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СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕИИЯ 

1. Анализ и оценка на състоянието и дейносrга на училището. 
2. Визия на училището. 
3. Цели на училището. 
4. Ценности на училището. 
5. Принципи. 

РАЗДЕЛ II: ДЕЙИОСТИ 

і . оРгАнизАЦионнА ДЕйност; 

, 2. ОБРАЗОВАТЕЛЕн ПРОЦЕС; 

З. контРолнА днйност; 

4. ЗАСЕДАНИЯ нА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕт; 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛИ, ИНСТИТУЦИИ и ОБЩЕСТВЕНОСт; 

6. квАлиФикАционнл днйност; 
7. ИЗВЪНКЛАСНА И ИЗ$ЪНУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСт; 

8. РАБотА по нп, опп и дРvги пРовктни днйности; 

9. СПОРТНА ДЕЙНОСт. 

РАЗДЕЛ III: ПОСТОЯИНИ УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ ЗА 
УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИИА 
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і. Раздел 
1. АИАЛИз И ОЦЕИКА ИА СЪСТОЯИИЕТО ДЕЙИОСТТА ИА 

УЧИЛИЩЕТО. 

Цялостната дейност на ОУ „Юрий Гагарин" - Сливен е осъществена в съответствие 

със закона за предучилищно и училищно образование, наредбите, с които се 

утвърждават държавните образователни стандарти и реализация на учебните планове и 

програми. 

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

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

образователния процес. Постигнатите добри резултати са благодарение на добро 

планиране и създадени добри условия на ОП. Постигнати бяхl успехи, постижения и 

резултати по следните направления: 

1) Висока квалификация на педагогическите специалисти в ОУ ,,Юрий Гагарин" - 

Сливен; 

2) Ефективно партньорство между участниците в процеса на предучилищно и 

училищно образование; 

З) Успешна реализация на план-приема на учениците. Поддържане на относително 

висок постоянен брой ученици, което осигурява финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран бFоджет; 

4) Създаване на стимулираща училищна среда, отговаряща на интересите и 

потребностите на учениците и превръщането на училището в желана територия 

за ученици и родители; 

5) В обучението по български език; 

б) Повишаване качеството на ОВП по всички учебни дисциплини. Утвърждаване 

на целодневната форма на обучение в начален етап на образование; 

7) Награждаване постиженията на нашите ученици в ЗУЧ и извънкласни дейности; 

8) Усъвършенстване уменията на учениците за работа с тестове. Проведеното 

вътрешно училищно оценяване в IV и в VII клас е съобразено с изискванията за 

външно оценяване е положителна практика; 

9) Прилагане rьвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 

прояви, чрез засилена дейност на училищната комисия за борба с противо-
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обществените прояви на малолетни и непълнолетни, работа по отпадане на 

ученици от училище; 

10) Традиции и иновации. Активно включване на учениците в проекти и програми; 

11) Модернизиране на материалната и образователна среда - оптимално съчетаване 

на съвременен дизайн и уникална училищна философия и култура; 

12) Включване на висок процент от децата и учениците в дистанционното обучение 

с различни ресурси и методи организирани от ръководството и учителите, по 

време на обявената епидемичната обстановка в страната; 

13) Модернизиране на материалната и образователна среда . 

Отчитайки постигнатите успехи и резултати, стават ясни дефицитите в някои 

направления. Мерки: 

• Създаване на силна мотивация у учениците за усвояване на трайни знания, 

както и намаляване на допуснатите голям брой неизвинени отсъствия ; 

• Партньорство в отношенията учител-родител-ученик/дете 

и осъществяване на училищните политики и програми; 

• Системна и последователна работа с ученици с обучителни затруднения и 

слаби резултати, 

• Във връзка с Национална етратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотносrга /2014-2020г./, продължаване работата по усвояване на 

българския книжовен език; 

• Усъвършенстване уменията на учениците за работа с тестове. Провеждане 

на вътрешно училищно оценяване в IV и в VII клас, съобразено с 

изискванията за външно оценяване; 

• Провеждане на открити уроци; 

• Продължаване работата по гражданското образование на учениците; 

• Опазване на живота и здравето на децата и учениците в училище; 

• Повишаване взискателносrга по опазване на училищното имущество. 
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2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

• Ще продължи да предлага предучилищна подготовка за 5 и 6 годишни деца и 

два етапа на основна образователна степен: Начален етап: 1-4 клас и 

Прогимназиален етап: 5-7 клас 

• Ще осъществява целенасочен процес на управление на качеството на 

образователната услуга съобразно държавните образователни стандарти за 

придобиване на устойчиви знания, умения и компетентности. 

• Ще създава условия за развитие на педагогическите кадри, повишаване на 

професионалната им подготовка и квалификация. 

• Ще разработва и прилага съвременни програми за избираеми и 

факултативни форми в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците. 

• Ще удовлетворява интересите и потребностите на деца, ученици и 

родители за целодневна организация на учебния ден при спазване на 

необходимите санитарно-хигиенни норми, материални и човешки ресурси. 

• Ще прилага различни форми на обучение: дневна, индивидуална, самостоятелна, 

комбинирана 

• Ще продължи развитието и модернизирането на материалната база и 

естетизирането и хуманизирането на училищната образователна среда. 

• Ще предоставя равни възможности, приобщаващо и подкрепящо образование на 

децата и учениците. 

• Ще продължи да развива програми за превенция на отпадането и 

реинтегриране на деца и ученици в процеса на предучилищното и 

училищното образование. 

• Ще утвърждава здравословен начин на живот. Ще продължи да 

утвърждава училището като безопасно място за обучение, възпитание и 

труд. 

• Ще изгражда позитивен организационен климат чрез създаване на условия 

за сътрудничество, ефективна комуникация и отношение на загриженост 

между всички участници в процеса на образование. 

• Ще разработи правила, мерки и подходи за утвърждаване на позитивна 

дисциплина и предоставяне на възможности за усвояване на добри 

поведенчески модели от децата и учениците спрямо себе си и останали, 

превенция на насилието и проблемното поведение. 

• Ще продължи прилагането на добри училищни практики, развиващи 

традиционни за училището занимания по интереси и внедряване на нови, 
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съобразно потребностите на децата и учениците. 

• Ще продължи работата по проекти от европейски, национални и общински 

програми, обогатяващи училищната дейност и развиващи училищния екип. 

• Ще развива училищната общност и индивидуалния облик на училището, 

утвърден в публичното образователно пространство - традиции, ценности, 

ритуали, етика и естетика на образователната среда, морални стимули и 

награди, културен диалог между всички заинтересувани страни. 

• Ще продължи процеса на търсене, въвеждане и прилагане на нови модерни 

педагогически технологии. 

• Ще продължи да прилага на творческо и креативно мислене в осъществяване на 

образователния възпитателен процес за утвърждаване на младия човек като 

гражданин на България и света. 

З. ЦЕЛИ ИА УЧИЛИЩЕТО: 

1) Издигане и поддържане авторитета и престижа на ОУ „ Юрий Гагарин", чрез 

изграцена единна и ефективна система за управление, която да осигури високо 

качество на образованието и превръщането на институцията в rьрсена и 

конкурентноспособна; 

2) Повишаване качеството и ефективността на образователния процес, чрез 

личностно ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите 

заложби и потенциал на всеки ученик, създаване на учеща среда за осигуряване 

на щастливо детство за всяко дете; 

3) Повишаване ефективносгга на управление на училището; 

4) Привличане на ресурси от общносгга и външната среда,участия в национални и 

международни програми и проекти на ЕС и тяхното реализиране; 

5) Осигуряване на съвременна и адекватна на образователния процес материална и 

технологична обезпеченост на училището. 

4. ЦЕИИОСТИ: 

• Равен досгьп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на 

всеки ученик. 

• Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социални промени в живота му, както към способносrга му да 

прилага усвоените компетентности на практика. 
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• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование. 

• Хуманизъм и толерантност. 

• Съблюдаване на законносrга, на нормативните и училищни документи. 

• Съхраняване живота и здравето на учениците и на персонала. 

• Зачитане на правата на учениците и правата на персонала. 

• Етика на взаимоотношенията - толерантност, добронамереност, взаимно 

разбиране и цивилизован диалог. 

• Естетика на средата, грижа за училищната, учебна и околна среда. 

• Съблюдаване на общодемократичните, общокултурните и националните 

ценности. 

• Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училището. 

• Ежегодна актуализация на учебно-възпитателната дейност на учителите. 

5. ПРИНЦИПИ: 

• Автономност 

• Ефективност 

• Иновативност 

• Сътрудничество и партньорство 

• Научна и законова обоснованост 

• Информационна обезпеченост 

• Прогнозиране на резултатите 

• Оценка на рисковете 
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II. Раздел 

Дейности: 

1. Организационно-училищна дейност 

Срок за 
Отговорн 

№ Дейности/мероприятия изпълнен 
и лица 

Временни 

комисии, 

Септември Директор, 

2020г ЗДУД, 

ЗДАД 

2. 

Сформиране на временни 

училищни екипи за 

изработване на училищни 
документи съобразно 
промените в ЗПУО и ДОС 

Актуализиране на 
училищните планове и 
правилници за учебната 
2020/2021 г 

З. Актуализиране на 

вътрешните нормативни 

документи в съответствие 
със стратегията на 

училището и плана за 

действие 2020 г. -2021 г. 
4. Включване на дейности в 

Плановете на МО за по- 
добра адаптация на 
учениците в училище 

5. 

6. 

7. 

8. 

Изготвяне на графици за 
дежурства на учителите 

Естетизиране на учебните 
стаи 

Изготвяне на годишни 

тематични планове според 
измененията в наредба 4 в 

ЗПУО 

Изработване на програмна 
система съобразена с 

промените - цялостна 
концепция за развитие на 
детето в ПГ 

ие 

Индикатор 

Контрол и за 

изпълнение 

Сформирани 

Директор екипи 

Септември Председат 
Директор, 

2020г ели на МО 3дУД

Септември 
2020г. 

Септември 
2020г 

Септември 

2020г 

Учители: 

ПГ 
НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Учители: 
ЛГ 

НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Учители: 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Учители: 
ПГ 

постоянен НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Септември 

2020г. 

Учители: 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Септември 
Учители: 

2020г. ЛГ

Учители: 

ПГ 

НЕ 
ПЕ 

ЦОУД 

Актуализиран 

Директор план 

Директор, Актуализиран 

3ДУД план на МО 

ЗДУД, 

ЗДАД 

Учители: 
ПГ 

3ДАД НЕ 

ПЕ 
ЦОУД 

Директор, 

ЗДУД 

Директор, 
ЗДУД 

Актуализиран 

е на 
годишните 

тематични 

планове 

Актуализиран 

е на 

програм ната 

система от 

201 бг. 

3абележка 

3апознаванес 

насокитеза 

работа през 
учебната 
2020/2021 г. в 

условия на 
Ковид-19 в 

сайта на 
МОН 

Запознаване с 

измененията 

в наредба 4 в 

3ПУО. Може 

ив 
електронен 

вариант 

Писмо от 

РУО с 

внесени 
промени към 

програм ната 

система 

я 



9. 

10. 

12. 

13. 

14. 

Изготвяне на график за 

провеждане на консултации 
с учениците, график за БДП, 

график дежурства, график за 

работа с родители и други. 

Начален инструктаж за 

безопасни условия на труд 

на персонала. 

Тържествено откриване на 

учебната 2020-202 1 г. 

Създаване на тетрадка- 

дневникза ежедневна 
дезинфекция в класните стаи 

Събиране на необходимите 

декларации от родителитеза 

информирано съгласие по 

различни поводи 

Водене на дневник за случаи 

на насилие и тормоз 

15. Провеждане на родителска 

среща за избор на 

родителски актив и 

запознаване с Правилника за 

вътрешния ред в училището. 

Определяне пътя от дома до 

училище и обратно за децата 

и учениците от ПГ, НЕ, ПЕ 

Запознаване и насоки на 

родителите с обучението 

учениците в електронна 

среда в условия на К-19 

Изготвяне на график за 

сбирки на МО 

16. 

Септември 

2020г. 

15 
септември 

2020г. 

15 
септември 
2020г. 

16 
септември 
2020г 

2020/2021 
учебна 

roдина 

целогодиш 

ен 

Септември 

,октомври 

2020г 

Учители: 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Педагогич 

ески и 

непедагоги 

чески 

персонал 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАД 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАД 

Координац Директор, 

ионен ЗДУД, 

съвет ЗДАД 

Учители: 

ПГ 
НЕ 
ПЕ 

ЦОУД 
Ресурсен 

учител 
Педагогич 

ески 
съветник 

Психолог 

Учители: 
ПГ 
НЕ 
ПЕ 

ЦОУД 
Ресурсен 

учител 

Педагогич 

ески 

съветник 

Психолог 

Кооl,динац 

ионен 
съвет 

Директор, 

ЗДУД 

30 Учители: 

септември ПГ 

2020г. НЕ 

ЗДАД 

ЗДУД, 
секретар 

Директор, 
Координаци 

онен съвет 

Директор, 

ЗДУД, 
Учители: 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 

Директор, 

ЗДУД 

Според 

изискванията 

на Здравното 

министерство 

в условия на 

пандемия 

Книги за 

инструктаж 

Тържеството 

ще бъде 
съобразено с 

изискванията 

на 3дравното 

министерство 



ПЕ 
ЦОУД 

17• Учители: 

Йзготвяне на график за Септември ПГ
НЕ 

 Директор, 
ползване на стаята за игри 2020г. ПЁ ЗДУД 

ЦОУД 
18• Учители: 

Изработване на Списък- 30 ПГ Директор, Изработен 
Образец 1 за учебната септември НЕ ЗДУД, Списък- 

2020г 2020/2021 г. . 
ПЕ ЗДАД Образец 1 
ЦОУД 

19. Изискване на медицински 
бележки от родителите за 

Октомври Медицинс Медицинско Персонален 
проведен профилактичен 

2020г. ко лице лице личен доктор 
преглед от личния доктор на 
детето, ученика 

20. Съгласно плана за защита и Учители: 
действия при бедствия, ПГ 
аварии и катастрофи - 

Октомври НЕ ЗДАД, Училищна 
2020г. ЗДУД база 

провеждане на „Евакуация 
ПЕ

при пожар" ЦОУД 
21. Лодготвяне на материалната 

база и графици за закуска и Учители: 
обедното хранене съобразен Октомври ПГ ЗДАД, 

Издадена 

с изискванията на Здравното 2020г. НЕ ЗДУД 
заповед на 

министерство в условията К- ЦОУД 
Директора 

19 
22. Актуализиране на 

процедуритеза действия при Октомври Координац З'ц АД'
2020г. 

инциденти, работа по ионен 
случаи, включително и съвет 
насочване към услуги. 

23. Учители: Покана от 
Отбелязване празника на 

26 ПГ кмета на

град Сливен 26.10.2020г. 
октомври НЕ Директор Община
2020г. ПЕ Сливен 

ЦОУД 
24. Работна среща за отчитане и Октомври Учители: Директор, 

анализ на резултатите НЕ 
2020г. ПЕ ЗДУД 

входящите нива 
25. Учители: 

ПГ, 
Октомври 

Изготвяне на график за НЕ, Директор, 
Седмицата на четенето ноември ПЕ, ЗДУД 

2020г. 
ЦОУД 

26. 
Директор, Директор, 
ЗДУД, Учители: 

Отбелязване деня на 02 ЗДАД ПГ 
народните будители ноември Учители: НЕ 
01.11.2020г. 2020г. ПГ ЦОУД 

НЕ ЗДУД, 
ЦОУД ЗДАД 

27. Подготовка на сградата и Ноември ЗДАД 
З 

Училищна 
прилежащия двор за зимния 2020г. '~ Д база 

1П 



сезон 

28. Коледни празници: 
„Да посрещнем Дядо 
Коледа", 

„Коледни картички" 

,Коледна украса на 

училището. Конкурси 

съобразени с условията на 
пандемия 

29. 

30. 

Индивидуалка и групова 

работа на педагогическия 

съветник с ученици, 

застрашени от отпадане 

Провеждане на олимпиади - 
училищен, областен и 

национален кръг - съгласно 
предварително изготвения 
график 

31. Текущ инструктаж за 

безопасни условия на труд 

на педагогинески и 

непедагогически персонал в 

училището 
32. 

33. 

Работна среща за отчитане и 

анanиз на резултатите от 

междинните нива/край на I 
ви срок 

Проучване на подлежащите 

за ЛГ, 1, V клас за унебната 

2021 /2022 г. 

34. Работна среща-справка 
между учители ПГ-6 

годишни и учители НЕ 1 ви 
клас 

35. 

36. 

Проучване на подлежащите 

за ПГ, I, V клас за учебната 

2021 /2022 г. 

Провеждане на родителска 
среща за отчитане на 

резултатите от 1 учебен срок 

и мерки за преодоляване на 

пропуските 

37. Отбелязване на месеца на 
Баба Марта с табла и 
мартеници. 

Изложба. 

Декември 

2020г. 

Учители: 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Ресурсен 

учител 

Педагогич 

ески 

ЗДУД, 

ЗДАД, 
Педагогичес 

ки съветник 

Годишни 

планове на 

МО 

ОтСЪСТВИЯ в 

дневниците 

на 

Според 
изискванията 

на Здравния 

министър в 

условията на 

пандемия 

постоянен 
съветник, 

училищен 

Педагогичес 

ки съветник 

Учители: 
ПГ 

психолог НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

ЗДУД, 
Учители: 

Взети 
предпазни 

мерки за 

Януари ПГ Директор, МОН опазване 

2021 г. НЕ 
ПЕ 
ЦОУД 

ЗДУД РУО здравето на 
участниците 

в 
олимпиадите 

Януари 

202 1 г 

Януари 

202 1 г 

ЗДАД 

Учители: 

НЕ 

ПЕ 

Директор, 

ЗДАД 

Директор 

ЗДУД 

• Книги за 

инструктаж 

Предварителн 

о изготвени 

тестове 

Учители: 

Януари 

202 1 г 
ПГ 

НЕ 
ЗДУД Списъци 

ПЕ 

Учители: 

Януари ПГ Директор 

2021 г. НЕ ЗДУД 

Учители: 

Февруари ПГ Директор 

2021 г. НЕ ЗДУД 

Учители: 
Учители: 

ПГ 

Според 
изискванията 

Февруари 

2021 г. 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 

Директор 

ЗДУД 

НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

на Здравния 

министър в 

условията на 

пандемия 

Учители: Учители: 

1 март ПГ ПГ 

2021 г. НЕ НЕ 

ПЕ •ПЕ 
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ЦОУД ЦОУД 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Лровеждане на „Евакуация 
при земетресение",съгласно 

плана за защита и действия 

при бедствия, аварии и 

катастрофи 

Организиране на Патронен 

празник на ОУ „Юрий 

Гагарин"- Сливен по случай 

46 години от създаването му 

Текущ инструктаж за 

безопасни условия на труд 

на педагогически и 
непедагогически персонал 

Организация и провеждане 

на пробно НВО IV клас 

Лодготовка за НВО IV клас 

43. Организация и провеждане 

на родителска среща с 

децатя от ПГ и учениците от 

НЕ за представяне на 

дейностите и заниманията по 

интереси през лятната 

ваканция 2021 г. 
44. 

45. 

46. 

47. 

Март 

2021 г. 

12 април 

2021 г. 

Април 

2021г 

Април 
2021 г. 

Май 

2021 г. 

Май 
2021 г. 

Организиране и подготовка Май 

на НВО в V1I клас 

Приключване на учебната 

година на децата от ПГ и 

учениците от I до III клас 

Приключване на просктни 

дейности 

Инструктаж на учители за 

НВО V1I клас 

ЗДАД 

Учители: 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 

Учители: 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Училищен 

психолог 

Ресурсен 

учител 
Педагогич 

ески 
съветник 

ЗДАД 
Учители: 

ПГ 

НЕ 

ПЕ 
ЦОУД 

ЗДУД 
Учители: 

НЕ 

Учители 

НЕ IV клас 

ЗДУД 

Учители: 

ПГ 
НЕ 

ПЕ 

ЗДУД 

Учители: 

ПГ 

2021 г. НЕ 

ПЕ 

Учители: 

31 май ПГ 

2021 г НЕ 
ЦОУД 

Учители: 

07 юни ПГ 
2021 г. НЕ 

ЦОУД 

Директор, 

10 юни ЗДУД, 

2021 г Учители: 

ПГ 

Директор 

ЗДАД 

Директор 

ЗДУД 
ЗДАД 

Педагогичес 

ки съветник 

ЗДАД 

Директор, 

ЗДУД 

ЗДУД 

Директор,З 

ДУД 

Директор, 

ЗДУД, 
ЗДАД 

Директор 

Директор, 
ЗДУД 

Директор, 

ЗДУД 

План за 
защита и 

действия при 

бедствия, 

аварии и 

катастрофи 

Книги за 

инструктаж 

Родители 

Учители: 

ПГ 
НЕ 

ПЕ 

ЦОУД 

Издадена 

заповед на 

МОН 

Издадена 

заповед 

,~ 



НЕ 

48. 

Анализ на резултати от НВО Юни 
в VII клас 2021 г. 

2. Образователна дейност 

~о Дейности/меропри 

ятия 
1. Усвояване на 

социanни знания и 
умения за 

изпълнение на 
задълженията и 

поемане на 
отговорностите от 
децата и учениците 
като членове на 
обществото 

2. Запознаване на 
децата и учениците 
с насоките за работа 
на системата на 
училищното 

образование през 
учебната 2020/2021 
година в условията 
на Ковид -19 

3. Входяща 

диагностика на деца 
и учениците 

4. Начanен 
инструктаж на деца 
и ученици за 
вътрешния ред в 

училище, спазване 
на хигиенните 
навици и часовете 
по ТП, ФВС и ИТ 

5. Запознаване на 

децата и учениците 
с информационните 
табели за 

предпазване от 
болести 

6. Запознаване на 
ученици и родители 
с Правилника за 
дейностга на 
училището и работа 
в електронна среда 

Срок за 

нзпълнение 

Септември 
2020г. 

16 септември 
2020г. 

Септември 
2020г. 

16 септември 
2020г. 

16 септември 
2020г. 

Септември/окто 
мври 
2020г. 

ЗДУД 
Учители: 
НЕ 
ПЕ 

Директор, 
ЗДУД 

Отговорни лица Контрол Забележка 

Учители: Директор, 

ПГ, 
НЕ 

ПЕ, 

ЦоУД, 
Ресурсен учител, 
Училищен 
психолог, 
Педагогически 
съветник 

Учители: Директор, 

П Г, ЗДУД, 
НЕ ЗДАД 

ПЕ, 

ЦоУД, 
Ресурсен учител, 
Училищен 
психолог, 
Педагогически 

съветник, 
Медицинско лице 

Учители: 
ПГ, 

НЕ, 
ПЕ 

Учители: Директор 

ЛГ, ЗДАД, 

Н Е, ЗДУД 

ПЕ 

Учители: 

ПГ, 
НЕ, 

ПЕ, 

ЦОУД 

Учители: 
П Г, 
Н Е, 
ПЕ, 

ЦОУД 

ЗДУД 

ЗДУД 

ЗДАД 

Директор, 
ЗДУД 

Лрепоръчите 
лни мерки на 
Здравния 
министьр 
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7. Изнасяне на 

електронни и 

открити уроци 

8. Диагностика. и 

изготвяне на 

индивидуални 

учебни програми за 

обучението на 

учениците със СОП 

9. Включване в 

общоградското 

честване за Деня на 

град Сливен 

26. 1 О.2020г. 

10. Изработване досие 

на класа/групата. 

Анализ за 

идентифициране на 

деца и ученици в 

риск, в това число и 

риск от отпадане 

11. Изработване на 

правила на ниво 

класна стая 

съвместно с 

ученици и учители 

в съответствие с 

политиките за 

позитивна 

дисциплина и 

позитивен 

организационна 

обстановка 

12. Отчитане и анализ 

на резултати от 
входящи нива по 
предмети 

13. Провеждане на 

седмицата на 

четенето от 

учениците в 

прогимназиален 

2020/2021 Учители: 

учебна година ПГ, 

НЕ, 

ПЕ, 

ЦОУД 

Октомври 2020г. Учители: 

ПГ, 

НЕ, 

ПЕ, 

ЦОУД, 
Училищен 

психолог, 

Ресурсен 

учител,Педагогич 

ески съветник 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАД, 
Учители: 

ПГ, 

НЕ, 

ПЕ, 

ЦОУД, 
Училищен 

психолог, 

Ресурсен учител, 

Педагогически 

съветник 

Октомври 2020г. Учители: 

ПГ, 

НЕ, 

ПЕ, 

ЦоУД, 
Училищен 

психолог, 

Ресурсен учител, 

Педагогически 

съветник 

Октомври 2020г. Учители: 

ПГ, 

НЕ, 

ПЕ, 

ЦОУД 

26 октомври 

2020г. 

Октомври 2020г. Учители: 

П Г, 

Н Е, 

ПЕ 

Октомври/ноемв Учители: 
ри 2020г. ПГ, 

НЕ, 

ПЕ, 

ЦОУД 

Директор, 

ЗДУД 

Директор, 

ЗДУД 

Директор, Съобразено с 

ЗДУД изискванията 

на Здравния 

министьр в 

условията на 

Ковид-19 

Директор, 
ЗДУД 

Учители: 

ПГ, 

НЕ, 

ПЕ, 

ЦОУД 

ЗДУД 

Директор, 

ЗДУД 
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23. Анализ на Януари 2021 г. Учители: Директор, 
междинни ПГ, ЗДУД 
резултати на НЕ, 
учениците през I ви ПГ 
уиебен срок 

24. Включване в 17 януари 2021 г. Учители: Директор, 
общоградскато ПГ, ЗДУД 
тържество по повод НЕ, 
Освобождението на ПГ, 
град Сл и вен от ЦОУД 
турското 

присъствие 

25. Изготвяне на Февруари 2021 г. Учители: Директор, 
седмично НЕ, ЗДУД 
разписание - I1 ПЕ, 
срок, графии.и за ЦОУД 
класни и контролни 
работи, график за 

БДП, график за 

консултации и 
дежурства през I1 
учебен срок, график 
за работа с 

родители 

26. Споделяне на добри Февруари 2021 г. Учители: Директор, 
практики: „Седмица ЗДУД 

на отворените 
врати" - 
запознаване на 
родителитес 
възможностите за 
обучение на 

техните деца в 

училището 

27. Запознаване с Февруари 2021 г Комисия по Директор, 

националния професионал ЗДУД 

портал за но 

кариерното ориентиране 

ориентиране в 

училищното 

образование 

28. „Училище за Февруари 2021 г. Учители: Учители: 

родители" - ПГ, ПГ, 

прочети любима НЕ, НЕ, 

приказка на детето ПЕ по БЕЛ ПЕ по БЕЛ 

си! ЦОУД ЦОУД 

29. Включване в Февруари 2021 г. Учители: Директор, 

общоградското ПЕ ЗДУД 
поклонение пред 
делото на Апостола 

30. Провеждане Март / Април Учители: Учители: 
празник на буквите 2021 г. НЕ -1 ви НЕ - I ви клас 

клас, 

ЦОУД 
31. Проучванена Март2021г. Учители: Учители: 

професионалните ПЕ ПЕ 
интереси на 

учениците от VIIкл. 
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40. Провеждане на 

НВО IV клас по 

български език и 

литература 

41. Провеждане на 
НВО IV клас по 
математика 

42. Провеждане на 
изходя ща 

диагностика в НЕ и 
класни работи в ПЕ 

43. Изходяща 

диагностика на цеца 
от ПГ 

44. Анализ и отиитане 
на резултатите от 
НВО в НЕ 

45. Изходящ контрол за 
учениците от ПЕ 

46. Провеждане на 

НВО VI1 клас по 
български език и 

литература 

47. Провеждане на 

НВО VII клас по 

математика 

48. Приключване на I1 
ри учебен срок - 
работа с дещi и 

ученици със СОП 

49. Анализ на 

образователн:ия 
процес през 
учебната 2020- 
2021годиназа 

дейностите в 
ОУ"Юрий Гагарин" 

27 май 2021 г. 

28 май 2021 г. 

Май 2021 г. 

Май 2021 г. 

Май 2021 г. 

Юни 2021 г. 

16 юни 2021 г. 

18 юни 2021 г. 

Юни 2021 г. 

Юли 2021 г. 

НЕ, 

ПЕ, 

ЦОУД 

Училищен 

психолог, 

Педагогическ 

и съветник, 

Ресурсен 

учител 

Учители: 

НЕ - 1V клас, 

ПЕ 

Учители: 

НЕ - IV клас, 
ПЕ 

Учители: 

НЕ, 
ПЕ 

Учители: 

ПГ 

Учители: 
НЕ - IV клас 

Учители: 
ПЕ 

Учители: 

ПГ, 
НЕ 

Учители: 

ПГ, 

НЕ 

Учители: 
ПЕ, 
Ресурсен 

учител, 
Училищен 

психолог, 

Педагогическ 

и съветник 

Главен 

учител, 

Председатели 

на МО 

Н Е, 

ПЕ, 

ЦОУД 

Училищен 

психолог, 

Педагогически 

съветник, 

Ресурсен учител 

Директор, 

ЗДУД 

Директор, 

ЗДУД 

ЗДУД 

ЗДУД 

ЗДУД 

Учители: 

ПЕ 

Директор, 
ЗДУД 

Директор, 

ЗДУД 

Учители: 
ПЕ, 
Ресурсен учител, 

Училищен 

психолог, 
Педагогически 

съветник 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАД 
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през 1I ри учебен срок 
17. Преглед на състоянието 

на училищната 
221 Г 

ЗДУД Директор 
документация 

18. Проверка на 
Март ЗДУД 

материа.iно- 2021 г. ЗДАД~ Директор 
техническата база 

19. Проверка на работата на 
педагогическия 2021г ЗДУД Директор 

съветник 

20. Текущ педагогически 
контрол по план на Април 

училищното 2021г 
ЗДУД Директор 

ръководство 

21. Подобряване на 

систс:мата за вътрешно и 
външно оценяване - 
спазване на ДОС за Май 

ЗДУД Директор 
общообразователната 2021 г. 
подготовка и прилагане 
на учебните програми в 

IV кл. 

22. Преглед на състоянието 
на училищната 

документация в ПГ, НЕ 
- дневници, ученически 

книжки, книга за 

подлежащи на 
Май Директор, Директор

задължително обучение, 
2021 г. ЗДУД 

главна книга, заповедна 
книга,входящ и изходящ 

дневник,летописна 

книга 

23. Усъвършенстване 

системата за вътрешно и 

външно оценяване. 

Спазване на ДОС за Май ЗДуД ЗДУД 
общообразователната 202 1 г 
подготовка и прилагане 

на учебните програми в 

УIIкл. 

24. Проверка на 
изходящото ниво на 

Юни 
ученициlе от ПЕ. 

021 г. 
ЗДУД Директор 

Анализ и обобщаване на 
резултатите 

25. Преглед на състоянието 

на училищната 

документация в ПЕ - 
дневници,ученически 

Юни 
книжки, книга за 

021 г. 3ДУД Директор 
подлежащи на 
задължително обучение, 
главна книга, 
регистрационни книги 
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9. Разни. 

Педагогически съвет № 1 за 2020/2021 учебна година 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

7. 

Отчитане изпълнението на бюджета за 
третото тримесечие на 2020 г. 
Мерки за повишаване качеството на 
образованието. 

Приемане на критерии за качествено 
оценяване. 

Номиниране на педагогически 
специалисти за наградата на „Софроний 
Врачански". 

Графици за учебно-възпитателния процес 
през учебната 2020/2021 година. 
Запознаване с формите на насилие, 
Механизъм за противодействие на тормоза 
и насилието и алгориrьм за 
неговотоприлагане. 
Разни - запознаване с ОП Проект 
BGO5M20P001-3.005-0004 „Активно 
приобщаване в системата на 
предучилищното образование" 

Септември 

2020 
Директор, ЗДУД по т.5 

-обедно 

хранене 

-провеждане на 
консултации с 
ученици 

-график входни 

нива в начален 

етап 

-график 

контролни и и 
класни работи 

ПЕ 

Педагогически съвет № 2 за 2020/2021 учебна година 

1. 

2. 

3. 

4. 

Приемане на графици за дежурства, часове 
за работа с родители. 
Приемане на планове за работа на МО и 
постоянни училищни комисии. 
Училищна програма за библиотечно 
обслужване. 
Работа по Национална програма 

„Занимания по интереси" 

Октомври 

2020 г. 
Директор, ЗДУД по т.1 

-главно 
дежурство 

-дежурство по 
коридорите 

Педагогически съвст № № 3 за 2020/2021 учебна година 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Информация за здравословното състояние 

на учениците и освобождаване от часовете 

по ФВС. 
Приемане на индивидуални годишни 
програми на ученици със СОП, график за 

работа на ресурсния учител и училищния 
психолог. 

Анализ на резултатите от входно ниво и 

мерки за подобряване на резултатите от 

учебната дейност. 

Запознаване с резултатите от проучването 
за насилието и тормоза в училище и 
актуализираните процедури за реагиране в 
ситуация на насилие и тормоз. 
Разни - Работа по Оперативна програма 
Проект ВG05М20Р001-2.011 „Подкрепа за 
успех" 

Gктомври 

2020 г. 
Директор, ЗДУД 

Педагогически съвет № 4 за 2020/2021 учебна година 
1. 

2. 

Информация от класни ръководители и 
учители по общообразователни предмети 
за работа в часовете за консултации. 
Приемане на план за превенция и 
интервенция на насилието и тормоза 

Ноември 
2020 г. 

Директор, 3ДУД, 
класни 
ръководители, 
председатели на 
МО 
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4. Предложение за изучаване на избираеми 
учебни часове 

Педагогически съвет № 11 за 2020/2021 учебна година 
1. 

2. 

3. 

4. 

Избор на чужд език за изучаване във 2 
клас. 

Избор на учебен час за спортни дейности- 
спорт за всички ученици. 

Подготовка и указlния за провеждане на 
НВО в 4 клас. 

Допълнителна работа с ученици от 
начален етап. 

Май 

2021 г. 
Директор, ЗДУД, 
председатели на 
МО, класни 

ръководители, 

учители на 

подготвителни 

групи 

Педагогически съвет № 12 за 2020/2021 учебна година 
1. 

2. 

3. 

Подготовка и инструкции за провеждане 
на НВО в 7 клас. 
График за поправителни изпити на 
учениците от прогимназиален етап. 
Разни. 

Юни 
2020 г. 

Директор, ЗДУД, 

председатели на 
МО, класни 
ръководители, 

учители на 
подготвителни 

групи 

Педагогически съвет № 13 за 2020/2021 учебна година 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

7. 

Отчитане изпълнението на бюджета за 
второто тримесечие на 2021 година. 
Анализ на извършената работа през 
учебната 2020 /2021 година. 
Мерки за преодоляване на затрудненията в 
обучението. 
Отчет за проведена квалификационна 
дейност. 
Информация от училищния екип за обхват 
за работата по Механизма за обхващане, 

включване и предотвратяване на 

отпадането на деца и ученици от училище. 

Избор на временни училищни комисии за 

актуализиране на училищни документи за 
учебната 2021/2022 година. 
Проекторешения. 

Юли 
2021 г. 

Директор, ЗДУД, 
председатели на 

МО, класни 
ръдоводители, 

учители на 
подготвителни 

групи 

Педагогически съвет № 14 за 2020/2021 учебна година 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

б. 

7. 

8. 

Приемане актуализация на Стратегията за 

развитие на училището. 
Приемане на училищния учебен план. 
Приемане на План за защита при бедствия 

и аварии за учебната 2021/2022 година. 
План за организация на учебния ден и 
осигуряване на нормален учебен процес 
през учебната 2021/2022 година. 
План за квалификационната дейност и 
вътрешни правила. 
Приемане актуализацията на Правилника 
за безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд/БУВОТ/ 
Приемане на училищна програма за 
превенция на ранното напускане на 

училище. 

Приемане на програма за предоставяне на 

Септември 

2021 г. 
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МО 
2. Адаптация на младите и новоназначените 

учители към училищната общност 
Септември/ 
октомври 
2020г. 

Председатели на 
МО 

3. Запознаване на педагогическия и 
непедагогически персонал с формите на 
насилие и с Механизма за 
противодействие на тормоза и насилието в 
системата на предучилищното образование 
и алгоритъма за прилагането му. 

Септември/ 
октомври 
2020г. 

Педагогически 
съветник 

4. Участие на педагогическите специалисти в 
работни срещи, организирани от РУО 

Септември/ 
Октомври 
2020г. 

Директор, ЗДУД, 
ЗДАД, Учители 

5. Създаване на възможности за повишаване 
на професионално-квалификационната 
степен( ПКС) за всеки педагогически 
специалист. 

2020г. 
2021 г. 

Директор, 
Учители, 
Главен учител 

б. Обучение по БДП на класни ръководители постоянен Учители ИЕ, ПЕ 
7. Организиране и провеждане на открити 

уроци в ПГ, НЕ, ПЕ и ГЦОУД - съгласно 
плана за квалификационна дейност. 
Повишаване на компетенциите на 
учителите за използването на ИКТ в 
учебно - образователния процес 

постоянен ЗДУД, 
гл. учител, 
учители, 
учители ЦОУД 

VII. Извънкласна и извънучилищна дейност 

месец Септември 2020г. 
1. Откриване на учебната година. 

Посрещане на първокласниците 
Септември 
2020 г. 

Комисия за 
подготовка и 
провеждане 

2. Отбелязване Деня на независимосrга на 
България. Поднасяне на цветя и венци 

22 
септември 
2020г. 

учители 

3. Отбелязване Деня на езиците -създаване 
на постер и видео „Международен ден на 
европейските езици" 

26 
септември 
2020г. 

М. Григорова 

4. Седмица на спорта. 
Тенис на маса . Състезание 6- 7 клас 

Септември 
2020г. 

П. Петров 
А. Вълков 

Месец Октомври 2020г. 
1. Отбелязване Деня на Сливен. Включване в 

общоградското честване 
26 октомври 
2020г. 

ЗДУД 

2. Национален конкурс за ръчно изработена 
коледна картичка 

30 октомври 
2020г. 

П. Кушкиева, 
председатели на 
МО 

3. Участие в национален конкурс „Аз и моят 
град" 

Октомври 
2020г. 

П. Кушкиева, 
Председатели на 
МО 

Месец Ноември 2020 г. 
1. Отбелязване Деня на народните будители 

- постери, табла, беседа в часа на класа, 
01.11.2020 г. Кр.Йорданова, 

Кл. ръководители 
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З. Конкурс за рисунка, постер и макет „Деня 
на Земята" ПП „Сините камъни" 

Април 
2021 г. 

П. Кушкиева 

4. Отбелязване на Деня на Земята 
(инициативи на екоклуб „Космос") 

22 Април 
2021 г. 

Комисия за 
здравно и 
екологично 
образование 

5. Участие в Национално ученическо 
състезание „Защита при пожари, бедетвия 
и извънредни ситуации" 

Април 
2021 г. 

Стоилка Колева 
Кл. ръководители 
—VIIкn. 
М. Ганева 

б. Участие в Международен конкурс за 
детска рисунка „С очите си видях бедата" 

Април 
2021 г. 

П. Кушкиева, 
Учители ПГ, НЕ, 
ПЕ, учители 
ЦОУД 

Месец Май 2021 г. 
1. Отбелязване на Деня на победата / Деня на 

Европа - участие в общоградското 
честване 

Май 
2021 г. 

Кр. Йорданова, 
Л. Хакобян, 
учители 

2. Годишен концерт / групови rьржества на 
подготвителните групи 

Май 
2021 г. 

Групови 
ръководители 

З. „Годишно утро в I-ви клас" Май 
2021 г. 

Кл.р-ли — I кл., 
ЦОУД 

4. Честване Деня на българската просвета и 
култура и на славянеката писменост — 
участие в училищно тьржество и 
общоградско шествие 

24 май 
2021 г. 

Учители ПГ, НЕ, 
ПЕ, учители 
ЦОУД 

5. Участие в Международен екологичен 
форум „Сребърна" (Международен 
конкурс за рисунка, есе, стихотворение, 
разказ на тема „Планетата Земя — безценен 
дар"). 

Май 2021 г. Д. Алексиева, 
учители 

П.Кушкиева, 

б. Състезание по спелуване в ПЕ Май 2021 г. Учители БЕЛ 

7. „Пътуващо сандъче" — размяна на 
послания за 24 май 

Май 2021 г. Учители ПЕ и 
учители НЕ 

Месец Юни 2021 г. 
1. Участие в общоградски празник по случай 

Международния ден на детето(по 
програма на Община Сливен) 

Юни 2021 г. Учители ПГ, НЕ, 
ПЕ, учители 
ЦОУД 

2. Летни ваканционни дейности Юни 2021 г. Дежурни учители 

VIII. Работа по НП, ОП и други проектни дейности 

№ Програма/проект Срок Отговорно лице Забележка 
1. Проект BGO5M20P001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в системата на 
предучилищното образование" по 
ОПНОИР 

постоянен Директор, 
Учители ПГ 

2. Проект BGO5M20P001-2.011„Подкрепа за 
успех" по ОПНОИР 

Постоянен Директор, ЗДУД, 
учители 

3. Проект BGO5M20P001-2.012-0001 
„Образование за утрешния ден" по 

2020г. 
2021 г. 

Директор, 
Учители 
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8. Турнири по случай патронния празник на 

училището( футбол и тенис на маса) 

Април 

2021 г. 
Кл.р-ли, 

П. Петров 

А. Вълков 

9. Ученически игри по тенис на маса - 
областно и зоново първенство 

Април 

2021 г. 
П. Петров 

А. Вълков 

10 Ден на българския спорт. Щафетни игри с 

уреди - общоградски и вътрешни 

състезания - 5 и б-год. 

Май 

2021 г. 
Учители ПГ 

11 Състезания в чест на 24 май - III-IV клас Май 

2021 г. 
П. Петров 

А. Вълков 

12 Включване в междуучилищни състезания 

за учители и ученици 

постоянен Учители, учители 

ЦОУД 

13 Дни на предизвикателството Май 
2021 г. 

П. Петров 

А. Вълков 
Учители ПГ 

14 Спортни занимания през лятната ваканция 

- по график 

Юни 
2021 г. 

П. Петров 

А. Вълков 
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7. Комисия за гражданското и интеркултурко образование: 
7.1 Председател: Веса Георгиева - психолог/Координатор по 

чл.7 от НПрО; 
7.2 Членове: Красимира Йорданова - учител 11h; 

Мая Тодорова - учител ПЕ; 
Мариела Григорова - учител НЕ; 
Християн Торлозов - учител 1 ib; 

8. Комисия за Здравно и екологично образование: 
8.1 Председател: ДиянкаАлексиева -старши учител ПЕ; 
8.2 Членове: Диана Бакърджиева- ст. учител НЕ; 

Женя Петрова - учител ПГ; 
Елена Лопатанова - ресурсен учител; 
Стоилка Колева - мед. специалист 
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