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Г  О  Д  И  Ш  Е  Н    П  Л  А  Н 

 

За учебната 2017/2018 година 

 

 

І.  Кратък анализ на състоянието и дейността на училището през изтеклата учебна година:  

 

Цялостната дейност на ОУ”Димитър Димов” през учебната 2016/2017 г. протече съгласно 

залегналите в годишния план задачи. В училището обучаващите се ученици бяха 

разпределени в 7 паралелки, от които 4 в начален и 3 в прогимназиален етап. Създадена е 

система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на 

резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно възпитателния процес. 

Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на образователно 

възпитателната работа.Правилното планиране на ОВР бе решаващо условие за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучението в 

училище.Постигнатите добри резултати са благодарение на създадените добри условия.  

Резултатите са следните: 

 Обхванати са всички ученици, подлежащи на задължително обучение; 

 Учениците се представиха много добре на НВО IV-VII клас, като заеха 17 място по 

резлтат в областта; 

 Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното 

настоятелство;  

 Дейността на училището през учебната 2016/2017 г. бе подчинена на основните 

цели и задачи от годишния план.  

 Създадена беше добра система на организация, съгласуваност и контрол на 

резултатите от дейностите.  

Необходимо е: 

 Да  продължи работата по гражданското образование на учениците и 

квалификационната дейност на учителите.  

 Да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родители и общественост 

към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база. 

 Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща  

на европейските образователни изисквания 

 

ІІ. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. 

 ОУ “Димитър Димов” полага основите на непрекъснато образование на учениците,  

като осигурява овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание, 

усвояването и формирането на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура, способства за развитието на индивидуалността и стимулирането на творчестите 

заложби, грижи се за духовното, физическо и социално развитие и здравословен начин на 

живот, осигурява завършване на начална и основна степен на образование. 

 

1. Визия на училището. 

Училището се стреми да формира личности, които имат отговорно отношение към 

ученето като основен техен ангажимент и проявяват активно отношение към социалната 

среда, уважение към гражданските права и отговорности, нетърпимост към проявите на 

агресия и насилие. 

Педагогическият колектив се стреми да усъвършенства професионалните си умения и 

да работи като екип от високо отговорни личности, проявяващи съзнателно и активно 

отношение засъдбата и развитието на ОУ „Димитър Димов” като институция. 



 

2. Цели на училището: 

До 2018г. ОУ „Димитър Димов” да покрие изискванията за съвременно, модерно 

училище и училищна среда по отношение на: 

 изпълнение на ДОС; 

 качество на образованието и пригодност към следващи образователни етапи; 

 намаляване броя на отпадналите и необхванати ученици; 

 ефективност на целодневната организация на обучение; 

 квалификация и кариерно развитие на педагозите. 

 

3. Приоритети в дейността на училището. 

 максимален обхват на децата, подлежащи на задължитено обучение, и задържането 

им в училище с цел повишаване броя на учениците; 

 подобряване на МТБ и естетизация на училищната среда; 

 повишаване качеството на образователния процес; 

 постигане на значителна ефективност при целодневното обучение; 

 висока квалификация на педагозите. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Родитело-учителски срещи 

-организационна – родителски активи, запознаване с учебния план, ПВУР, 

поведение на учениците в условията на пътното движение. 

Срок: до 26.09.2017 г. 

Отг: кл. ръководители 

-запознаване с успеха и дисциплината на учениците по отделните предмети / 

участват всички учители/. 

Срок: м.ноември 2017 г. 

- постижения и слабости в УВР през І –ви учебен срок 

Срок: м. февруари, 2018г. 

- постижения и слабости в края на учебната година 

Срок: м.май 2018 г. 

2. График на заседанията на ПС – Приложение № 1 

3. План за работа по гражданско възпитание и образование – Приложение № 2 

4. План за извънкласните  и извънучилищни форми на дейности – Приложение № 3 

5. План за провеждане на спортно-туристически мероприятия – Приложение № 4 

6. План за работа на УКБППМН– Приложение № 5 

7. План на комисията по безопасност на движение – Приложение № 6 

8. План за квалификационната дейност – Приложение № 7 

9.План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище– 

Приложение № 8 

10.Програма за превенция  на ранното отпадане от училище– Приложение № 9 

11.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи– Приложение № 10 

12. Програма за подкрепа на личностно развитие на ученика в ОУ „Димитър Димов“ – 

Приложение 11 

 

Неразделна част от този план е Правилникът за вътрешния трудов ред на ОУ “Димитър 

Димов”.  



Годишният план подлежи на актуализация при приемане на нови нормативни документи 

или промяна на нормативната база. 

 

Настоящият годишен план е приет на заседание на ПС с Протокол № 8/07.09.2017г. 

 

 

ПЛАН     Приложение 1 

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 
1. Приемане на УУП за Iа, Iб, II, V и VI клас за учебната 2017/2018г. 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

2. Приемане на формите на обучение за учебната 2017/2018г. 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

3. Приемане на Годишния план на училището  

Докл.: Ст. Стратиев 

 

4. Приемане на Правилник за устройството и дейността на училището. 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

5. Приемане на План за квалификационната дейност в училище. 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

6. Приемане на Програма за усвояване на книжовния български език.  

Докл.: Ст. Стратиев 

 

7. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училището 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

8. Приемане на Програма за провеждане на целодневна организация на учебния процес 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

9. Приемане на Програма за повишаване на качеството на образованието 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

10. Приемане на Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

11. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност. 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

12. Приемане на Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика. 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

13. Приемане на плана за контролната дейност на директора / зам. директора. 

Докл.: Н. Вълчева, Ст. Стратиев 

 

14. Приемане на актуализирана стратегия за развитие на училището. 

Докл.: Н. Вълчева, Ст. Стратиев 



 

15. Приемане на план за работа на училищния координационен съвет за противодействие на 

тормоза в училище. 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

 

16. Приемане на план за защита при БАК. 

Докл.: Ст. Стратиев 

 

17. Приемане на Правилник ЗБУВОТ. 

Докл.: Ст. Стратиев 
 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 
1. Приемане на Рекламна стратегия за прием на ученици през 2018/2019 г. 

Докл.: Комисията 

 

2. Информация за здравословното състояние на учениците, предоставена от медицинското 

лице. 

Докл.: Комисията 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ – ТЕМАТИЧЕН: 

1.Обсъждане на резултатите от входните нива, проследяване на нивото на усвояване на  

компетентности на учениците и приемане на мерки за подобряване на образователните 

резултати. 

Докл.: Председатели на ЕКК 

 

2. Приемане на информация за ритмичността на изпитванията на учениците и резултатите 

от контролната дейност  на директора/зам.директора. 

Докл.: Н. Вълчева, Ст. Стратиев 

 

 

МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 

 

1. Отчет на резултатите от образователно-възпитателния процес през  първия учебен срок. 

Докл.: Директор 

 

2. Отчет на дейностите на ЕКК през първия учебен срок. 

Докл.: Председатели на ЕКК 

 

3. Отчет  за изпъленние на  Плана за квалификационна дейност. 

Докл.: ЗДУД 

 

4.Отчет за изпълнение на Програмите за книжовен български език, превенция на ранно 

напускане на училище, целодневната организация на учебния процес, повишаване на 

качеството на образованието, приобщаване на ученици от уязвими групи . 

Докл.: ЗДУД 

 

5.Отчет за работата на УК СОП, УКПППМН, УКБДП. 

Докл.: Председатели 



 

6. Доклад на директора/ зам. директора за резултатите от контролната дейност за І-ия 

учебен срок. 

Докл.: Н. Вълчева, Ст. Стратиев 

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

1. Определяне на реда и условия за прием на учениците в I клас за учебната 2018/2019г. 

Докл.: Директор 

 

2. Обсъждане в ЕКК  и приемане на решение за избора на учебници и учебни помагала за 

учениците  от I –VII клас за учебната 2018/2019 г. 

Докл.: Председатели на ЕКК 

 

3.Проследяване на нивото на усвояване на  компетентности на учениците и приемане на 

мерки за подобряване на образователните резултати. 

Докл.:ЗДУД 

 

 

МЕСЕЦ  АПРИЛ 

 

1. Доклад на директора/ зам. директора за ритмичността на изпитванията на учениците.  

Докл.: Н. Вълчева, Ст. Стратиев 

 

2.Избор на знаменосец и асистенти за 2018/2019 учебна година. 

Докл.: Директор 

 

3. Избор на учител за приема на кмета на 24.05.2018 г. 

Докл.: Директор 

 

4.Обсъждане на възможността за участие в тържественото шествие за 24.05.2018 г. 

Докл.: Директор 

 

5. Избор на учебници и учебни помагала за 2018/2019 година. 

Докл.: Директор 

 

МЕСЕЦ  ЮНИ 

 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година. 

Докл.: ЗДУД 

 

2. Анализ на резултатите от проведеното НВО на учениците от ІV  и VІІ  клас  и  мерки за 

подобряването на резултатите.  

Докл.: ЗДУД 

 

3. Отчет на изпълнението на Годишния  план на училището. 

Докл.: Директор 

 

4. Отчет за изпълнението на Стратегията за 2017/2018 г. 

Докл.: Директор 



 

5. Отчет на дейността на постоянните училищни комисии и ЕКК. 

Докл.: Председатели на ПК 

 

6. Отчет  за изпъленние на  Плана за квалификационна дейност. 

Докл.: ЗДУД 

 

7. Отчет за изпълнение на Програмите за книжовен български език, превенция на ранно 

напускане на училище, целодневната организация на учебния процес, повишаване на 

качеството на образованието, приобщаване на ученици от уязвими групи  

. Докл.: ЗДУД 

 

8. Доклад на директора/зам.директора за контролната дейност през учебната година. 

Докл.: Н. Вълчева, Ст. Стратиев 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

П  Л  А  Н 

 

ЗА РАБОТАТА ПО ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В ОУ “ДИМИТЪР 

ДИМОВ” 

 

Гражданското възпитание и образование в ОУ “Димитър Димов” през учебната 

2017/2018 г. ще се осъществява като система от дейности, насочени към формиране на 

нагласа у учениците и създаване модели за активно поведение и ангажирано участие в 

демократичните процеси, протичащи в държавата. 

 

А. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПО ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В 

УЧИЛИЩЕТО СА: 

1. Усвояване на социални знания и умения за отстояване правата и задълженията и 

поемане на отговорности като членове на обществото. 

2. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и на готовност за 

участие в общоучилищния живот. 

3. Подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на екологична култура. 

4. Свободен и самостоятелен избор на образователен и професионален път на развитие и 

реализация. 

 

Б. СИСТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ СЪДЪРЖА 

СЛЕДНИТЕ АСПЕКТИ: 

1. Здравно образование. 

2. Екологично образование и възпитание. 

3. Професионално ориентиране. 

4. Изграждане на умения за водене на спорове. 

5. Противодействие срещу агресивността, насилието и общест- 

вения нихилизъм за ред и сигурност в училище. 

6. Действия при природни бедствия, екстремни ситуации и безопасност на движението. 

 

В. ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В ЧАСА НА 

КЛАСА ЧРЕЗ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ, ЧИЕТО СЪДЪРЖАНИЕ КОРЕСПОНДИРА С 

ПРОБЛЕМИТЕ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА, И СИП. 

 



Г. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

І. Възпитание на дисциплинираност и гражданско поведение, изпълнение на 

задълженията и поемане на отговорности чрез: 

1. Цялостната учебна, извънкласна и извънучилищна дейност. 

Срок: постоянен 

Отчет: м. февруари и м. април 2017г. 

Отг: учителите, кл. р-ли  

2. Спазване на правилника за вътрешния ред в училище. 

Срок: постоянен 

Отчет: на оперативките 

Отг: учителите 

3. Дежурство на ученици в училище. 

Срок: постоянен 

Отг: дежурните учители 

4. Часът на класа да се реализира на основата на годишен план, изработен от 

класните ръководители с участието на учениците. 

Срок: 26.09.2017 г. 

Отг: кл. р-ли 

5. Да се изградят ученически съвети в І - VІІ класове и да се попълнят изградените 

вече такива, като изборът се извърши от самите ученици. 

Срок: 26.09.2017 г. 

Отг: кл. р-ли 

6. Да се изгради ученически съвет на училището с представители от всеки клас, 

който да избере свое ръководство. Представители на ученическия съвет да участват в 

заседания на ПС при разглеждане на проблеми, свързани с ОВР, социалното 

поведение и личностното развитие на учениците. 

Срок: м.ноември 2017г. 

Отг: кл. р-ли 

 

ІІ. ВЪЗПИТАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ И ОБЩОЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ И 

ДОБРОДЕТЕЛИ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ: 

 

1. Да се честват всички национални и училищни празници. 

2. Да се използват задължителните символи на българското училище – 

националното знаме, държавния химн, училищното знаме. 

Срок: постоянен 

Отг: Директорът  

3. Да се създаде система за сътрудничество с основните социални фактори: 

3.1 Семейства. 

- избор на родителски активи 

срок: м.септември 2017г. 

отг: кл. р-ли 

- изнасяне на открити уроци пред родителите 

срок: постоянен 

отг :учителите 

- за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание да се 

консултират родителите при осъществяване на педагогически контрол върху 

учениците 

срок:септември 2017г. – м.май 2018г. 

отг: учителите 



- приобщаване и включване на родителите в многостранната дейност на 

класните ръководители 

срок: всеки месец 

отг: кл. р-ли 

- честване на бележити годшнини, национални и училищни празници, спортни 

изяви и други 

срок: постоянен по график 

отг: учителите 

3.2  Културни институции, сдружения и фондации: 

- да се провеждат следните мероприятия в различните направле- 

ния, целящи приобщаване на всички ученици към училищния живот с цел хуманизиране на 

взаимоотношенията и личностния подход: 

- посещение на театрални постановки и цирк, куклени спектакли и концерти 

-посещение на исторически обекти 

-представяне на нова литература за деца и осъществяване на връзки с 

читалищата 

срок: постоянен по график  

отг: учителите 

3.3. Производствени предприятия и връзка с професионалното ориентиране. 

3.4. Научни звена. 

- да се поканят лектори от ПУ “П. Хилендарски” по специалностите 

“педагогика” и “социална педагогика”, които да изнесат лекции и да проведат беседа 

с учители, родители и ученици. 

Срок: ІІ –ри уч. срок; 

Отг:  учители 

3.5.  Други институции и организации, имащи отношение към възпитанието на 

младото поколение: 

- провеждане на задължителните теми по БД и ГЗ в определените срокове  от 

компетентните специализирани органи 

- провеждане на работни срещи 

срок: постоянен, по график    на МОН 

отг:  Директорът 

ІІІ. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННА ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ Е 

НЕОБХОДИМО В УЧИЛИЩЕ:  

1. Да се формират ПК и ПГ и да се изработят планове за работа. 

Срок: м.септември 2017г. 

Отг:  Директорът,предс.наПГ и   ПК 

2.  Да се формира комисия по БД и ГЗ, която да изработи план за работа. 

Срок:  м.септември 2017г. 

Отг:  членовете на пост. Комисия 

 

ІV. С ОГЛЕД ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ЕКОЛОГИЧНОТО, 

ТРУДОВОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ ДА СЕ: 

1.  Провеждат съответните теми в ЧК, включени в календарния план на учителите. 

Срок: постоянен по график 

Отг: кл. р-ли 

2.  Провеждат беседи с учениците съвместно с медицинската сестра в училище. 

Срок: постоянен 

Отг: мед.сестра 

3.  Озеленяват вътрешния и външния интериор в училището. 

4. На заседание на ПС да се отчита здравното състояние на учениците. 



Срок:  м. март  

Отг: мед.сестра 

5.Да се провеждат туристически излети и екскурзии. 

Срок: по определен график 

Отг: кл. р-ли 

6. Да се организира зелено училище за учениците.  

Срок: м. май  

Отг: кл. р-ли  

7. Да се осъществява системна и целенасочена дейност по професионално 

ориентиране с оглед подготовката на учениците за самостоятелен избор на образователен и 

професионален път на развитие. 

Срок: постоянен 

Отг: кл.р-ли, учители 

 

V. ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

1. Да се изготви годишна програма за физическа култура и спортно-състезателен 

календар, по който да се проведат: 

- масов училищен спорт 

- турнири по шах 

- училищни и междуучилищни турнири 

- зимни състезания 

- спортни празници и др. 

Срок: м.септември 

Отг: учители по физ.възп. и спорт 

2. На заседания на ПС да се отчитат реултатите от спортната дейност и да се дава 

информация за физическата дееспособност на учениците. 

Срок: м.февруари, м.април 

Отг.Пл.Райчев 

 

VІ. ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ДА СЕ 

СЪБЛЮДАВАТ ЛИЧНОСТНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ДЕТЕТО-ЕМОЦИОНАЛНИ И 

ПОВЕДЕНСКИ, НЕГОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И ВЪЗМОЖНОСТИ,  КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ: 

1. Стимулира творческата активност на учениците чрез: 

- изготвяне на детски изложби 

- участие на регионални и национални конкурси 

Срок: постоянен 

Отг: учители по изобр.из-во 

- провеждане на училищни олимпиади с учениците 

Срок: по график на МОН 

Отг: учителите 

- специална работа с изоставащите ученици 

Срок: постоянен, ежедневно 

Отг: преподавателите 

- да се декларират желанията на учениците за участие в извънкласни и 

извънучилищни форми за следващата учебна година 

Срок: м.май. 2018 г. 

Отг: учителите 

 

VІІ. ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕСТЕТИЗАЦИЯТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА: 

1. Да се изработи методически кът във всяка класна стая. 

2. Да се онагледят фоайетата. 



Срок: м. септември 

Отг: кл. р-ли, учител по изобр.изк. 

 

VІІІ. КОНТРОЛ ВЪРХУ  ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА. 

1. Контролирането на възпитателната работа да се осъществява от директора на базата 

на Инструкция № 1 от 23.10.1995 г. ,Указание – 2005/ 2006 г. и чл.258, ал.1 от ЗПУО. 

Срок: по плана за контр.дейност 

Отг: директор и помощник-директор 

2. На контрол подлежи цялостната възпитателна дейност съгласно  

настоящия план и плана за контролната дейност на директора, като се използват различни 

форми на проверка. 

3. Резултатите от контролната дейност на директора  относно възпитателната работа в 

училище да се отчитат на заседания на ПС. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

П  Л  А  Н 

 

ЗА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ 

 

 

А.  Задължителни мероприятия от  учебната дейност за учебната  2017/2018 година. 

1. Гражданска защита – учебна програма. 

2. Календар на дейностите 2017/2018г. 

3. График на олимпиадите  2017/2018 г. 

4. Безопасност на движението. 

5. Професионално ориентиране. 

Б.  Общоучилищни мероприятия и празници: 

1. Откриване на новата учебна година. 

Срок: 15.09.2017г. 

Отг: Матева, кл.ръководители 

2. Отбелязване деня на будителите. 

Срок: ноември 2017г. 

Отг: Д. Георгиева 

3. Посещение на куклен театър 

Срок: I  и II срок 

Отг: Матева, кл.ръководители 

4. Неучебен ден-Коледен базар,Коледни тържества . 

Срок: 22.12.2017г. 

Отг: класни р-ли 

5. Отбелязване на 144 г. от гибелта на Апостола. 

Срок: м.февруари 2018г. 

Отг: Матева , Стамболджиева 

6. Конкурс за изработване на мартенички. 

Срок: м.февруари 2018г. втората половина 

Отг: Р.Матева,начални учители 

7. Честване на 3 март 

Срок: м.март 2018г. 

Отг: Стамболджиева, кл. ръководители 

8. Празник на буквите. 

Срок: м.март 2018г. 



Отг: кл. ръководители на I клас 

9. Тържества за патронен празник. 

Срок: 30.03.2018г. 

Отг: Комисия 

10. Отбелязване на годишнина от Априлското въстание. 

Срок: месец април 2018г. 

Отг: Стамболджиева, кл. ръководители 

11. Зелено училище 

Срок: месец март , април 2018г. 

Отг:  кл. ръководители 

12. Туристическо пътуване по случай Деня на Земята 

Срок: месец април 2018г. 

Отг: кл. ръководители 

13.Спортен празник. Неучебен ден. 

Срок: месец април 2018 г. 

Отг: Райчев, кл. р-ли 

14.Честване на 24 май. 

Срок: месец май  2018 г. 

Отг:  кл. ръководители 

15. Туристическо пътуване в начален етап. 

Срок: месец юни 2018 г. 

Отг: кл. ръководители 

16. Туристическо пътуване в прогимназиален етап 

Срок: месец юни 2018 г. 

Отг: кл. ръководители 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

П  Л  А  Н 

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2017/2018 ГОДИНА 

 

 

1. Провеждане на турнир по футбол / на малки вратички/ - всички възрасти.  

Срок: м.октомври 2017 г. 

Отг: Райчев, кл. ръководители 

2. Лекоатлетическа щафета за всички възрасти. 

Срок: м.ноември 2017 г. 

Отг:  Райчев, кл. ръководители 

3. Спортни игри “Бързи, смели, сръчни” – І – ІV клас. 

Срок: м.декември 2017 г., януари 2018 г. 

Отг: Райчев, у-ли нач.етап 

4. Турнир по волейбол – V – VІІ клас. 

Срок: февруари-март 2018 г. 

Отг: Райчев, кл. ръководители 

5. Турнир по шах – І- ІV, V-VІІ клас. 

Срок: м.март 2018 г. 

Отг: Райчев, кл. ръководители  

6. Футболен турнир – І- ІV и V – VІІ клас. 

Срок: април 2018 г. 



Отг: Райчев 

7. Турнир по баскетбол – V – VІІ клас 

Срок: м. май 2018 г. 

Отг: Райчев, кл.ръководетили 

8. Турнир по народна топка – І – ІV клас. 

Срок: м. май 2018 г. 

Отг: Райчев, у-ли нач.етап 

9. Туристически походи по класове. 

Срок: октомври 2017 г., май-юни 2018 г. 

Отг: кл. ръководителили 

 

П  Л  А  Н     Приложение 5 

 

ЗА РАБОТАТА НА УК ЗА БППМН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Председател: Стоян Стратиев  

        Членове: Таня Атанасова 

Марияна Джарова  

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА: 

1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището. 

2. Системен контрол върху поведението на застрашените ученици и подобряване на 

превантивната работа с тях. 

3.Превантивна работа срещу агресията и насилието! 

 

ІІІ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

1. Картотекиране на ученици, извършили или склонни да извършат 

противообществени прояви, а именно: 

а/ кражби, саморазправа с ученици, неморално поведение, употреба на алкохол и 

наркотици 

б/ системно отсъстващи от учебни занятия 

Срок: постоянен 

Отг: кл. р-ли, Джарова 

2. Класните ръководители да подготвят подробни характеристики на картотекираните 

ученици, като се опише психофизическото състояние на ученика, извършил 

противообществена проява. 

Срок: през годината 

Отг: кл. р-ли, м.с. Христева 

 

3. Провеждане на родителска среща за разясняване Правилника за вътрешния ред в 

ОУ “Димитър  Димов” и нормите на поведение на учениците в обществото. Запознаване на 

родителите с функцията и дейността на социалния кабинет. 

Срок: 26.09.2017 г. 

Отг: кл. р-ли 

4. По заявка от училище може да се потърси помощта на психолози и педагогически 

съветници от социалния кабинет за консултации и диагностика, за дискутиране на проблеми 

в ЧК. 

Тел: 63-31-68 

Отг: кл. р-ли 



 

5. На оперативки и на ПС периодично да се внася информация за състоянието на 

дисциплината в училище, неизвинените отсъствия и работата на комисията. 

Срок: постоянен 

Отг: Стратиев 

 

6. Комисията да поддържа връзка с инспекторите ДПС в ІІІ-то РУ-Полиция. 

Срок: постоянен 

Отг: Стратие 

 

7. Да се проведе среща – разговор на клуб “Отворено общество” с учениците от VІІ-

ми клас на тема: „Противообществени прояви и нашата гражданска позиция.” 

Срок: м.април 2018г. 

Отг: Джарова  

 

8. Класните ръководители в часа на класа да включат теми от НП „Полицията в 

училище”. 

Срок: по график 

Отг: кл. р-ли, ИДПС 

9. Ръководството на училището и УК за БППМН предлагат на родителските активи  

да инициират разговор с родителите на теми: “Насилието и агресиите сред и върху децата” и 

“Човечност, доброта и насилие”. 

Срок: м.октомври 2017 г. 

Отг: Ст.Стратиев 

 

10. Да се обследват местата, където е възможно да се упражни насилие в и около 

училището и се вземат мерки за тяхното обезопасяване, съгласувано с районния инспектор. 

Срок: 26.09.2017 г. 

Отг: С.Стратиев 

11.Училищното ръководство да осигури приемно помещение и изготви съвместно с 

ІІІ РУ-Полиция  график за прием по въпроси, свързани с насилието. 

Срок: 26.09.2017 г. 

Отг: С. Стратиев 

 

12. Класните ръководители да изготвят списък на учениците, склонни към агресия, 

придружен от характеристики и набелязани мерки за работа с тях, като се ръководят от 

Конвенцията  за защита правата на детето. 

Срок: октомври 2017г. 

Отг:  кл.р-ли,  Джарова 

 

ІV. ПРЕВАНТИВНА РАБОТА: 

1. Обсъждане в ЧК Правилника за вътрешния ред и нормите на поведение на 

учениците в обществото. 

Срок:  до 21.09.2017 г. 

Отг: кл. р-ли 

 

2. Обсъждане проблемите на алкохола и битовия алкохолизъм и пораженията от тях. 

Отг: кл. р-ли 

 

3. Във връзка със създаване на Национална програма по наркоманията, подходяща 

тема за учениците от VІІ клас  в ЧК е “Наркоманията- индивидуален и национален проблем”. 



Срок: ІІ-ри срок 

Отг:  кл. р-ли 

4. Популяризиране и награждаване на всички доблестни прояви, извършени от 

учениците. 

Срок: м.септември 2017г. 

м. юни 2018г. 

Отг: С.Стратиев 

 

V. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА: 

1. Утвърждаване състава на комисията и приемане на плана за работата и през 

учебната 2017/2018 г. 

докл. Ст.Стратиев 

срок: м.юни-м.септември 2017г. 

 

2. Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието 

на учителите, преподаващи в тях. 

Докл.: кл. р-ли 

Срок: м.декември  2017г. 

 

3. Обсъждане дисциплината на картотекираните ученици и резултатите от 

проведените мерки. 

Докл.: Ст. Стратиев 

Срок: м. април  2018г. 

 

5. Приемане отчет за целогодишната дейност на училищната комисия. 

Докл. Ст. Стратиев 

Срок: м.юни  2018. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

При провеждане на масови общоучилищни прояви извън сградата на училището да се 

уведомява ІІІ-то РУ- Полиция. 

Отг:  Ст. Стратиев 

 

 

П  Л  А  Н     Приложение 6 

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП В ОУ “ДИМИТЪР ДИМОВ” 

ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА 

 

 

І. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Председател: Пламен Райчев  

        Членове: Таня Атанасова 

Румяна Матева 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към условията на движението по пътищата. 



2. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците, чрез запознаване с основните 

опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен 

характер, предизвикани от уличното движение. 

3. Повишаване нивото на професионална подготовка на учителите и намаляване 

безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото си 

поведение при екстремни ситуации на пътя. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на подрастващите от дома 

им до училище и обратно. 

 

III. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Месец Септември 

1. Планът на УК по БДП се приема на заседание на Педагогическия съвет. 

Отг.: Пламен Райчев 

 

2. Провеждане на родителски срещи с родителите на учениците от I и II клас за 

изработване на безопасен маршрут на всяко дете. 

Отг.:Класните ръководители 

3. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната 

роля и място в обучението на учениците. 

Отг.:Председателят на УК БДП 

4. Разработване на организационна схема за снабдяване на ученици с учебни тетрадки по 

БДП. 

Отг.:Председателят на УКБДП, Кл. р-ли 

Месец Октомври 

1. Квалификация на учителите от I-VIII клас по БДП. 

Отг.:Пламен Райчев 

2. Училищната комисия по БДП анализира изпълнението на предложенията за 

обезопасяване района на училището . 

 Отг.:УК по БДП 

3. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в 

часа на класа. 

 Отг.:Класните ръководители 

4. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки. 

 Отг.:Членовете на УК по БДП 

5. График на УК по БДП за месеца за: 

• Посещение на учебните форми: урок и 5-минутка; 

• Изграждане на учебно-материална база по БДП. 

 Отг.:Членовете на УК по БДП 

6. Месечно работно заседание на комисията. 



 Отг.:Председателят на УК БДП 

Месец Ноември 

1. Дейности по обезопасяването на района на училището. 

Отг.:Пламен Райчев 

         Председателят на УК БДП 

2. Месечно оперативно заседание на комисията. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Декември 

1. График на УК по БДП за месеца за: 

• Посещение на учебни форми: урок и 5-минутка; 

• Изграждане на материална база по БДП. 

Отг.: УК по БДП 

2. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като участници в 

уличното движение. 

 Отг.: Класните ръководители 

3. Месечно работно заседание на УК по БДП. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Януари 

1. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП за учениците 

от I до VII клас. 

 Отг.: Класните ръководители 

2. Месечно оперативно заседание. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Февруари 

1. Информация на УК по БДП пред Педагогическия съвет за ефективността на обучението 

по БДП по отношение на: 

• Урокът по БДП; 

• Петминутката; 

• Резултатите от срочните тестове; 

• Работата с рискови деца и ученици. 

 Отг.:Председателят на УК БДП 

2. Внасяне на докладна в комисията по квалификационната дейност - предложение за 

финансиране на обучението по БДП през следващата година. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

3. Работа на УК БДП по плана за: 

• Посещение на учебни форми: урок и  5-минутка 

 Отг.: УК БДП 

4. Месечно работно заседание на комисията. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 



Месец Март 

1. Работа по План-графика за посещение на учебни форми: урок и 5-минутка. 

Отг.: Председателят на УК БДП 

2. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по БДП. 

 Отг.: Класните ръководители 

3. Месечно оперативно заседание на УК по БДП. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Април 

1. Провеждане обща учителска среща, свързана с поведението на учениците на улицата и 

пътя и особеностите на учебния процес по БДП в I-VII клас. 

Отг.:Класните ръководители 

         Председателят на УК БДП 

2. Провеждане на практически занятия и състезания, свързани с обучението по БДП. 

Отг.: УК БДП 

          Класните ръководители 

3. Месечно работно заседание на комисията. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Май 

1. Провеждане на срочен тестов контрол. 

 Отг.: Класните ръководители 

2. Посещение в заключителните форми на обучение: 

• Урокът по БДП; 

• Петминутката; 

• Индивидуална работа с рисковите ученици. 

 Отг.: УК по БДП 

3. Квалификация на учителите по БДП за следващата учебна година. 

 Отг.: Пламен Райчев 

4. Обсъждане на идеи за обновяване на материалната база за БДП за следващата учебна 

година. 

Отг.:УК по БДП 

         Класните ръководители 

5. Месечно оперативно заседание. 

  Отг.: Председателят на УК БДП 

Месец Юни 

1. Училищната комисия по БДП докладва пред педагогическия съвет за: 

• Изпълнение на плана на комисията за учебната година; 

• Предлага за обсъждане и приемане план на УК по БДП за следващата учебна година. 

 Отг.: Председателят на УК БДП 

 

 


