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РАЗДЕЛ L
РЪКОВОДНИ ДОКУМЕНТИ

Педагогическата дейност в училището и организацията на учебния процес се 
осъществяват в съответствие с основните нормативни документи за системата на средното 
образование:

1. Конституция на Република България
2. Кодекс на труда
3. Закон за предучилищното и училищно образование 

Други:
1. Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
2. Наредба № 6 от 18.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
3. Наредба № 4 от 30.11,2005г. за учебния план
4. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
5. Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование
6. Наредба №3 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала
7. Етичен кодекс на работещите с деца
8. Учебен план за дейността на училището.
9. Правилник за дейността на училището.

1. СИЛНИ СТРАНИ

В ОУ „Христо С м ирненски” ще се обучават ученици както от града, така и от близко 
разположени до град Ямбол села с различен етнически състав. Както за учениците от 
града, така и за тези от съседните села е осигурен транспорт. Децата се извозват с 
автобуси, в които задължително има дежурен учител. За учениците от начален и 
прогимназиален етап е осигурена целодневна организация на учебния ден. Все по-добре се 
реализира и интеграцията и осигуряването на подпомагаща среда за децата със СОП. През 
учебната 2019-2020 г.щ е се осигурява подкрепа и помощ на 13 ученици със СОП.

2. СЛАБИ СТРАНИ, ТРУДНОСТИ, ПРОБЛЕМИ

Част от учениците в ОУ " Христо Смирненски” са от малцинствен произход и от 
социално слаби семейства, с които се работи трудно поради липса на заинтересованост и 
контрол от страна на родителите им. Слаба страна е и намаляването на броя на учениците, 
като основна причина за това е демографският срив и преместването на много семейства от 
град Ямбол в по- големите градове, а също така и в чужбина. Намаляването на броя на 
учениците води до недостиг на финансови средства за издръжката на училището.
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Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой 
неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив. Инициативността на 
родителите е слаба, а там, където все пак я има, е краткотрайна.
Родителските среши в някои от класовете имат информативно-административен характер. 
Проблеми:

* задържане на учениците в училище
* опазване живота и здравето на учениците
* проблемното поведение на някои от учениците
* мотивация за учебен труд
* опазване на материално -  техническата база
* разширяване диалога и взаимодействията на училището със социалното обкръжение и 

родителите

3. ВЪЗМОЖНОСТИ И  ПРЕПОРЪКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Учителският колектив има възможност да се справя и да решава възникналите 
трудности, като отговорно отстоява професионалните си задължения. Ще се провеждат 
планирани и при необходимост извънредни заседания на Педагогическия съвет, на които 
ще се обсъждат наболелите проблеми и ще се предлагат мерки за отстраняването им . 
Основните препоръки, свързани с решаване на проблемите са:

* да се работи по гражданското и здравно образование на учениците;
* да се работи за успешната интеграция на ученици със СОП и на ученици от 

малцинствата;
* да се търсят форми и пътища за активизиране на познавателните интереси у учениците;
* да се повиши качеството на обучението, чрез прилагане на съвременни форми и методи 

на обучение;
* да се мотивират учениците за участие в класни и извънкласни форми на обучение и 

училищни мероприятия;
* да се прилага гъвкав подход при наличие на противообществени прояви и да се търси 

съдействие от отдела за закрила на детето;
* да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите;
* да се осъвършенства системата за вътрешно училищна квалификационна дейност на 

учителите;
* да се ограничат отсъствията и да се подобри дисциплината на учениците, чрез 

използване на ефективни форми и взаимоотношения между класни ръководители- 
ученици- родители- училищен психолог;

* да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
* специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно 

най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови 
методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;

* да се обновява материално -  техническата база;
* да се прилага сътрудничество и екипна работа между колегите;
* да се работи по проекти;
* да се повиши броя на учениците, чрез съвместните усилия на училищния колектив

РАЗДЕЛИ
МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ
НА УЧИЛИЩЕТО

1. МИСИЯ НА
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Цялостният процес на обучение, възпитание и интеграция в ОУ „Христо Смирненски” 
град Ямбол е насочена към:

* формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено 
гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация;

* възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на 
Европейския съюз в духа на демократичните ценности;

* изграждане на пълноценни граждани на демократичното общество, адекватно 
ориентирани в динамично променящия се съвременен свят;

* формиране на личности, притежаващи общочовешки и национални ценности, с 
изявени индивидуални творчески заложби;

* подбор на висококвалифицирани педагози, формиращи знания и личностни умения у 
учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските 
права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

2. ВИЗИЯ НЛ УЧИЛИЩЕТО
ОУ „Христо Смирненски ” - град Ямбол има за цел да установи традиции в 

постигането на много добри резултати в процеса на обучение, възпитание и социализация. 
Училището осигурява:

* достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни 
стандарти и стандартите на Европейския съюз;

* висококвалифицирани и мотивирани преподаватели;
* многообразие от дейности, развивани във връзка със задоволяване на 

свободноизбираемите желания и потребности на ученика;
* съчетаване на класно- урочни, групови и индивидуални форми на обучение и 

възпитание;
* работа с деца в неравнопоставено социално положение;
* работа с деца със специални образователни потребности;
* утвърждаване авторитета на училището в бързо изменящите се условия на процеса на 

обучение, възпитание и социализация, чрез изпълнение на приоритетите, насочени към 
задоволяване потребностите и желанията на личността на ученика, гарантиращи успешното 
й интегриране в обществото на Европа.

3. ЦЕЛИНА УЧИЛИЩЕТО
* Издигане и утвърждаване престижа на училището.
* Превръщане на училището в желана територия за учениците.
* Ориентация на процеса на обучение, възпитание и социализация към личността на 
ученика, към неговите потребности и стремежи, ръководени в изискванията си от 
икономически, социално - битови, граждански, културни ценности и добродетели.
* Високо качество на процеса на обучение, възпитание и социализация.
* Реализиране на оптимална връзка между ЗУЧ, ИУЧ с цел удовлетворяване на 
индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците.
* Формиране на граждани с богата обща култура, познаващи националните и 
общочовешки ценности, способни да живеят и общуват в демократично гражданско 
общество.
* Формиране на желание у подрастващите да продължат образованието в по- висока 
степен.
* Определяне на национално, културно и историческо самосъзнание и възпитаване на 
подрастващите в дух на родолюбие и уважение на човешките права и свободи.
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* Координация и сътрудничество в работата на класни ръководители, учители и 
родители, социални институции, общественост за възпитанието и социализацията на 
подрастващото поколение.
* Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 
подрастващите.
* Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
* Защита правата на всяко дете, съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и 

Закона за закрила на детето в Република България;
* Издигане равнището на обучение в интеркултурна среда, толерантност към 

многообразието във всичките му форми, създаването на атмосфера за приемане, разбиране 
и взаимодействие, което осигурява на всички учащи се условия за сигурност и изграждане 
на позитивна себепредстава.

* Показване практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на 
ученика в активна позиция по отношение на знанията;

* Защита личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация 
в обществото;

* Високо качество на подготовка на учениците и успешно представяне на Външното 
оценяване и други конкурсни изпити;

* Обогатяване творческата и професионална дейност на учители и ученици чрез 
прилагане на иновационни форми и методи на работа.

* Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 
всеки възпитаник

* Опазване и обогатяване на материалната база
* Активно използване възможността за работа по проекти в областта на образованието

5. ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО
* Привличане на повече ученици в училище
* Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет, като акцентите се 

поставят не толкова върху усвояването на готови знания, колкото върху способите за 
тяхното самостоятелно получаване, чрез различни източници на информация и тяхното 
точно и компетентно използване

* Подобряване на взаимодействието с училищното настоятелство и утвърждаването 
му като орган, подпомагащ цялостно процеса на обучение, възпитание и социализация

* Повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 
педагогическите кадри

* Развитие на индивидуалните способности и умения на подрастващите, стимулиране 
на творческата активност и креативното мислене

* Опазване живота и здравето на учениците, чрез осигуряване на безопасни условия 
на труд и обучение

* Повишаване нивото на компютърна подготовка
* Интегриране на учениците със специални образователни потребности и/или 

хронични заболяване
* Ефективно и толерантно педагогическо общуване
* Гражданско образование, постигнато, чрез възпитателни въздействия, осигуряващи 

самоизява на индивидуалните способности на ученика, неговото собствено човешко 
достойнство и толерантност към другите хора

* Утвърждаване на екипната форма на работа на учителите за изграждане на мислещи 
и творчески личности
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* Активно участие в проекти от структурните фондове на ЕС
* Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в решаване 

на училищните проблеми
* 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.

РАЗДЕЛИI
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА

ПРИОРИТЕТИТЕ

№ i ДЕЙНОСТИ Отговорник Срок
м. Септември

1
Тържествено откриване на учебната 

2019/2020 година Учителите 16.09.19 г.

Запознаване на педагодическия персонал с 
актуалните нормативни документи на МОН Директорът 19.09.19 г.

Утвърждаване на вариантите и форми на 
обучение, възпитание и социализация Директорът 19.09.19 г.

Утвърждаване на класните ръководители Директорът 16.09.19 г.

30.09.19 г.
Запознаване на родителите с формите на 

насилие и с Механизъм за противодействие на 
училищния тормоз на родителска среща

Директор

Изготвяне на годишен план на училището, 
тематичен план за работата на ПС. Приемане 

план за ГО и възпитание в училище
Комисии 13.09.19 г.

Актуализиране на училищните правилници, 
ПДУ, ПОБЗУВТ,Програма и план за БДП Комисия 13.09.19 г. 1

27.09.19 г.

16.09.19 г.

16.09.19 г. j

Изготвяне и представяне за утвърждаване в 
РУО на Списък- образец 1 за разпределение и 
утвърждаване на преподавателската дейност.

Директорът

Определяне на координационен съвет със 
заповед на директора на училището Директор

Въвеждане на дневник за случаите на тормоз Председател координационен 
съвет

Актуализиране и запознаване на колегията с 
длъжностните характеристики на директора и 

учителите.
Директорът 16.09.19 г.

16.09.19 г.Изпращане сведения за приетите в първи клас 
ученици. Директор

Изготвяне на годишни разпределения на 
учебния материал по учебни предмети- ЗУЧ, 
И У Ч,, планове на класните ръководители за 

ЧК, план на ПИГ, ДЧ по ФВС

Директорът,учителите
13.09.19 г.

Изготвяне на седмично разписание и дневен 
режим. Комисия 16.09.19 г.

Изготвяне и приемане на план за Комисия 16.09.19 г.
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квалификация на педагогическия персонал, 
планове за работата на МО по предмети. 

Запознаване на колектива с възможностите на 
1 кариерно развитие на учители и директори.

(Санитарно разрешение от РИОКОЗ

График за входни нива, класни и контролни 
работи. График за дежурства 
(Инструктиране по охрана на труда на 
(учениците и целия щатен персонал в 
(училището

Директорът

Учителите, директор

Комисия

16.09J.9

27.09.19

16.09.19

г.

г.

г.

(Изработване план за контролната дейност на 
(директора.
(Запознаване с инструкцията за евакуация в 
случай на природни бедствия.
(Входно ниво на знанията и уменията на 
(учениците по различните учебни предмети. 
(Запознаване на непедагогическия и 
(педагогическия персонал с формите на 
(насилие и с Механизъм за противодействие на 
училищния тормоз между децата и учениците 
в училище

Работа по проекти по национални програми.

Директор

Кл. ръководители

Учителите

Председатек координационен 
съвет

16.09.19

27.09.19

16.09,-
(27.09.19

27.09.19

г

г.

г.

г.

Ръководителите и екипите През
годината

м. Октомври

Запознаване на учениците с формите на 
насилие и с Механизъм за противодействие

!(
Кл. ръководители 04.10.19 г.

на училищния тормоз
Извършване оценка на тормоза между децата 
и учениците в училището в началото на 
(учебната година от класните ръководители

Кл. ръководители 11.10.19 г.

Провеждане на родителски срещи по 
паралелки. Директор 14.10.19 г.

Избор на ученически съвети по класове. Кл. ръководители (16.10.19 г.
График за допълнителна работа и 
(консултации с ученици Директор 14.10.19 г.

1Анализ и обобщаване от координационния 
[съвет на резултатите от оценката в резултат Председател координационен

съвет (22.10.19 г.
на изследването
Анализ на резутатите от входните нива Учителите, главен учител (17.10.19 г.
[Изготвяне и представяне на формуляри- 
образци за Националния статистически Директор, гл. счетоводител ! 9.10.19 г.
институт.

Учителите
План за честване на Деня на народните 
будители. 23.10.19 г
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Изготвяне на план за осигуряване на _
^ Директор нормален учеоен процес през зимата. r г 23.10.19 г.

Изложба на рисунки за 1 - ноември -Ден на, г Учители народните будители 25.10.19 г. (

Създаване на едини правила за задълженията
на всички служители, свързани със случаите Координационен съвет 
(на тормоз

29.10.19 г.

м. Ноември
Изготвяне на заявка за ЗУД.

Наблюдение на уроци по учебни предмети

Участие в спортно-състезателна дейност от 
учениците. Провеждане на спортна 
спартакиада

Запознаване на заигересованите страни с 
обобщените резултати от проведената анкета 
за оценка на тормоза в училището и 
(обсъждане на необходимостта от 
(предприемане на конкретни мерки и действия 
Дейности във връзка с Раздел 4 от Наредба за 
приобщаващо образование. Изграждане на 
позитивен организационен климат и на 
подходяща психологическа среда. 
(Квалификационни мероприятия в МО по 
график.
Разработване от координационния съвет на 
(План за противодействие на училищния 
тормоз

Директор 15.1 1.19 г.1

Директор 05.11.19- 
29.11.19 г.

Учители по ФВС 05.11.19 г.

Директор 05.11.19г. |

Директор, координатаор 
координиращ екип Постоянен

Председатели на МО Постоянен

Председател координационен 29.11.19 г.съвет

м. Декември
Проверка на учебна документация Директор 04.12.19 г.
Анализ за прибиране и задържане на 
подлежащите за обучение ученици Кл. ръководители 04.12.19 г. (

(Български коледни обичаи и традиции Кл. ръководители 20.12.19 г.
Коледни тържества Кл. р-ли 20.12.19 г

м. Януари
Периодичен инструктаж К по БУ Г 10.01.20 г.
Изработване и приемане на становище за 
прием I и V клас за учебната 2020/2021 г. Комисия 23.01.20 г.

I :
(Изготвяне списък на изоставащите в учебния 
процес, на проблемните ученици и 
набелязване на мерки за преодоляване им.

Кл. ръководители 24.01.20 г.

Професионално ориентиране -  работа на кл. 
р-д и по тематичен план. Кл. р-ли на VII (31.01.20 г. j

м. Февруари
Отчитане и анализиране на резултатите Директор 14.02.20 г. (
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от процеса на обучение, възпитание и 
интеграция през първия учебен срок
Семинар на училищната комисия по 
превенция на противообществените 

прояви на деца и младежи
Комисия 21.02.20 г. |

График за контролните работи през 
втория учебен срок

Преподавателите, директор
124.02.20 1.

Училищни кръгове на олимпиадите Директор,преподаватели 14.02.20 г. I
1

Изготвяне на информация за 
движението на учениците.

Кл. ръководители
14.02.20 г.

Паралелкови родителски срещи Кл. р-ли 14.02.20 г.

1
Осигуряване достъпна и навременна 

информация за ученици и родители за 
реда, условията и сроковете за 

провеждане на НВО. 
Отбелязване с тържество годишнина от 

обесването на Васил Левски

Кл. р-ли на IV и VII клас 

Кл. ръководители

114.02.20 г. 

19.02.20 г.

Отбелязване деня на розовата фланелка Кл. ръководители 21.02.20 г.

Изложба на мартеници
Кл. р-ли

28.02.20 г.

м. Март

Честване 3-ти март
Кл. ръководители

02.03.20 г.

Отбелязване на 8-ми март Кл. ръководители на нач. етап 06.03.20 г.
Ден на пролета-22 март. Изложба с 
пролетни картички, рисунки цветя. Кл. Ръководители. Рее. учител 20.03.20 г.

„Да пеем, играем и се веселим"- 
мероприятие с участие на децата със | 

СОП и социално слаби ученици
Ресурсен учител 27.03.20 г.

Изготвяне на обобщена заявка за 
учебници, задъл ж ите л н ата 

документация за началото на учебната 
2020/2021 г.

Директор
27.03.20 г.

м. Април
Изложба на великденски яйца и 

картички Кл. ръководители м.04.20 г.

Провеждане на пробни тестове- 4. 7 
клас Учителите 24.04.20 г.

Мероприятия за Деня на Земята Кл. ръководители 30.04.20 г.
Патронен празник на училището Директор 27.04.20 г.

м. Май
Провеждане на НВО 

24 май -  Ден на българската 
книжнина и славянската писменост.

Директор

Класни ръководители

м 05.20 г. 

24.05.20 г.
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Отбелязване на празника.
Изходни нива-1,2,3, 4 клас

Кл.ръководители,гл.учител 27.05.20 г.

Извършване на оценка на тормоза
между децата и учениците в края на т/. ~Кл. Ръководители на нач. етапучеоната година от класните 

ръководители-за начален етап

27.05.20 г.

Прием за 1 клас Преподавателите начален етап 31.05.20 г. |
Анализ и обобщаване от 

координационния съвет на
(резултатите от оценката в резултат на Председател координационен съвет 

изследването в края на учебната 
година

29.05.20 г. |

Провеждане на родителска среща Директор, Кл. ръководители 29.05.20 г.|
м. Юни

1 юни -  Международен ден на дететоп 1 „ Комисия „Рисунка на асфалт 01.06.20 г.

Извършване на оценка на тормоза
между децата и учениците в края на 1Гг ' Кл. ръководители на прог. етап учебната година от класните

ръководители-за прогимназиален етап

05.06.20 г.,

График за дежурства и отпуски Директор 26.06.20 г.1
....... !

Попълване на главна книга Кл. р-ли 15-
30.06.20 г.

I 11 Изготвяне на предложения за
квалификационна дейност през новата Директор, председатели на МО 

2020/2021 г.
26.06.20 г. 

01-

15.06.20 г.)

Изходни нива на учениците от 5- 7 „к ̂  Преподаватели

1
I

1
1
1

Анализ и обобщаване от 
координационния съвет на резултатите
от оценката на тормоза в резултат на Председател координационен съвет 

изследването в края на учебната 
година

12.06.20 г.

РАЗДЕЛ IV ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗДЕЛ IV ОТ НАРЕДБА ЗА 
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
А. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти.
1.Обмяна на информация, опит и добри практики между преподавателите и другите 
педагогически специалисти.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители,психолог, 
логопед и ресурсен учител
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2.Изготвяне на програми за развитие на учениците с обучйтелни трудности.
Срок: IX. X 2019 г. 

Отг.: Всички учители,
психолог, логопед и ресурсен 
учител

Б. Дейности, свързани с допълнително обучение на учениците.
1. Допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 
учебни часове.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

2. До пълнител но обучение по учебни предмети с ресурсен учител.
Срок: Постоянен 

Отг.: Ресурсен учител
3. Психологическа подкрепа на учениците и развиване на умения за учене.

Срок: Постоянен 
Отг.: Психолог

В. Дейности, свързани с кариерно ориентиране на учениците.

1.Осигуряване на подходящи тестови методики и информационни материали за учениците 
от VII клас.

Срок: Постоянен 
Отг.: Класни ръковотели, 

психолог
2.Провеждане на ролеви игри и решаване на казуси на тема „ Моята работа“ с учениците 
от IV, VII.

Срок: XII. 2019 г 
Отг.: Класни ръководители, 

и психолог

3. Процеса на търсене и кандидатстване за работа. Умение за писане на CV и мотивационно 
писмо. Беседа и упражнение с учениците от VII клас.

Срок: IV. 2020 г. 
Отг.: Психолог

4. Провеждане на беседи с външни гости. Покана на родители на ученици с различни 
професии в ЧК за учениците от VII.

Срок: Постоянен 
Отг.: Класни ръководители 

и психолог

Г. Дейности, свързани със занимания по интереси.

1. Обмяна на информация между учителите, психолог и учениците за установяване 
интересите на учениците.

Срок: Постоянен 
Отг.: Класни ръководители 

и психолог
2. Създаване на клубове по интереси.

11
Срок: Постоянен



Огг.: Всички учители
3.Организиране на допълнителни културни, спортни и др. дейности и инициативи.

Срок: Постоянен 
Отг.: Учители

4..Включване на учениците в извънкласни дейности и мероприятия- тържества, конкурси, 
състезания, концерти.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

Д. Дейности, свързани с библиотечно-информационно обслужване.

1. Осигуряване на достъп до училищната библиотека и до всички налични информационни 
ресурси с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на 
информация.

Срок: Постоянен 
Отг.: библиотека

Е. Дейности, свързани с грижа за здравето на учениците.

1 .Осигуряване на медицинско лице в училище.
Срок: Постоянен

2.0сигуряване на сигурна и безопасна материална база.
Срок: Постоянен 
Отг.: Директор

3. Провеждане на беседи по здравни теми, свързани с превенция и здравословен начин на 
живот.

Срок: Постоянен 
Отг.: Мед. сестра, психолог, 
класни ръководители

4. Провеждане на тематични инсктруктажи.
Срок: Постоянен
Отг.: Класни ръководители

5. Включване на учениците в спортни дейности и мероприятия, туризъм.
Срок: Постоянен 
Отг.: Учители по ФВС

Ж. Дейности, свързани с поощряване на учениците с морални и материални награди.

1. Съобщаване и похвала за високите постижения на отделни ученици в областта на науката, 
спорта, изкуството и др., за приноса им към развитието на училищната общност.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

2. Награждаване с грамоти и сертификати за отличен успех, високи постижения и принос 
към развитието на училището.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители
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Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

4. Връчване на похвални писма до родителите на ученици с отличен успех и високи 
постижения.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

5. Материални награди за високи постижения на отделни ученици.
Срок: Постоянен 
Отг.: Директор

И. Дейности, свързани с превенция на насилието.

1. Провеждане на регулярни срещи с Ръководството на училището и Педагогическия екип с 
цел информираност и целенасочена работа за подобряване на психологическия климат в 
класовете и утвърждаването на атмосфера на доверие и подкрепа.

Срок: Постоянен 
Отг.: Ръководство

2. Провеждане на индивидуална работа с учениците, станали жертва на тормоз/насилие и 
ученици с агресивно поведение.

Срок: Постоянен 
ОтгдКоординатор коорд.

екип
3. Своевременно прилагане на санкции в случаи на насилие.

Срок: Постоянен 
Отг.: Клас и и 
ръководители

4. Разговори с родителите и осигуряване на своевременна психолигическа подкрепа на 
ученици в риск.

Срок: Постоянен 
Отг.: Психолог

5 .Провеждане на лекции, беседи, презентации в началенипрогимназиален етап на следните 
теми:

„Насилие между деца“
„Домашно насилие“
„Разрешаване на конфликти"
„Сексуален тормоз“
„Агресия и нейното проявление“
„Рисково сексуално поведение“
„Равнопоставеност на половете“ /презентация/
„Кибертормоз“

Срок: Постоянен
Отг.: Кл.
ръководители

6. Диагностициране на климата в класа и на груповите взаимоотношения. Подпомагане на 
учениците при решаването на конфликти и създаване на отношения, основани на 
толерантност, приемане и разбирателство.
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Отг.:
Психолог

7. Използване на посредник при разрешаване на конфликти в училище.
Срок: Постоянен

Отг.:
Психолог

8. Провеждане на вътрешно училищни обучения на преподавателите за справяне с 
агресията на учениците.

Срок: Постоянен 
Отг.: Психолог

9. Работа на УКПППМН при случаи на тормоз/ насилие. Периодично разглеждане на 
случаите.

Срок: Постоянен 
Отг.: УКПППМН

10. Включване на родителите към различни съвместни дейности с цел установяването на 
добър диалог и отношения на доверие между ученици, родители и учители.

Срок: Постоянен
Отг.: Класни ръководители

психолози
11. Съвместна работа с Дирекция за социално подпомагане, ДПС, и други институции.

Срок: Постоянен
Отг.: Ръководство,
психолог

Й. Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 

❖ Дейности, свързани с мотивация на учениците.

1. Провеждане на анкета и наблюдение на учениците с цел подобряване на учебната среда.
Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители 
психолог

2. Създаване на клубове и групови занимания по интереси.
Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители 

Педагогически екип
3. Провеждане на тематични училищни конкурси и мероприятия, осигуряващи възможности 
за изява на учениците.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

4. Създаване на добра практика за зачитане на напредъка и успехите на учениците -  
награди, грамоти, поздравителни съобщения, похвални писма до родителите.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

5. Осигуряване на възможност за пълноценен диалог и обмен между учениците от начален 
и прогимназиален етап.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

6. Провеждане на дискусии и беседи с учениците от различните образователни степени на 
тема смисъла от образование, лични интереси, успешна реализация.
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Срок: Постоянен 
Отг.: Класни ръководители

7. Изготвяне на портфолио по различните предмети от всеки ученик.
Срок: Постоянен 

Отг.: Всички учители
8. С цел оценка на развитието на всеки отделен ученик преподавателите правят писмена 
рецензия на контролните и класните работи, която включва заложения материал за 
усвояване и съответно степента на усвояване от всеки ученик.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

9. Прилагане на конкретни мерки за подобряване на дисциплината в часовете с цел 
осигуряване на благоприятна атмосфера за работа:

Точни критерии за взаимоотношенията в класната стая;
Взаимоуважението като основен принцип на отношенията учител — ученик 

и ученик -  ученик;
Изготвяне и спазване на критериите за оценяване;
Спазване на умерена дистанция учител -  ученик;
Разнообразяване методите на преподаване;
Осъществяване на своевременна обратна връзка и конкретни препоръки от 

учителите по всички предмети;
Отчитане напредъка на ученика

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

10. Осигуряване на консултации по отделните предмети.
Срок: Постоянен 

Отг.: Всички учители
11. Отчитане на индивидуалния напредък в обучението на всеки ученик и за придобитите 
компетентности -  знания, умения и отношения.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители

12. Установяване на силните страни на всеки ученик и на индивидуалните нагласи по 
отношение на ученето и участието в живота на общността.

Срок: м. ноември 
Отг.: Всички учители

❖  Дейности, свързани с мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

I. Събиране и предаване на координатора на информация за трудноуспяващите ученици от 
всички степени на образование и изготвяне на план за личностна подкрепа. Планът за 
подкрепа включва:

- целите, задачите и видът на допълнителната подкрепа за личностно развитие;
- описание на възможностите, силните страни и потенциала на ученика за

включване и участие в образователния процес;
- определяне на срока на предоставяне на допълнителната подкрепа;
- определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от 
обучението на ученика;
- определяне на начини за оценяване на напредъка на ученика;
- определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и

средства за постигане на целите;
- определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна

подкрепа;
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- описание на екипната работа с ученика, на ролята и отговорностите на
педагогическите специалисти и на родителя/представителя на детето/лицето, 
което полага грижи за детето, при предоставянето на допълнителната 
подкрепа;

- описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за 
ефективен преход между институциите или между отделните етапи и 
степени на образование и на координацията на работата с учениците, които 
получават допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Срок: Постоянен 
Отг.: координатор, учители

2. Обсъждане от ученика и класния ръководител с цел изясняване и получаване на подкрепа 
за разрешаването му.

Срок: Постоянен
Отг.: Класни ръководители

3. Консултиране на ученика и/или родителите с психолога.
Срок: Постоянен 

Отг.: Психолог

4. Включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и 
решаване на конфликти.

Срок: Постоянен
Отг.: Психолог

5. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности.
Срок: Постоянен

Отг.: Всички учители
6. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава

(наставиичество).
Срок: Постоянен

Отг.: Педагогическия екип
7. Включване на ученика в дейности в полза на класа или училището, съобразено с 
неговите желание и възможности.

Срок: Постоянен
Отг.: Педагогическия екип

8. Осигуряване на условия за включване на ученици с проблемно поведение в дейности и 
инициативи, основани на подхода „връстници обучават връстници“.

Срок: Постоянен
Отг.: Педагогическия екип, 

ученически съвет
9. Прилагане на наказания на учениците с проблемно поведение, съгласно Закона за 
предучилищното и училищно образование; изготвяне на индивидидуални програми за 
допълнителна педагогичеса, психологическа и социална подкрепа на съответните ученици.

Срок: Постоянен
Отг.: Педагогическия екип

К. Дейности, свързани с ранно оценяване на потребностите и превенция на 
обучителните затруднения.
1. Наблюдение и провеждане на тестове с цел ранно разпознаване на обучителни 
затруднения при учениците.

Срок: Постоянен 
Отг.: Всички учители,

психолог, логопед, ресурсен учител
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2. Определяне със заповед на директор на координатор за организиране и координиране на 
процеса на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Срок: м. септември 
Отг.: Директор

3. Работата по конкретен случай се провежда от екипа за подкрепа за
личностно развитие на ученика в училището като се определя водещ на случая. Водещият 
на случая на ученика координира работата на специалистите и развива отношения с 
ученика, така че тези отношения да стимулират неговото обучение, участието му в 
дейността на училището и личностното му развитие.

Срок: постоянен
Отг.: Екип за подкрепа на

личностно развитие
4. Диагностициране на точните проблемни области на учениците с обучителни 
затруднения.

Срок: Постоянен
Отг.: Всички учители,

Психолог,
логопед, ресурсен учител

5. Събиране и предаване на координатора на информация за трудноуспяващите ученици от 
всички степени на образование и изготвяне на план за личностна подкрепа.

Срок: Постоянен
Отг.: координатор, учители

6. Координаторът предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа за 
личностно развитие на учениците в случай на потребност от предоставяне на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие.

Срок: Постоянен
Отг.: координатор

7. Установените екипи осигуряват консултации по предмети, психологическа и социална 
подкрепа на нуждаещите се ученици.

Срок: Постоянен
Отг.: Екипите за подкрепа
на личностно развитие

8. Насочване за индивидуална работа с психолог, логопед, ресурсен учител.
Срок: Постоянен 

Отг.: Всички учители,
Психолог, логопед, ресурсен учител

9. Координаторът предлага на директора в случай на необходимост да осигури 
допълнителни специалисти като организира и координира осигуряването им в зависимост 
от индивидуалните потребности на ученика от регионален център за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образование, Държавния логопедичен център, център за подкрепа на 
личностното развитие, включително център за специална образователна подкрепа, 
специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и/или от 
доставчици на социални услуги в общността, получили лиценз за предоставяне на социални 
услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето.

Срок: Постоянен
Отг.: координатор, учители
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Ю.Координаторът координира работата с родителя/представителя на детето/лицето, което 
полагагрижи за детето, включително по отношение включването му в работата на екипа за 
подкрепа за личностно развитие на ученика.

Срок: Постоянен
Отг.: координатор, учители

11. Координаторът координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа за 
личностно развитие.

Срок: Постоянен
Отг.: координатор

12. Координаторът съхранява документите на всеки ученик, за което е формиран и работи 
екип за подкрепа за личностно развитие.

Срок: Постоянен
Отг.: координатор

13. Координаторът координира предоставянето на методическа подкрепа от регионален 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, от Държавния логопедичен 
център, от център за специална образователна подкрепа и съдейства за провеждането на 
различни форми на обучение на педагогическите специалисти в училището.

Срок: Постоянен
Отг.: координатор 

Срок: Постоянен
Отг.: координатор

14. След приключване на втория учебен срок на съответната учебна година координаторът 
изготвя и предоставя на педагогическия съвет обобщен доклад-анализ за състоянието на 
процеса на приобщаващото образование в училището. Докладът се предоставя и на 
началника на съответното регионално управление на образованието.

Срок: Постоянен
15. Училището осъществява подкрепа за преход между отделните етапи и степени на 
образование на учениците или между институциите в системата на училищното 
образование.

Срок: Постоянен 
Отг.: координатор

Л. Дейности, свързани с логопедична работа.
1. Осигуряване на условия за провеждане на наблюдение и тестове от логопед на учениците 
от начален курс. Изследване на писмената реч на учениците от начален етап. Определяне на 
потребностите от индивидуална логопедична работа.

Срок:м. Октомври

Отг.: Логопед

2. Индивидуална работа с логопед на ученици с установени потребности.
Срок: Постоянен

Отг.: Логопед

3..Извършване на консултативна дейност с родители и мотивирането им за
активно участие в логопедичния процес; предоставяне на методическа помощ на учителите 
за обучението на учениците.

Срок: Постоянен
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РАЗДЕЛ V
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕ

Осъществява се по предварително разработен план, който е неразделна част от този план. 

РАЗДЕЛ VI
ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ И АКТИВИРАНЕ ДЕЙНОСТТА ЗА НАБИРАНЕ НА

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

1 .Разработване конкретен план за набиране на допълнителни средства за обогатяване на 
МТБ в училище.

Срок: м.ноември 2019 г. 
Отговорник: Директор

2. Освежаване и обновяване на класните стаи, двора и парка на училището
Срок: постоянен
Отговорникжласни
ръководители

3. Привличане на родителите в дейности за подобряване на МТБ, като се участва 
финансово или с личен труд

Срок: постоянен
Отговорникжласни
ръководители

4. Своевременно осигуряване и закупуване на материали, необходими за нормалното 
функциониране на училището през учебната година.

Срок: 05.09.2019 г. 
Отговорник: Директор

5. Провеждане в пълна готовност на всички пожарогасители
Срок: 16.09.2019 г. 
Отговорник: Директор

6. Провеждане инструктажи на учениците, учителите и помощен персонал
Срок: съгласно изискванията 
Отговорник: Директор

РАЗДЕЛ VII
ТЕМИ II ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

Месец септември
1. Приемане на годишния план на училището за учебната 2019/2020 година
2. Приемане на правилника за дейността на училището
3. Приемане на стратегията за развитие на училището
4. Училищен учебен план- график на учебната година
5. План за контролната дейност на Директора
6. Определяне реда, условията и съответния модул за организиране трети час по 

физическо възпитание и спорт
7. Приемане разпределянето на учебните часове от ЗУЧ, ИУЧ и учителите, които ще 

ги осъществяват
8. Приемане групите за ИУЧ, и извънкласните дейности
9. Приемане режима за организация на процеса на обучение, възпитание и 

социализация в начален етап
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10. Избор на формите на обучение
11 .Обсъждане и приемане на плана за откриване на учебната година
12. Приемане на седмичното разписание
13. Приемане на плановете на постоянните комисии и МО

Месец октомври
1 .Обсъждане на резултатите от проверката на входното ниво на учениците 
/ II- VII клас/
2.Прибирането и задържането на учениците - приоритет в работата на целия 
педагогически колектив
З.Обсъждане и приемане на индивидуални образователни програми за работа с деца със
соп

Месец декември
1 .Тематичен съвет ,.Групова форма на обучение”
2. Приемане на план за приключване на първи учебен срок
3. Разглеждане поведението и дисциплината на учениците

Месец февруари
1.Отчет на резултатите от процеса на обучение, възпитание и социализация през първия 
учебен срок
2. Доклад на Директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок
3. Разглеждане поведението и дисциплината на учениците

Месец март
1. Обсъждане на статута за наградите на Община Ямбол 

Месец април
1. Тематичен съвет „Работа с изоставащите ученици”

Месец май
1. Приемане УУП за ученици, постъпващи в I и V клас
2. Приемане на плана за приключване на учебната година
3. Разглеждане поведението и дисциплината на учениците
4. Награждаване на ученици и учители

Месец юни
1. Годишен съвет за отчитане на процеса на обучение, възпитание и социализация в 

училището
2. Информация за контролната дейност през учебната година
3. Проект за годишната натовареност на учителите

РАЗДЕЛ VIII
ВЪТРЕШНО- УЧИЛИЩ ЕН КОНТРОЛ

Планът за контролната дейност на Директора е неразделна част от този план

РАЗДЕЛ IX
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ

ОКОЛНАТА СРЕДА

20



1. По- тясно взаимодействие и сътрудничество на педагогическата колегия с родители, 
училищно настоятелство и общественост при решаване на училищни въпроси
2. Сключване на договори за сътрудничество с ОДК, БЧК, Д „СП”, ЦОПСИ и други 
институции в града, имащи отношение към образователния процес
З.Организиране на общоучилищни прояви със съдействието на УН, активи от родители, 
бизнес представители, културни институции и др.
4.3апознаване на родителите с УУП, Правилник за дейността на училището, работни 
графици и други важни училищни документи
5. Съвместно с УН да се обсъди възможността за провеждане на платени форми на 
педагогически услуги

РАЗДЕЛ X ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА:

КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
I. Състав на комисията:

Председател: Коста Стоев- учител по физическо възпитание и спорт 
Членове:
1 .Венцислав Станчев -  учител в прогимназиален етап
2.Петя Петрова -  начален учител

II. Задачи:
формиране на умения и навици на учениците за адекватно поведение за 
безопасност на движението;
засилване на практическата насоченост на обучението по БД;
поддържане на готовност за своевременно и адекватно поведение на учители
и ученици в случай на необходимост

III. Дейности по организацията на работата по БД на учениците:
-организиране и провеждане на обучението по БД на учениците в съответствие с 
нормативната база

Отг.Директор, учители 
Срок:през уч. година

-преподаване на учебния материал съгласно утвърдените учебни програми 
Отг.Учители 
Срок:през уч.година

-запознаване в началото на учебната година на учениците от класните ръководители в ЧК с 
пътно-транспортната обстановка в района на училището 

Отг. Кл.ръководители 
Срок: 16.09.2019 г.

-определяне заедно с родителите на най-безопасен маршрут от дома до училище и обратно 
за учениците от 1 и 2 клас

Отг.Кл.ръководители 
Срок:27.09.2019 г.

-подаване на заявление от родителите, определящи начина на придвижване от училище и до 
училище/с и без придружител/ на учениците от 1 и 2 клас 

Отг.Кл.ръководители 
Срок:27.09.2019 г.

-ежедневно провеждане на минутка по БД с учениците от 1 до7 клас в края на последния 
учебен час

Отг.Учители 
Срок: постоянен

-извеждане и изпращане на всички ученици от училище от начален етап
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след приключване на учебните часове 
Отг.У ч ител 
Срок:лостоянен

-отразяване на преподавания учебен материал в дневниците на паралелките.
Отг.У чители 
Срок:постоянен

-редовно провеждане на часовете по БД 
Отг. Учителите по БД 
Срок:през уч.година 
по график

-осъществяване на контрол върху учебния процес по БД и провеждане на планираните 
мероприятия

Отг.Директор
Срок:постоянен

-интегриране на обучението по БД с другите учебни предмети 
Отг.Директор 
Срок:постоянен

-припомняне на най-безопасните маршрути за движение на учениците от 3 и 4 клас 
Отг.Кл.ръководители 
Срок: 16.09.2019 г.

-залагане на часовете по БД в Списък-Образец №1 
Отг.Директор 
Срок: 16.09.2019 г.

-осигуряване на необходимите материали, методически средства и насоки за учителите по
БД

Отг.Директор 
Срок: 16.09.2019 г.

-осигуряване на необходимите учебни помагала по БД на учениците 
Отг.Директор 
Срок:27.09.2019 г.

-обособяване и оборудване на кабинет по БД 
Отг.Директор 
Срок:през уч.година 

-обезопасяване района на училището 
Отг.Директор, КБД 
Срок:през уч.година

-изготвяне на предложение до специализираните органи за обезопасяване на 
улиците,ограждащи училищния двор 

Отг.Директор, КБД 
Срок:през уч.година

-организиране на дежурство в района на училището при провеждане на мероприятие с 
учениците в двора на училището 

Отг.Учители 
Срок:през уч.година

-провеждане на инструктаж с учениците в случай че напускат организирано училище 
Отг.Учители 
Срок:през уч.година

-изготвяне на планове за провеждането на извънучилищните мероприятия и на списъци на 
включените в тях ученици 

Отг.Учители
Срок: 10 дни преди мероприятието
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-утвърждаване от директора на плановете за провеждане на извънучилищните мероприятия 
и на списъците на включените в тях ученици 

Отг.Директор 
Срок:през уч.година

-информиране на МОН и РУО-Ямбол при възникване на ПТП с деца и ученици и настъпила 
смърт по време на учебни занятия 

Отг.Директор 
Срок:до 24 часа след ПТП

-информиране на МОН на РУО-Ямбол при възникване на ПТП с деца и ученици при 
наранявания

Отг.Директор 
Срок:до 3 дни след ПТП

-организиране на ПС и общоучилищна родителска среща при настъпила ПТП с дете или 
ученик, завършило с нараняване или смърт 

Отг.Директор.учители 
Срок:до i седмица след ПТП

КОМИСИЯ ПО ОХРАНА НА ТРУДА,ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ 
БЕДСТВИЯ, ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА

Състав на комисията:
Председател: Атанас Караманов -  учител в прогимназиален етап 

Членове: 1. Калина Стоянова -  ЗАТС
2. Катя Нейчева -  начален учител

Задачи:
-Формиране на система от специални знания, умения и навици за адекватно и ефективно 
поведение при рискови за живота на хората ситуации
-Прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат 
в и около него
-Поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните
органи, сили и средства в случай на необходимост
-Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 
отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически 
умения за оказване на първа помощ
-Засилване на практическата приложимост на обучението за защита при бедствия и аварии 

Дейности по организацията на работа:
1.Планиране на дейностите в календарния график на класните ръководители 

Отг.кл.ръководител и 
Срок: 16.09.2019 г.

2.3апознаване на учениците с училищния правилник за осигуряване на безопасни условия 
на възпитание,обучение и труд

Отг.кл.ръководител и 
Срок:м.септември 2019 г.

3. Създаване условия за опазване здравето и живота на учители и ученици
Отг.Директор
Срок:постоянен

4. Провеждане на занятия по ГЗ в съответствие с изискванията на методическите указания и 
разработки-книга за учителя на Министерство на извънредните ситуации

Отг. Председател 
Срок:постоянен
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5.Организиране и провеждане занятията по ПО с ползване методическата помощ на 
специалист от РС;ПАБ;-Ямбол 

Отг. Председател 
Срокшрез годината

6. Разясняване на евакуационните пътища и знаци на новопостъпилите ученици
Отг. Членовете на комисията 
Срок:през годината

7. Провеждане практическо евакуационно занятие съвместно с РЗС; ПАБ; и Гражданска 
защита за всички паралелки на училището.

Отг.Директор и Председател 
Срок:м.април

КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Състав на комисията:
Председател: Женета Христова- Директор 
Членове:
1. Диана Райкова- психолог
2. Атанас Караманов -  учител в прогимназиален етап 

Дейности по организацията на работата:
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и 
правилници.
2.3аседанията на УКБППМН са всеки понеделник на месеца от 13,30 ч. в дирекцията на 
училището.
З.Дневния ред на заседанията на УКБППМН се изготвя от психолога най-малко два дена 
преди заседанието,с който се запознават членовете на комисията.
4.0тчита се пред ПС в края на 1 срок и в края на учебната година.
ЦЕЛ НА УКБППМН
1. Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците.
2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения. 
3.Осигуряване на възможност за подготовка,реализация и приобщаване към гражданското 
общество.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Намаляване на условията пораждащи извършването на негативни прояви в училище.
2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с учениците.
3. Провеждане на различни мероприятия в училище с цел гражданско възпитание и 
образование на учениците.
4. Координиране дейността на комисията с държавните и обществени органи и организации, 
имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред малолетните и 
непълнолетните.

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1 .Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБППМН. нейната роля и място 
в профилактиката с наркоманиите и взаимодействието и с другите институции 

Отг.Директор 
Срок: 16.09.2019 г.

2.Издирване и завеждане на отчет на ученици, извършители на противообществените 
прояви.
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Отг.пихолог
Срок:постоянен

3. Проучване и картотекиране на деца, живеещи в условия на повишени за нормалното им 
развитие рискови фактори и неравностойно социално положение.

Отг.Психолог 
Срок: постоянен

4. Периодично разглеждане поведението на ученици, неизпълняващи задълженията си и 
извършващи противообществени прояви.

Отг.Директор
Срок:постянен

5. Проучване на причинете за отрицателните прояви на учениците и набелязване на 
конкретни мерки за въздействие

Отг.Психолог
С'рок:постоянен

6. Изработване на индизидуални корекционни програми за въздействие на картотекираните 
ученици и разпределянето им за индивидуална работа.

Отг.Психолог 
Срок: постоянен

7. Информация за състоянието на дисциплината в училище,допуснатите неизвинени 
отсъствия и изпълнение на Правилника за дейността на училището.

Отг.Психолог 
Срок: постоянен

8. Съдействие за повишаване на подготовката на учителите по проблемите на 
противообществените прояви сред учениците.

Отг.Психолог 
Срок: постоянен

9. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни знания на 
учениците.

Отг.Кл.ръководител и 
Срок: 16.09.2019 г.

10. Предложения пред Директора и ПС за налагане на санкции на ученици.
Отг.Учители 
Срок: постоянен

11 .Информация за работата на УКБППМН пред ПС 
Отг.Директор
Срок:м.февруари, и м.юни 2020 г.

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ 
1 .Индивидуална работа с проблемните деца 

Отг. Психолог, учители 
Срок: постоянен

2. Работа с деца, жертви на престъпно посегателство.
Отг.Психолог 
Срок: постоянен

3. Провеждане на системна разяснителна работа в ЧК на проблемите.свързани с 
противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни

Отг. Кл.ръководители 
Срок: постоянен

4. Подпомагане на изоставащите ученици
Отг.Психолог, кл.ръководител
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Срок: постоянен
5.Подпомагане на дисциплината и повишаване на успеваемостта на работа, чрез работа с 
изоставащите ученици

Отг.Учители 
Срок: постоянен 

б.Запознаване на учениците с:
Правилник за дейността на училището 
Закона за закрила на детето 
Единните педагогически изисквания в училище 

Отг.Кл. ръководител и 
Срок:м.септември 2017 г.

7.Популяризиране и награждаване положителните прояви на учениците и постигнатите 
успехи

Отг.Кл. ръководител 
Срок: постоянен

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ
1 .Уведомяване на родителите на учениците,отсъстващи системно от учебни занятия 

Отг. Кл.ръководители 
Срок: постоянен

2.Провеждане на системна разяснителна работа по правни,педаготически и психологически 
проблеми с родителите

Отг. Кл.ръководители, психолог 
Срок: постоянен

З.Запознаване на родителите с техните права и задължения, съгласно приетите училищни 
правилници

Отг. Кл. ръководител и 
Срок: постоянен

4.Провеждане на своевременни срещи-разговори с родителите или настойниците на 
учениците с рисково поведение

Отг.Психолог, кл. р-ли 
Срок:постоянен

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ
1 .Координиране дейността на УКБППМН с:
- ОбКБППМН 
-ДПС 
-РПУ
- Обществени организации
- Прокуратура
- Здравни заведения
- Национален съвет по наркотични вещества
- Други, имащи отношение към възпитанието на децата

2. Изпращане на предложения за образуване на възпитателни дела в ОбКБПП
Отг.Директор 
Срок: постоянен

3. Търсене на съдействие на ДПС
Отг.Директор 
Срок: постоянен
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4. Изпращане информация на ОбКБППМН за провинили се ученици, извършители на 
противообществени прояви,за родители, проявили нехайство във възпитанието на децата 
си, както и взетите мерки от УКБППМН

Отг.Директор 
Срок: постоянен

5. Изпращане на предложения до ОбКБППМН,Прокуратурата или Съда за настаняване на 
ученици в специални учебни заведения

Отг.Директор
Сроклюстоянен

6. Поддържане на постоянни контакти с училищното настоятелство, ученическите съвети и 
полицията за успешно решаване на възникнали проблеми и нарушения.

Отг.Директор
Срок:постоянен

РАЗДЕЛ XII ДРУГИ ИЗГРАДЕНИ КОМИСИИ В УЧИЛИЩЕ
1 .Комисия по спортно-туристическа дейност

Председател: Монета Симеонова- учител по физическо възпитание и спорт 
Членове:
1 .Донка Иванова -  учител в прогимназиален етап 
2. Атанас Божков -  учител ЦОУД

ПЛАН НА КОМИСИЯТА ПО СПОРТНО -  ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
СПОРТНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

III. ЦЕЛИ:

1. Укрепване здравето на учениците от ОУ „Христо Смирненски“ 
повишаване тяхната работоспособност и активност, развиване основните качества, 
способстващи за разширяване на двигателната култура и умствената активност.

2. Да се създаде траен интерес към спортните игри и индивидуалните 
спортове, като се формират и развиват специфични за тези спортове двигателни навици и 
умения и се усвоят минимум теоретични знания.

3. Създаване основа за изява в спортовете на Общински, Областни, Зонални и 
Републикански ученически състезания.

4. В спортните прояви да бъдат обхванати максимален брой учащи .
5. Призови класирания на представителните отбори.
6. Обогатяване на материалната база.

IV. ЗАДАЧИ:
1. Целенасочено изпълнение на задачите в часовете по физическо възпитание и 

спорт с цел подобряване на физическите качества на учениците. Упражнения за 
развитието на отделни части на тялото; спортни игри: волейбол, баскетбол, футбол, 
хандбал, бадминтон. тенис на маса, кросови бягания и народни хора.

2. Участие във вътрешноучилищни, Общински, Областни и Зонални 
първенства по спортовете, включени в Републиканските ученически игри.

27



3. Подпомагане на учениците, занимаващи се в градските спортни клубове с цел 
достойно представяне на Зонални и Републикански първенства по линия на отделните 
федерации

ОУ „Христо Смирненски“ гр. Ямбол 
СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

2019/2020

срок Спортна
дейност

участници Място на 
провеждане

отговорници

Месец
ОКТОМВРИ

Вътрешно 
училищен 
турнир по 
ФУТБОЛ

5 - 7  клас 
3 - 4  клас

Спортна
площадка

Коста Стоев 
Йонета 

Симеонова 
Нач. учители

Месец
НОЕМВРИ

Хандбал 5-7 клас Спортна
площадка

Коста Стоев 
Йонета 

Симеонова

Месец
Декември

Тенис на маса 5-7 клас Физкултурен
салон

Коста Стоев 
Йонета 

Симеонова

Месец
Януари

Бадминтон 5-7 клас Физкултурен
салон

Коста Стоев 
Йонета 

Симеонова

Месец
ФЕВРУАРИ

Спортен 
ПРАЗНИК" 
Лъвски скок"

5-7 клас 
1 - 4  клас

Спортна
площадка

Коста Стоев 
Йонета 

Симеонова 
Нач. учители

Месец
МАРТ

Лекоатлетическа
щафета

"Освобождение"

5-7 клас 
3 —4 клас

Градски парк Коста Стоев 
Йонета 

Симеонова 
Нач. учители

Месец
АПРИЛ

Спортен 
празник на ОУ 

"Христо 
Смирненски"

5-7 клас 
1 -  4 клас

Спортна
площадка

Коста Стоев 
Йонета 

Симеонова 
Нач. учители

Месец Турнир по 5-8 клас Спортна Коста Стоев
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МАЙ минифутбол
j

1 -  4 клас площадка Йонета 
Симеонова 

Нач. учители
Октомври -  

Май
Участие в 
общински 
спортен 
календар

5-7 клас 
1 - 4  клас

Ямбол Коста Стоев | 
Йонета 

Симеонова 
Нач. учители

2.Комисия по професионално ориентиране:
Председател: Марияна Петкова -  учител в прогимназиален етап 
Членове:
1. Жулия Минева -  учител в прогимназиален етап
2. Калинка Косева -  учител в прогимназиален етап

ПЛАН НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ

1. Основни задачи на училищната комисия.
1.2. Осигуряване на условия за системна и целенасочена работа с учениците, съобразена с 
възрастовите им особености и характеристика на професионалното ориентиране като 
процес.
2.2. Чрез индивидуална и групова работа подпомагане на учениците да разкрият и опознаят 
по- добре своите възможности и да направят свободен и самостоятелен избор на социална 
позиция и път на развитие.

2. Дейности и мероприятия.
2.1. Провеждане на беседи в ЧК по теми от професионалното ориентиране и 

реализация на учениците.
Отг. : кл. р- ли 
Срок: 28. 06. 2020 г.

2.2. Провеждане на анкети за проучване интересите и мотивацията на учениците при 
избора на професия.

Отг. : Кл. р-ли
Срок: м. февруари, 2020 г.

2.3. Информиране на учениците от 7 клас за видовете училища и различните условия 
на прием в тях, с цел навременна ориентация при избора на професия.

Отг. : Кл. р-л 
Срок: 20. 06. 2020 г.

2.4. Провеждане на анкетиране на учениците от 7 клас за диагностика интересите им 
към определени области на знание и дейност и избор на учебно заведение.

Отг. : Кл. р-л
Срок: март/ април, 2020 г.

2.5. Организиране на срещи с представители на различни професии по желание на 
учениците.
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Отг. : Кл. р- л 
Срок: 20. 06. 2020 г.

2.6. Разясняване на Наредбата за прием в средните училища.
Отг. : Кл. р- л 
Срок: м. април, 2020 г.

2.7. Консултации на учениците по интересуващи ги въпроси от Наредбата.
Отг. : Кл. р- л 
Срок: м. април, 2020 г.

2.8. Запознаване с възможностите на образователната система в града и региона и 
предлаганите от тях професии, профили и специалности.

Отг. : Кл. р- л 
Срок: 22. 06. 2020 г.

2.9. Срещи на учениците от 7 клас с преподаватели от различни училища.
Отг. : Кл. р- л 
Срок: м. май, 2020 г.

2.10. Оформяне на информационен кът по професионално ориентиране и кариерно 
развитие с по- важни моменти от съответната Наредба, обяви на училища и други 
материали.

Отг. : Кл. р-л
Срок: м. април- май, 2020 г.

2.11. Организиране посещения на учениците от 7 клас в различните средни училища 
при стартиране на кампанията.

Отг. : Кл. р- ли
Срок: м. април- май, 2020 г.

3. Взаимодействие с други органи.
3.1. Търсене на съдействие от Бюро по труда- гр. Ямбол.
3.2. Взаимодействие с органи, имащи отношение към организиране на дейността по 

професионалното ориентиране и кариерно развитие на учениците.

3.Комисия за набиране и прием на ученици
Председател: Катя Нейчева- начален учител 
Членове:
1 .Петя Петрова - начален учител 
2.Анета Кръстева - начален учител

РАЗДЕЛ XII МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ
1 .МО на началните учители
Председател: Мариана Чанкова - начален учител
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2. МО на преподавателите по български език и чужди езици, История и цивилизации и 
География и икономика
Председател: Марияна Петкова - учител по английски език
3. МО на преподавателите от природо-математическите дисциплини- 
Председател: Жулия Минева -  учител по БЗО, ХООС, ФА
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