването на компетентности. 

От   13.03. 2020 г. до 30.06.2020 г. се проведе обучение от разстояние в електронна среда. Всички 

ангажирани  страни – учители, ученици и родители положиха много усилия да справяне с извънредната 

ситуация.  Учители представиха разработени уроци, драматизации, многобразни презентации и др.  

Часовете по математика и дейностите по самоподготовка в ЦОУД се провеждаха предимно синхронно. 

№ 
Учебен предмет 

Среден 

успех 

1. БЕЛ 4,64 

2. Английски език 4,33 

3. Математика 4,18 

4. Информационни технологии 5,00 

5. История и цивилизации 4,40 

6. География и икономика 4,37 

7. Човекът и природата 4,43 

8. Биология и здравно образование 4,77 

9. Химия и опазване на околната среда 4,37 

10. Физика и астрономия 4,37 

11. Музика 4,92 

12. Изобразително изкуство 5,49 

13. Технологии и предприемачество 5,08 

14. Физическо възпитание и спорт 5,65 

15. БЕЛ - ИУЧ 4,64 

16. Математика - ИУЧ 4,31 

17. Човекът и природата - ИУЧ 4,46 

18. Физика и астрономия - ИУЧ 4,43 



В обучението по история и цивилизации, география и икономика и природни науки учителите заложиха 

на специално разработени презентации и видеоуроци, както и на проектно-базираното обучение. 

Обучението по български език се провеждаше асинхронно в 5 и6 клас и частично синхронно в 7 клас.  

      За учениците, които неразполагаха с комуникационни средства  и нямаха достъп до интернет се 

разработваха учебни материали на хартия за работа в домашни условия, които учителите проверяваха. 

През м. юни училище се организираха групи за  консултации и допълнително обучения по всички 

учебни предмети  с цел компенсиране на пропуските.  

       Благодарение на активната работа на класните ръководители,  всички ученици, с които бяха 

възниквали проблеми по време на дистанционното обучение се явяваха редовно и участваха 

присъствено в часовете за обща подкрепа.  

    Ресурсните учители   организираха  индивидуални сесии на част от  учениците със специални 

образователни потребности в условията на дистанционна образователна подкрепа.  

3. Работа в ЦДО    

 В целодневното обучение се включиха 214 ученици от I до VII  клас –  приблизително   80% от 

учениците предпочетоха тази форма на организация на училищния живот. В начален етап бяха 

сформирани 6 групи, като приоритетно вниманието бе насочено към обхващането о ограмотяването на 

първи клас, където се  сформираха две групи, въпреки малкия брой ученици. 

      В прогимназиален етап се сформираха 3 групи  и учителите насочиха фокуса си към 

самоподготовката и помощта по учебните предмети. Особен акцент тази година бяха седмокласниците  

и подготовката им за  НВО. Усилията на г-жа М. Тодорова и г-жа Д. Панова дадоха добър резултат- 

всички ученици се явиха на НВО и се записаха в гимназиален етап на обучение.    

Всички учители в прогимназиален етап провеждаха ежедневно синхронно обучение от разстояние 

в електронна среда в часовете по самоподготовка, в които се включиха дори и ученици, неподали 

заявления за ЦОУД.   

Квалификационна дейност 

      През учебната 2019/2020 г.  почти всички планирани дейности по квалификация на 

педагогическия персонал са осъществени, въпреки извънредното положение. При планирането на 

дейността се ръководехме от изразеното желание от членове на педагогическия колектив за 

допълнителна  квалификация насочена към постигане на стратегическите цели на училището.  

Вътрешноинституционалната квалификация включва провеждането на 10 форми, в които са  

участвали  всички учители.Част от дейността се проведе  под формата на   - практикуми и  - тренинги. 

          Извънредната ситуация  принуди учителите бързо да се заработят с  електронните  платформи за 

преподаване от разстояние, с онлайн уроците, Споделяха се добрите  практики за използване на 

електронни ресурси. 

       Преподавателите заявиха обучения към РУО – Русе. Посетилите обученията получиха своите кредити: 5 

кредита – 2 учители;    3 кредита -    1 учител; 2 кредит – 10 учители;  1 кредит – 7 учители 

 

Празници, чествания и конкурси 

Планираните в годишния план празници и чествания се  реализираха с усилията на голямата част 

от екипа. Предвидените  събития след трети март се проведоха в обстоновка на COVID – 19  в 

дигитален вариант или не се проведоха.  
За тържежственото откриване на 2019/2020 учебна година   се погрижиха IV а и IV б клас с подготвени 

от  Димитричка Георгиева, Денислв Джуров и  Радка Данчовска 

 Серията патриотични чествания започна с празника на Независимостта на България - 22 

септември.  

На 26.09.2019 г.  в училище се реализираха  различни инициативи- раздаване на флаери, изложба 

от рисунки, с които подкрепихме Европейската седмица на мобилността и Европейския ден без загинали 

на пътя. Мотото на проявата беше „Аз обичам семейството си! Да го пазим на пътя“,   

1 Ноември - Празникът на народните будители отбелязахме с презенатция и лекоатлетически крос 

 13 ноември - Ден на Добротата -  подредихми изложба на тема:"Доброто през моите очи" 



17 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите при ПТП- изложба с ученически рисунки 

21 ноември - Ден на християнското семейство-отбелязахме с водосвет и литературна програма. 

Проведе се състезание по български език и литература между учениеите в VII клас. Те показаха 

своите умения на интерактивния екран по закупен по проект "Национална програма ИКТ 2019". 

      Весело коледно настроение внесе представлението на групата за занимания по интереси  по Проект „ 

Подкрепа за успех“ -  „Светът събран на една сцена“ с ръководител Д. Джуров.  

 Юлия Вълчева и Елеонора Миланова, и с активното участие на родители, изработиха сурвакници, 

които по стар български обичай украсиха с пъстра прежда, вълна, сушени плодове, кравайчета и златни 

монети. 

На 20 декември учениците от V а  и  V б клас с ръководители И. Иванова, Р. Билчева и В. Антонов 

подготвиха традиционна коледна трапеза с типичните постни ястия и изнесоха празнична програма пред 

всички ученици, учители и гости. Коледарите от II б клас с ръководители Е. Миланова и Ю. Вълчева 

отправиха своите специални благославии към всички присъстващи и техните семейства.  

         Поставихме начало на онлайн анкета сред учениците  „Моят учител на годината“  

 От  19 февруари  до 3 март се проведоха патриотични чествания с презентации,  стихове от 

"Епопея на забравените" на Иван Вазов и патриотичните песни с учениците от цялото училище. 

Второкласниците се състезаваха в "Буквоплет" и показаха знания по правопис за поредна година. 

            По случай патронния празник на училището Д. Джуров, Г. Ганева и ученици то 3а клас направиха 

видеопразник, с които зарадваха всички от разстояние. 

    С участието на ученици от всички паралелки се осъществи тържествен дигитален поздрав по 

случай 24 май.  

През периода на присъствена форма през  учебна година се провеждаха училищни турнири по 

волейбол, футбол и баскетбол, бадминтон.  Част от  дейностите  от спортния календар не се 

реализираха, поради обучението на учениците от разстояние в електронна среда. 

Поради епидемиологичната обстановка тържества за завършване на учебната година се проведоха 

само в IV и VII клас.  

 

 

 

Занимания по интереси  и работа по проекти 

 
През учебна година 2019/2020г. бяха организирани 6 групи за занимания по интереси.  

"Програмиране" с  ученици от V и VI клас,  „Занимателна математика“,   за  I, „Творци – предприемачи“  

за III,  „Футбол“  се финансираха от бюджета на училището . 

Клуб „Светът събран на една сцена“ с ръководител Д. Джуров и клуб „Полезната математика“ с 

ръководител- Р. Маркова по проект „Подкрепа за успех“.   

  По Проект BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“   се сформираха групи за 

допълнително обучение на ученици за преодоляване на системни пропуски при усвояване на учебното 

съдържание за учебната 2019/2020 година. Учениците с идентифицирани нужди за допълнително 

обучение по български език и литература се разпределиха в 3 групи по български език и литература и 2 

групи по математика. В прогимназиален етап допълнително обучение по български език и математика 

получиха ученици от  VII клас, за да се справят с НВО. Поради извънредното положение голяма част от 

групите проведоха обучението, планирано за втория срок през лятната ваканция. 

В края на учебната 2019/2020 година училището участва с проекти по множество национални 

програми. Значимо постижение: В ОУ „ В. Априлов“ се финансират реализирането на  иновативния 

проект „Изграждане на училищна STEM среда“  за изграждане на работилница  и съвременно място, 

оборудвано с ИТ за часовете по математика, природни науки и др. в прогимназиален етап и по НП „ 

Съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ за 

изграждане на стая за занимания по интереси за групите ЦОУД   V –VII клас. 

 

                                       



 

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“. 

            Реализиране на събития в  библиотеката, закупуване на съвременна литература,  организиране на 

изнесен читателски щанд във фоайето  по различни пододи. 

 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.  Приключване на  ремонта 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: 

 

o Издигане на авторитета на училището в условията на растяща конкуренция. 

o  Реализиране на  ефективни кампании за прием в първи клас за минимализиране 

последиците от демографската криза  и промените в степените на образование.  

o Повишаване на качеството на учебната дейност.  

o Усъвършенстване на системата за квалификационна и вътрешно-квалификационна дейност. 

o Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на младите 

хора, за развитите на техните таланти и способности.  

o Формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и самоусъвършенстване 

през целия живот.  

o Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаването на 

училищните проблеми. 

o Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности.  

o  Обновяване и модернизиране  на материално-техническата база.  

 

o ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

o Повишаване равнището на общообразователната подготовка на учениците чрез 

повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

o Повишаване    ефективността   на   учебно-възпитателната    работа   чрез   подобряване. 

o Организацията   на   учебния         процес   и   повишаване   професионалната   подготовка. 

o Компетентност и квалификация  на педагогическите кадри. 

o Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

o Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

o Здравно образование и възпитание; 

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

сътрудничество. 

o Ефективно използване на учебните помагала и наличната материалнотехническа база за 

целите на учебно-възпитателния процес и специфичните  интереси на учениците. 

o 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. 

o  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. 

o Разширяване педагогическата култура на родителите и сътрудничеството им с учителите 

при обучението и възпитанието на техните деца.   

o Интегриране      на      ученици      със      специални      образователни      потребности; 

o Ритуализация на училищния живот.                                           

o 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 2020/2021 г. 

5. Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда-родители, НПО с 

дейност свързана с образованието и др.. 

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  

 

 

 

 

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 № 

15/2019 г. 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 след възстановяване на присъствената 

форма на обучение; 

- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и учителите ЦОУД; 

- адаптация на нопостъпилите учители; 

- 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 

 

№                                        ТЕМА         ДОКЛАДВА 

                                       м. септември  

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, 

ст. учител ЦОУД - Р. Маркова 

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   ЦОУД 

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 безопасни 

условия на обучение, възпитание 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  

1. Програма за дейностите по интереси. Определяне на 

групите и ръководителите на заниманията по интереси. 

 

 Зам. директор 

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. 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 

 

5. Определяне на  ръководителите на групите по проект             

„ Подкрепа за успех“. 

       Директор 

6. Отчет за изразходването на бюждета за третото 

тримесечие. 

  Директор, гл.  счетоводител 

7. Представяне и приемане плановете да допълнителна 

подкрепа на ученици. 

Координатор ЕПЛР, ресурсни 

учители. 

 .                          м. ноември   

1.         Обсъждане  начините, методите и похватите при 

обучение на учениците със СОП  на индивидуални учебни 

програми.  Похвати за повишаване успеваемостта на 

учениците със СОП по отделните дисциплини.                 

Ресурсни учители, учители по 

предмети 

2.   Мерки насочени към учениците за ограничаване на 

неуважителните отсъствия. Използване на  електронния 

дневник за връзка с родителите и ограничаване на 

отсъствията. 

 Класни ръководители, зам.- 

директор, ръководител 

направление ИКТ 

 

 м. януари  

1, Разглеждане на предложения за похвали и санкции на 

учениците. 

Класни ръководители 

2.  Предложения за включване на ученици на обща подкрепа- 

до края на първия учебен срок. 

    Класни ръководители, 

учители по учебни предмети  

3. Отчет на бюджета за 2020 година. Директор, гл.      счетоводител 

 м. февруари  

1. Доклади за резултатите от образователно-възпитателния 

процес през първия срок на учебната 2020/2021 г. 

Проследяване  и обсъждане на  нивото на усвояване на 

компетентности от учениците и стъпки за повишаването 

им.  

   Учители, зам. -       директор 



2.   Реализиране на дейностите в ЦДО I-VII клас през първия 

учебен срок.  

   Учителите ЦОУД 

3. Проучване на учениците в района на училишето, 

подлежащи на обучение в първи клас. Предложение за 

училищен план- прием на ученици в първи клас и пети 

клас 

  Директор 

 м. март  

1. Тържествен съвет по повод патронния празник на ОУ „В. 

Априлов“ – Русе. Отличаване на изявени ученици иучители. 

Директор, зам. - директор 

                                м. април  

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 IV клас и родителите и др. 

 Зам.- директор и главен учител 

                                 м. май  

1. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици  

и учители  за 24 май./ Награда „Русе“ и „ Неофит Рилски“ 

     Учители, директор  

2. Предложение за определяне на избираеми учебни часове и  

на спортните дейности за уч. 2021/2022 г. 

 Учителите по предмети  

3. Организация на дейности през ваканционните месеци  Зам. директор, учителите в 

начален етап 

4.  Насоки за провеждане на НВО в четвърти и седми клас Директор 

                               м. юли  

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 2020/2021 г. 

 

 

Директор 

3. Отчет за дейността на методическите обединения и 

училищните комисии. 

Председателите  

4. Отчет за дейността на  училищния  ЕПЛР и 

допълнителната подкрепа 

Координатор на екипа, 

ресурсни учители. 

 

 

 

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“, профилирани и професионалните гимназии, обучаващи организации.  
 
2.Оптимизиране  на  връзките  с    Община  Русе и други институции, 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  с родители и ученици в условия на 

COVID-19. 
 
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. 

 

 

1. Спортен календар за учебната 2020/2021 г. 
 

 МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ – 2020 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- 2020 г. 

 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Училищен крос -V-VII клас по 

случай 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-2020 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-2021 г. 

 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Училищно първенство по 

волейбол. 

м. януари М. Крумов Зам. директор 

по УД 

 

 МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ-2021 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-2021 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-2021 г. 

 

 

 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Училищен турнир по 

бадминтон. 

м. април М. Крумов Зам. директор 

по УД 

 

 

 

 МЕСЕЦ МАЙ-2021 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 



МЕСЕЦ  ЮНИ-2021 г. 

 

 

 

№ Спортни дейности Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. Училищен турнир по тенис на 

маса  V – VII клас 

м. юни М. Крумов, учители 

ЦОУД 

Зам. директор 

по УД 



 

 . 



 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 

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

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

за учебната 2020/2021 година 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

 

 

 

№ Дейности и мероприятия Срокза Отговарят Контролира 

1. Изготвяне на седмичната 

програма на класовете. 

До 14.09.2020 
г. 

Комисия за седм. 
разписание 

Директор 

2. Актуализиране на 

училищната документация 

за учебната 2020/2021 

година 

04-30.09.2020 
     Зам.- директор 

Педагог. Съветник 

Ръководител ИКТ 

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 

6. Мерки за безопасност в 

училище в условията на 

COVID - 19 

09 и 10.09. 
2020 г. 

-I-VII клас 

Класните 

ръководители, 

Зам.-директор 

Директор 

 

4. Откриване на учебната 

година „На добър час, 

първи клас! “. 

15.09.2020 г. Д.Джуров, 
Д.Георгиева, 
М.Тодорова, 
Ю. Вълчева 

Директор 

mailto:vasil_aprilov_ou@abv.bg


 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” – РУСЕ 
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5. Изготвяне и утвръждаване на 

график за дежурство на 

учителите – по етажи и 

главни 

15.09.2020 г. В.Антонов 
Г.Ганева 
  Д. Василева 

Директор 

6. 22.09. – Ден на 

независимостта на България-  

презентация – V а клас 

21.09.2020 г.  
Д. Панова 
 

 

Директор 

7. Изготвяне и утвърждаване 

графика за класни и 

контролни работи 

25.09.2020 г. Зам.-директор, 
учителите по 
предмети 
 

 

Директор 

8. Изготвяне на график за 

консултации с учениците по 

всички учебни предмети. 

21.09.2020 г. Зам.- директор, 
учителите по 
предмети 
 

 

Директор 

9. Европейска седмица  без 

загинали на пътя под мотото 

„ Обичам семейството си! Да 

го пазим на пътя!“ 

Седмица на мобилността – 

 „ Ден без автомобили” -НК 

От 16.09. до 
22.09.2020 г. 

Д.  Панова 

М. Тодорова 

И. Иванова 

Зам. директор 

10. Европейски ден на спорта в 

училище – спортни игри, 

народни хора 

28.09.2020 г. М. Крумов, 
учители ЦОУД 

Директор 
Зам. директор 

11. Изложба от рисунки и 

предмети, изработени от 

ученици от IV а клас 

30.09.2020г. Г. Ганева, 
М. Петрова 

Директор 

12. Еко модно ревю „ Дрехи  на 

бъдещето – I-VII клас 

30.09.2020г Д.Джуров 
М.Тодорова 
Р.Маркова 

Директор 
Зам. директор 

mailto:vasil_aprilov_ou@abv.bg
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        МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

 

 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контрол 

 1. Представяне на 

индивидуалните програми за 

обучение и развитие на 

учениците със СОП 

12.10.2020 г. Ресурсни учители, 

Учители по 

предмети 

Директор 

Зам. директор 

2. Заседание на педагогическия 

съвет 

октомври 

2020 г. 

Главен учител 

и предс. на МО 

Директор 

Зам. директор 

 3. Планиране на дейностите за 

коледните тържества и 

патронния празник . 

до 

31.10.2020 г. 

по план 

Зам. директор, 

Кл. ръководители, 

Учители ЦОУД 

Директори 

 4. Сформиране на Ученически 

съвет – представител на 

ученическото самоуправление. 

до 

30.10.2020 г. 

Д. Василева, Е. 

Костадинова и 

кл. ръководители на 

5-7 клас 

Директор 

Зам.- директор 

 5. Първи ноември - Ден на 

народните будители – 

мултимедийна презентация, 

лекоатлетически крос 

29.10.2020 г. В. Антонов; 

М. Крумов; 

Класните 

ръководители I-

VII клас 

Директор 

6.   Парад на маските 29.10.2020 г. Д.Джуров 

Учители ЦОУД 

Зам. -директор 

  7. Участие в математическо 

състезание„Паисий 

Хилендарски“. 

31.10.2020 г. Преподавателите 

по математика и 

началните учители 

Зам.- директор 

mailto:vasil_aprilov_ou@abv.bg
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МЕСЕЦ  НОЕМВРИ 

 

 

 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Световния ден на 

добротата - 13 ноември 

Изложба от рисунки и 

стихове по темата. 

до 13.11.2020г Е. Костадинова; 

К. Тодоров; 

Д. Димитрова 

К. Костадинова 

Директор и 
Зам. директор 

2.. Световен ден за 

възпоменание на жертвите 

от пътнотранспортни 

произшествия-изложба от 

рисунки „Пази детето“ /НК/ 

м.ноември, 
2020 г. 

 М.Тодорова, 

И.Иванова 

Д.Панова 

 

Директор и 
Зам. директор 

3. Ден на християнското 

семейство – изложба от 

рисунки, рецитал от 2 клас. 

до 21.11.2020г Е.Андреева 

Р.Данчовска 

Н. Николова 

М. Николчева 

Директор и 
Зам. директор 

4. Анти СПИН кампания– 

изложба на колажи. 

до 
01.12.2020 г. 

Д.Василева, 

Ж. Драганова 

Р. Билчева 

А. Дакова 

Зам. директор 

5. Състезание по Български 

език и литература с 

ученици от VI-ти клас 

м.ноември 
2020 г. 

В.Антонов, 

Учител ЦОУД 

 
Директор и 
Зам. директор 

6. Заседание на 

Педагогическия съвет - по 

план 

ноември 
2020 г. 

Зам.-директор, 

Ресурсни учители, 

учители по предмети, 

Екип за обхват 

Директор 

7. Дейности по приема в първи 

клас 

постоянен Всички учители Директор 

mailto:vasil_aprilov_ou@abv.bg
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МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 
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№ Дейностиимероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Общински кръг на 

олимпиадите по учебни 

предмети според плана на 

РУО по учебни предмети. 

по график Зам.-директор 
Учителите по 
предмети 

Директор 

2. Украса на фоайетата за 

Коледа. 

 

15.12.2020 г. И.Тодорова  

Е.Миланова 

Д. Василева 

Директор 

3. Коледен спортен маратон 

V-VII клас 

м.декември 
2020 г. 

М.Крумов Директор и 
Зам. директор 

4. Коледни трапези - подреждане 
на традиционни трапези – V а 
и V б клас 

23.12.2020 г. М. Тодорова 

Д. Панова 

Учител 

ЦДО – 5 

клас 

Директор и 
Зам.- директор 

5. „Коледа е ................ !“ – 

Коледари – III б и I б клас 

 

 

 

до 
23.12.2020 г. 

Е.Миланова 

Ю.Вълчева 

Р.Маркова 

М.Касим 

Директор, 

Зам. -дир. по 

УД 

 

 

6. Благотворителен коледен базар 

с участието на УН   21-22.12. 

 2020г. 

УН, М. Тодорова и 

класните 

ръководители 

Директор и 

Зам. директор 

7. Коледни тържества по 

класове 

 20-23.12.2020 
г. 

Класни 

ръководители, 

учители 

ЦОУД 

Директор и 
Зам.- директор 

8. Празник на математиката – 1 а 

клас 

Декември 
2020 г. 

Д. Георгиева 

Д. Джуров, 

Ю.Вълчева 

М. Касим 

Директор и 
Зам.- директор 

9. Участие в Коледно 

математическо състезание 

м. декември 
2020 г. 

Преподавателите 
по математика и 
началните 
учители 

Директор и 
Зам.- директор 
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МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

 

 

 

№ Дейности и мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Общински кръг на олимпиади 

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 Класен 

 ръководител на  

клас ІV клас- Г. 

Ганева 

Директор и 

Зам.- директор 

3. Подготовка за  

великденския 

благотворителен концерт 

– сценарий и изпълнители 

м. януари 

2021 г. 

Д. Василева 

М. Крумов 

Г.  Ганева 

Д. Джуров 

С. Василева 

Директор и 

Зам. директор 

4. Общински ученически 

спортни игри V-VII  

По график М.Крумов Директор и 

Зам.- директор 

5. Дейности по приема в първи 

клас 

 

м. януари 

2021 г. 

Началните учители Директор и 

Зам.- директор 

6. Заседание на Педагогическия 

съвет – по план 

м. януари 

2021 г. 

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 

на учениците от първия учебен 

срок и мерки за подобряване 

на качеството на работа и 

повишаване резултатите  на 

класа през втория учебен срок. 

2. Запознаване с графика за 

класни и контролни работи за 

втория учебен срок. 

до 

14.02.2021 г. 

Класните 

ръководители, 

учители и 

учители ЦОУД 

Директор и 

Зам.- директор 

2. 148 години  от обесването на 

Левски „В памет на 

Апостола“– подреждане нa 

кът. 

19.02.2021 г. Ив. Иванова 

В. Антонов 

Директор и 

Зам.- директор 

3. Отбелязване на годишнина от 

Освобождението на Русе- 

тържество 

до 

20.02.2021 г. 

Д. Панова 

К. Костадинова 

Р. Кунчева 

Директор и 

Зам.- директор 

4. „Свети Валентин“ -

изработване и раздаване на 

валентинки. 

м. февруари 

2021 г. 

Д.Василева, 

Ученически 

съвет  

Директор и 

Зам.- директор 

5. Пролетни празници - 1 март, 

8 март 

Украса на фоайето на I етаж. 

до 

28.02.2021 г. 

Е. Андреева, 

Н. Николова, 

М. Николчева 

Р.Данчовска 

Директор и 

Зам.-директор 

6. Областен кръг на олимпиада 

по учебни предмети според 

графика на РУО. 

по график Учителите по 

предмети 

Зам. директор 

Директор  

7. Училищен кръг „Буквоплет“ 

с участие на ІІ клас 

м. февруари 

2021 г. 

Н.Николова 

Е.Андреева 

М.Николчева 

Гл.учител 

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. Дейности по приема в първи 

клас. 

постоянен Всички учители Директор и 

Зам.- дир. по 

УД, учители в 

нач. етап 
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11. Заседание на ПС – по план Февруари 

2021 г. 

Зам. директор Директор 
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МЕСЕЦ МАРТ 
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№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Национален празник - 

3 март –  

Рецитал 4а и 5б клас 

Възрожденски песни със 7а 

и 7б клас 

02.03.2021 г. Г. Ганева 

М. Тодорова 

С.Василева 

Р. Маркова 

М. Крумов 

Директор и 

Зам.-директор 

2. Празник на буквите – „Вече 

съм грамотен“. 

м.март 

2021 г. 

Кл. ръководители 

и учители 

ЦОУД  на I а и I б 

Директор и 

Зам. директор 

3. Празник на мама – I а клас 

 

м. март 

2021 г. 

Д. Георгиева 

Д.Джуров 

Директор и 

Зам. директор 

4. Световен ден на водата- 

Подреждане на изложба от 

рисунки на ученици „Водата 

извор на живот“. 

20.03.2021 г. Ив. Иванова,  

Ж. Драганова, 

Учители ЦОУД 

Директор и 

Зам.- директор 

5. Патронен празник на 

училището - викторина, 

изложба 

20.03.2021 г. М. Тодорова 

Д.  Панова 

Д. Василева 

Е.Миланова 

 

Директор и 

Зам. директор 

6. Ден на борба за 

толерантност и 

уважение – провеждане на 

анкета за толерантността с 

ученици от IV – VII клас, 

изложба от рисунки и 

колажи на тема „ Различни 

заедно“ 

27.03.2021 г. Д. Василева 

Е. Костадинова 

К. Тодоров 

Д. Димитрова  

 

Директор и 

Зам. директор 

 7. Училищни осмомартенски 

игри – надскачане с въже. 

м.март 

2021 г. 

М. Крумов Директор и 

Зам. директор 

  8. Дейности по приема в първи 

клас. 

постоянен 

2021 г. 

Всички учители Директор и 

зам. дир.по УД 

    9. Дейности по осъществяване 

на приемственост между 

начален и прогимназиален 

етап – посещение на уроци 

м. март 

2021 г. 

Учителите в IV 

клас и учителите по 

БЕЛ, математика и 

история V- VII 

Директор и 

Зам. директор 

  10. Заседание на ПС – по план м. март 

2021 г. 

Зам. директор 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/ 

30.04.2021г. М.Тодорова 

Учители ЦОУД 

1-7 клас 

Директор и 

Зам.-директор 

2. Ден на космонавтиката- 

VII а  -  VII б   клас –изложба 

на постери и проекти 

12.04.2021 г. И. Иванова Директор и 

Зам. директор 

3. „Знаем, можем и творим 

красота!“- аранжиране на 

цветя,училищна изложба. 

м.април 2021 

г. 

Ж. Драганова 

Р. Маркова 

Директор и 

Зам.- директор 

4. 22 април-Ден на Земята– 

дейности и мероприятия с 

еконасоченост. /НК/ 

22.04.2021 г. И. Иванова  

А.Дакова 

Ж. Драганова 

Р.Билчева 

Директор и 

Зам. - дир. по 

УД 

5. „Лазарка – мома гиздава” /НК/. 

I б и III б клас 

м.април.2021г

. 

Е. Миланова 

Р.Маркова 

Ю.Вълчева 

М.Касим 

Директор и 

Зам.- дир. по 

УД 

6. Великденски благотворителен 

концерт – 

 26.04.2021г. 

неучебен ден 

м.април 2021 

г. 

М. Крумов 

Д. Василева 

Д. Георгиева 

М.Тодорова 

Директор и 

Зам.- дир.- по 

УД 

7. Участие в Национална 

кампания„България чете“. 

Снимай любимата си книга и 

нарисувай любимия си герой от 

нея- изложба на снимки и 

рисунки 

м. април 

2021 г. 

Учители в ЦОУД 

- І-VІІ клас 

 

 

  

Директор 

Зам.- дир. по 

УД 

8. „Празник на хляба” с 

I б и  III б клас – НК 

м. април 

2021 г. 

Ел. Миланова, 

Ю. Вълчева 

Р.Маркова 

Директор 

9. Училищен футболен турнир по график М. Крумов 

К. Тодоров 

Директор и 

Зам. -директор 

10. Вечер на книгата с II а и 

 II б клас 

м. април 

2021 г. 

Н.Николова 

Е.Андреева 

М.Николчева 

Директор и 

Зам.- директор 

11. Заседание на ПС по план м. април 

2021 г. 

Зам. директор Директор 
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12. 

 

Дейности по приема в първи клас 

м. април 

2021 г. 

Всички учители Директор и 

Зам. директор 
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МЕСЕЦ МАЙ 

 

 

 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

   1. 6 май –  

Ден на Русе - презентация 

05.06.2021г. В. Антонов Директор и 

Зам. директор 

2. Спортен празник на 

училището – неучебен  

присъствен ден 

20.05.2021г. М. Крумов 

Класните 

ръководители 

Директор и 

Зам. директор 

3.  Тържество за 24 май 

I а  и  I б клас 

24 май 

  2021 г. 

Класни р-ли I клас 

М. Тодорова. 

Учители ЦОУД на 

първи клас 

Директор и 

Зам.- директор 

4. Провеждане на НВО в ІV клас  27 и 28 

май 

съгласно  

графика от 

МОН 

 

Зам. директор 

Класни р-ли на IV кл. 

Директор 

5. Родителски срещи: 

1. Готовност на учениците 

 

   I- IV клас за приключване на 

учебната година. 

2. Запознаване с план- 

приема за VIII клас 

3.Готовност за НВО в VII 

клас 

м.май 

2021 г. 

Кл. ръководителиq 

Учители по 

математика, учители  

по БЕЛ. 

Директор и 

Зам.- 

дир.поУД 

6. Тържества за завършване на 

учебната година в начален 

етап/I-III клас/ 

29.05.2021 г. Класните 

ръководители на I-IV 

клас 

Директор и 

Зам. -директор 

7. Дейности по график - Прием 

за първи клас 

до 

30.05.2021 г. 

Комисия по приема Директор 

   8. Заседание на ПС по план м. май 

2021 г. 

Зам. – директор, 

Класни 

ръководители, учител 

по ФВС 

Директор 
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9. Дейности по приемственост, 

обмен на информация 

между учителите на 

четвъртите класове и на 

бъдещите пети класове. 

м.май  

2021 г. 

Класни 

ръководители на IV 

класове, 

кл. ръководители и 

учители на бъдещите 

V клас 

Директор и 

Зам.- директор 

10. Кариерно ориентиране 

Запознаване на 

седмокласниците с графика 

за дейностите по план- 

приема. 

м. май 

2021 г. 

К. Павлов  

М.Крумов 

Р.Маркова 

Д. Василева 

Директор 
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МЕСЕЦ  ЮНИ 

 

№ Дейности имероприятия Срок за 

изпълнение 

Отговарят Контролира 

1. 1 ЮНИ – Ден на детето- 

флашмоб 

01.06. 2021 г. учители ЦОУД Директор и 

Зам.-директор 

по УД 

2. 2 юни–Ден на Ботев и 

падналите за свободата на 

България- презентации на 

ученици от V -VII клас 

31.05.2021 г. Класни 

ръководители 

Учители ЦОУД 

Директор и 

Зам.- директор 

3. Училищен конкурс 

Мис и Мистър „Очарование 

2020“ 

16.06.2021 г. Д. Василева, 

кл. ръководители и 

учители ЦДО 

Директор и 

Зам.- директор 

4. Тържество за завършване 

на учебната година за 

учениците от IV-VI клас 

„Ваканция, ура“ 

15.06.2021 г. Кл. ръководители 

на IV и VI клас 

Учители ЦОУД 

Директор и 

Зам.- директор 

5. Провеждане на НВО в VII 

клас 

 16 и 18 юни 

По график на 

МОН 

Комисия по 

организиране на 

НВО 

Директор 

6. Срещи с родителите на 

бъдещите първокласници 

м.юни 

2021 г. 

Учители от 

начален етап 

Директор 

7. Анализ на резултатите от 

проведените изпити за НВО в 

IV и VII клас 

м. юни 

2021 г. 

Д. Георгиева - главен 

учител нач. етап, 

Е. Йорданова- рък. 

направление ИКТ, 

Р. Маркова, 

В. Антонов, К. 

Павлов 

Директор 

8. Тържество за завършване 

на учебната година за 

учениците от VII клас 

„Ваканция, здравей!“ 

30.06. 

2021 г. 

Класни.ръководители 

на VII клас 

Директор и 

Зам. директор 

9. Работа по проекти м.юни 

2021 г. 

Ръководители 

на клубове 
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10. Занимания по интереси м.юни 

2021г. 

Ръководите

ли на 

клубове 

 

11. Допълнително обучение на 

ученици  

Юни 

2021г. 

Учители по 

предмети и 

учители 

ЦОУД 

 

 

 

 

МЕСЕЦ  ЮЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дейности и мероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговарят Контролира 

1. Заседание на ПС по план 

Анализ на резултатите от 

образователно-възпитателния 

процес 

до 

15.07.2021 г. 

Зам. директор, 

Главен учител, 

ръководител 

направление ИКТ 

Директор 

2. Работа по проекти м.юли 

2021г. 

Ръководители 

на клубове 

Директор 

3. Занимания по интереси м.юли 

2021г. 

Ръководите

ли на 

клубове 

Директор 

4. Допълнително обучение на 

ученици  

м.юли 

2021г. 

Зам.-

директор 

Учители по 

предмети и 

учители 

ЦОУД 

Директор 


