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Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 9 и утвърден със   

Заповед № РД-10-772/14.09.2023г. 



 

РАЗДЕЛ І 

Оценка на действителното състояние на дейността  на училището 

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, както и условия за осигуряване на  единство и 

непрекъснатост на учебно-възпитателният процес (УВП).   

Педагогическият екип предприема необходимите стъпки в областта на планирането на 

учебно-възпитателната работа (УВР). Правилното планиране на УВП е  решаващо условие за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училище.  

Предприети са мерки за подобряване на материалната среда чрез: нови визуални 

технически средства за презентиране и използване на интернет технологии – два 76 инчови 

дисплея, мобилен шкаф за зареждане на таблети, закупено оборудване на нова стая за 

занимания по интереси.   

Заложено е ранно  чуждоезиково обучение  в първи клас, както и разширено 

изучаване на български език и литература, история и цивилизация и английски език  в пети 

клас.  

Обучението във всички класове ще бъде  максимално съобразено с индивидуалните 

потребности на учениците, което  ще  подкрепя развитието на специфичните и 

индивидуалните им възможности.  

Ще продължи работата по гражданско образование с цел подготовка на талантливи 

ученици за участие в национална олимпиада. Създадени са групи в първи и във втори клас.  

Утвърждават се форми за  работа, свързана с повишаване  грамотността на учениците 

и усвояването на книжовния български език.  

Планирани са дейности за по-ефективна спортна дейност чрез участие в разнообразни 

инициативи и турнири. 

Продължава реализирането на иновацията ТИМ-КЛАС, като в проектните дейности се 

включва следващ випуск. Участниците в този вид обучение стават 88, а учителите – 4. В 

учебното заведение продължава планирането, организирането и провеждането и на 

иновативни уроци в СТУДИО-КЛАС, като се използват модели  за учене чрез екипност, 

творчество и технологии. 

В Плана за училищните дейности са заложени разнообразни извънкласни и класни събития в 

различни тематични области – здравно, екологично, патриотично и гражданско образование, 



които имат за цел да превърнат училищния живот в значим фактор за развитие и изява на 

интелектуалните и творческите способности на учениците.  

Квалификацията на педагогическите специалисти е планирана съобразно 

потребностите и интересите чрез предварително проведена анкета. Предвидени са семинари, 

открити образователни моменти за споделяне на иновативни и традиционни практики пред 

училища-партньори по Национална програма „Иновации в действие“ и в методическите 

обединения.  

За учебната 2022/2023 година е реализиран прием за две паралелки първи клас. 

Предстоят дейности за повишаване на партньорството с родителската общност, с 

училищното настоятелство и с  Обществения съвет. Сътрудничеството с родителите 

притежава мощен резерв  от възможности за преодоляване на определени проблеми на 

училището, свързани с приема на първи клас. За тази цел внимателно се планират дейности с 

участието на родителската общност от целия педагогически екип. 

Усилията на педагозите за повишаване на  мотивацията за учебен труд на отделни 

ученици и допуснатите от тях неизвинени отсъствия  ще бъдат подпомогнати от 

образователните медиатори, назначени по Национална програма „Подкрепа на 

образователните медиатори и социалните работници“ .  

Във връзка с повишаването на резултатите от НВО в четвърти и в седми клас ще бъде 

оказана подкрепа на учениците с образователни пропуски.  

Основно училище „Христо Смирненски“ продължава  да бъде отворено за процеса на 

интегриране на традициите на българското образование и новите наши, европейски и други 

изисквания и тенденции при обучението. Тази насока на образователната дейност  

продължава да се развива и през предстоящата учебна 2022-2023 година.  

 Поради натрупания опит, при възникване на ситуация за обучение в електронна среда от 

разстояние, учителите имат готовност да организират и управляват  образователния процес.  

Учениците от пети-седми клас ще продължат да се обучават чрез  класна система. 

 

 НЕОБХОДИМО Е: 

 да продължи успешната  работа по гражданското образование на учениците; 

 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на  прояви, които 

нарушават дисциплината на територията на училището;   

 да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите –външна 

и вътрешна; 

 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 приобщаването им  към училищния живот, 

обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд; 

 да продължи работата по овладяване на агресията. 

 да продължим обучението на учениците чрез използване на добри и ефективни 

модели за преподаване и учене. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

МИСИЯ 

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2030“, както и на всички поднормативни 

актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 

областта на българския език. 

3. Придобиване на солидни познания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

4. Спечелване  и успешна реализация на различни регионални и национални проекти. 

5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство с различни институции и организации. 

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. 

7. Възпитаване на личности в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за 

света и с висока степен на конкурентноспособност, така че да превърнем България в 

просперираща европейска държава. 

8. Развиване и поддържане на физическа дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

ВИЗИЯ 

1. Училището да запази своя облик и традиции, да продължи да се утвърждава сред 

водещите културно-образователни институции в града и областта с ефективно демократично 

управление. 

2. Училището да продължи да се утвърждава като средищно училище за ученици от 

подготвителна група до седми клас. 

3. Изграждане и разгръщане на потенциала и утвърждаване на училището като 

иновативно през следващите четири учебни години. 



4. Постигане на качествен образователен процес с висококвалифицирани педагогически 

специалисти, които притежават съвременно мислене и могат да прилагат стандартите на 

ЗПУО. 

5. Прилагане на различни форми на обучение, заложени в ЗПУО – дневна, 

самостоятелна, индивидуална, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до 

образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на 

училище. 

6. Изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която да насърчава 

всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие. 

 

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 Основно училище „Христо Смирненски“  ще гарантира обучение в съответствие с 

ДОИ, съвременни методи на преподаване, ще търси възможности за допълнителна 

квалификация на учителите. 

 Обучението  ще бъде отворено към националния и световен опит в образованието и 

ще търси партньори в дейността си.  

 Ще работи за формиране на личности с активна гражданска позиция, уважаващи 

правата и свободите на другите; за подобряване качеството на взаимоотношенията 

между децата и намаляване насилието сред учениците. 

 Ще  работи за усъвършенстване на управлението, на  ресурсното и информационното 

осигуряване на учебния процес. 

 Ще  работи за формиране на национално самосъзнание, за възпитание на обич и 

уважение към националната история и традиции. 

 Ще търси възможности за създаване на здравословни условия за труд и отдих на 

учениците и учениците, осмисляне на свободното време. 

 Ще работи за развиване на способностите у учениците за самообразование. 

 

СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Издигане на качествено  ниво  подготовката на учениците. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите ученици. 

 Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 

тяхното правилно използване. 

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

възпитаник. 

 Защита личностното достойнство на учителите и учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото. 



 Обогатяване на материалната база. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

 Участие в различни програми ма МОН и ЕС. 

 Усъвършенстване на учебните платформи за електронно обучение.  

 

ПРИОРИТЕТИ  В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Акцентиране върху подготовката  на учениците по изучаваните предмети от учебния 

план. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване  компетентностите  и квалификация на педагогическите кадри. 

 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

 Създаване на условия за задоволяване на специфичните интереси и потребности на 

учениците чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база 

(МТБ). 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане 

на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми, свързани с приема на ученици в първи клас,  и 

утвърждаване на училищното настоятелство (УН) И ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ като 

органи, подпомагащи цялостната УВР. 

 Изграждане обстановка на взаимно доверие, уважение, сътрудничество и творчество. 

 Интегриране на ученици със специални образователни изисквания. 

  

РАЗДЕЛ ІІІ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

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

 Административна дейност 

 Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния материал и на плановете 

на класните ръководители. 

 Изготвяне на седмично разписание за учебните занятия по ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ, 

самоподготовката,заниманията по интереси и ООФА, изготвяне на седмичното 

разписание.  

 Изготвяне на Списък-Образец№1 за учебната година; 

 Преглед на задължителната учебна документация за началото на учебната година. 

ПЛАНИРАНЕ НА: 

 План-приема за следващата учебна година, 



 Необходимата учебна и училищна документация. 

 Сформиране на клубове по интереси.   

 Да се създаде ефективна  работна група от учители за актуализиране и 

популяризиране на интернет-сайта на училището.  Групата системно да проучва 

актуална информация във всички сфери на образованието и училищния живот.  

 Работа с ученици в риск. 

 Приобщаване на родителите към приоритетите на образованието и възпитанието чрез 

включването им в реализирането  на училищните дейности. 

 Да се организират занимания и часове за борба с наркоманията, детската престъпност, 

насилието и кризисни ситуации; 

 Осъществяване на рекламна дейност за популяризиране на дейността и опита на 

училището. 

 Съвместни дейности с Обществения съвет  

 Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията. 

 Получаване на санитарни разрешителни за началото на учебната година. 

 Превантивна работа с педагогическия и непедагогическия персонал  и всички ученици 

за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото 

имущество. 

 Определяне на приоритетите при придобиване на материално-техническата база. 

 Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства. 

 Изготвяне на план за хигиенизиране и облагородяване на училищната сграда и 

дворните площи. 

 Осигуряване на нормален учебен процес. 

 Изработване на план за училищните дейности. 

 Честване на празници и провеждане на училищни тържества. 

 Квалификационна дейност (теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа 

дейност). 

/Виж в плана за квалификационната дейност за 2022/2023 г. –Вътрешно училищна 

квалификационна дейност/ 

 Форми: самообразование; семинари; практикуми; тренинги; лектории; научно-

практически конференции; курсове; други. 

 Участие в олимпиади. 

/Олимпиадите и състезанията се провеждат съгласно график и указание за 

провеждането на олимпиади в средните училища и график за провеждане на 

национални състезания в средните училища за учебната 2022/2023 година. 

 

 

 

 

 

 


