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КРАТЪК АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. 

 
Цялостната дейност на ОУ“Елин Пелин“ гр.Бургас през учебната 2015/2016 г. 

протече съгласно залегналите в годишния план дейности и произтичащите задачи от 

новоприети нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на 

регионално и национално ниво.  

През изминалата учебна  година в ОУ „Елин Пелин” – Бургас се обучаваха 1009 

ученици разпределени в 41 паралелки. За учениците  от начален етап е организирано 

целодневно обучение в 28 паралелки и 26 ПИГ.  ОВП  се организира и провежда  от  86 

педагогически специалисти на 85,5 щата. 

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

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

образователно-възпитателния процес. Правилното планиране на ОВП бе решаващо 

условие за усъвършенстване на качеството на организацията, структурата и методиката на 

обучение в училище.    

 

СИЛНИ СТРАНИ, ПОСТИЖЕНИЯ И 

РЕЗУЛТАТИ 

СЛАБИ СТРАНИ 

Квалифициран педагогически персонал  

в ОУ“Елин Пелин“ 

Отчитаме като слаба страна прекалено 

големия брой планирани дейности, което 

пречи на прецизното изпълнение на някои 

от тях.  

Успешна реализиция на план-приема на 

учениците. Поддържане на относително 

постоянен брой ученици в последните 

години, което осигурява финансова 

стабилност на училището в условията на 

делегиран бюджет. 

Недостатъчна мотивация на някои ученици  

за усвояване на трайни знания; 

Създаване на стимулираща училищна  Незаинтересованост и нежелание на част от 
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среда, отговаряща на изискванията на ЕС, 

на интересите и потребностите на 

учениците и превръщането на училището в 

желана територия за ученици и родители. 

родителите за сътрудничество с училището. 

Издигане равнището на родноезиковото 

обучение 

Формални и неизчерпателни практики на 

комуникация с родителите.  

Засилване ролята на чуждоезиковото 

обучение. 

Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

 Повишаване качеството на ОВП по всички 

учебни дисциплини. Утвърждаване на 

целодневната форма на обучение в начален 

етап на образование. 

Недостатъчно системна и последователна 

работа с ученици, които не постигат добри 

резултати. Непоследоватерност при 

стимулиране на учениците за постиженията 

им. 

Надграждане на знанията на учениците в 

групите по СИП и ЗИП. 

Непосещаемост на консултациите по 

отделните учебни предмети в 

прогимназиален етап. 

Усъвършенстване уменията на учениците за 

работа с тестове. Проведеното 

вътрешноучилищно  

оценяване в III и в VI клас, съобразено с 

изискванията за външно оценяване е 

положителна практика. 

Апробационните тестове  за НВО се налага 

да се провеждат за сметка на часове за 

упражнение. 

 

Издигане на по-високо равнище на 

методическата и вътрешноучилищната 

квалификационна дейност и внедряване на 

иновации в образователната дейност. 

Инертност,  рутина  и липса на 

инициативност в работата на МО.  

Осигуряване на образователна среда за 

равен достъп до учене през целия живот. 

Голям брой ученици от начален курс в 

групите  ПИГ отсъстват от часовете , 

предвидени за дейности по интереси в 

област „Наука”, «Изкуства» и др. с цел 

посещение на извънучилищни  занимания . 
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Това създава нарушение на целодневния 

режим на работа и понижава  мотивацията  

на учениците за участие  

в  образователния процес 

Като силна страна оценяваме 

организирането на обучение от външни 

институции на теми: 

„Техники за стимулиране на логическото 

мислене и паметта на учениците“       

 „Развитие на колективните ценности, 

справяне със стреса“  

„Изработване на портфолио” 

„ Класният ръководител – мениджър на 

класа” 

За участието си в обучението на последните 

две теми, организирано от ДИПКУ към 

Тракийски университет – гр. Стара Загора, 

участниците получиха удостоверения с 

признат един кредит 

Допускат се голям брой извинени и 

неизвинени отсъствия. 

За популяризиране  постиженията на 

учениците са учредени  две стипендии:  

„Най-проспериращ ученик” за  изяви в 

областта на науката и  

„Дело на третото хилядолетие” - за 

поведение в духа  на християнските 

нравствени добродетeли. На заседание на 

ПС определя и номинация  

„Най-добрия клас”  за учебната година, с 

награда – еднодневна екскурзия. 
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МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 
Насърчаване и подкрепа на личностното развитие на ученика като самостоятелна 

автономна личност, която поема отговорност за собствената си реализация; създаване на 

условия за формиране на ключови компетентности като предпоставка за учене през 

целия живот и лично благополучие, а именно условия за превръщане на училището в 

място за учене, което не само преподава основни научни знания, а осигурява развитие на 

динамичните способности – способност за самостоятелно учене, самоинициатива, работа 

в екип, развиване и прилагане на креативност при решаване на проблеми, проектно и 

изследователско учене и мислене. 

Осигурява възможности за лична, социална и професионална реализация на всички 

граждани. Принос за постигне на устойчив обществен и икономически просперитет при 

утвърждаване на демократичните ценности, уважение към различието, социалното 

сближаване, активното гражданско участие и междукултурен диалог. Възпитание в 

разбирането, че приобщаването в образователната система на всички деца и ученици, 

независимо от различията им в образователните потребности, е ценност за цялото 

общество и негова грижа. 

Училище за непрекъснато развитие и усъвършенстване, училище на учениците, 

училище НА всеки”. 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

ОУ“Елин Пелин“ да продължи да се утвърждава сред водещите образователни 

институции с ефективно управление и европейска визия. 

ОУ“Елин Пелин“ е извоювало мястото си сред предпочитаните училища с добър 

имидж, което има устойчиво развитие и същевременно приема всички съвременни 

предизвикателства и непрекъснато се развива. Дава достъп до качествено образование на 

всеки и осъществява положителни и значими за учениците постижения, дава шанс на 

всеки ученик да разгърне своите заложби и да получи отлична реализация в по-

дългосрочен план.  
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ОУ“Елин Пелин“ работи в екип, уважавам всички, които имат продуктивни идеи, 

инициативи, иновации и работят за успеха и имиджа на училището. Отворено е за 

партньорство с общността, родителите, институциите и НПО. 

ОУ“Елин Пелин“ работи по национални и международни проекти и печели призови 

места в различни области.   

ОУ“Елин Пелин“   има  динамичен, развиващ се педагогически екип, подкрепя и 

мотивира професионално развитие на учителите и създава качествени и адекватни 

възможности за обучение, развитие и създава възможност за лично удовлетворение от 

постигнатото.  

 

 

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 

Главна цел: 

Развитието на автономна личност, като водещ е процесът на учене и 

„пътуването” към знанието; ученикът е в центъра на обучението, активен, генериращ 

знания,  съучастващ, рефлективен, критично мислещ, работещ екипно в групи; учителят е 

медиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник, консултиращ, стимулиращ, провокиращ, 

диалогичен, справедлив, лидер на промяната; акцентът е върху “знанията как...” и 

„умението да..”; характерът/духът на урочната работа се изразява в  сътрудничество, 

партньорство, търсене, любознателност, подкрепа, насочване, откриване; уроците са 

гъвкави, с разнообразна структура, интерактивни, мотивиращи за участие и работа; 

грешките – има ги, за да се поучаваме от тях; оценяването – обективно, формиращо; 

даващо обратна връзка; училищният ред – договорен, споделен, приет в диалог и съгласие; 

възгледът за света е позитивност, преговори, договорености, чувство за принадлежност, 

“овластена” автономна личност. 

Изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, 

способни да работят съвместно, владеещи базови компетентности, осъзнати за 

силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на 

общността. 

 

Оперативни цели:     
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1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му; 

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 

общности; 

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво 

развитие; 

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им; 

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното 

и отговорното гражданско участие; 

8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и 

хората с увреждания; 

10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки; 

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, 

правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в 

Европейския съюз.“ [2, 2-3] 

 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАРЛАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, 

научно, културно и спортно средище. 
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Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата 

в училището 

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността на 

училищното образование и подготовка ( +система за оценка и самооценка на персонал по 

ЗПУО) 

Цел управление на качеството се въвеждат нови процедури по оценяване и 

самооценяване. В Закона е записано, че самооценяването „е насочено към изготвяне на 

вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури 

и критерии, определени от детската градина или училището.“ [2, 100] Оценяването ще се 

извършва чрез самооценяване и инспектиране, като второто ще се осъществява от 

Националния инспекторат по образованието. На всеки пет години ще се извършва поне по 

една инспекция на всяка детска градина и всяко училище. [2, 101] Критериите за 

самооценка са описани в съответния стандарт. 

Приоритетно направление 4: Усъвършенстване системата за квалификация, 

преквалификация и обучение 

Приоритетно направление 5: Удовлетворяване на специфичните образователни 

потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения и специални образователни потребности 

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, 

сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и органи  чл2 ал.2 от ЗПУО 

Приоритетно направление 7: Развитие и подобрения във външната и вътрешна 

среда на училището 

Приоритетно направление 8: Осигуряване на широк спектър от извънкласни 

форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична 

изява, инициатива и творчество 

Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти ( национални и 

вътрешни) 

Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, 

работа с медии и външни звена изграждащи имидж на учебното заведение. 

Приоритетно направление 11: Стабилизиране на училището при кризи и развитие  

( темпове, етапи) 

Приоритетно направление 12:  Оцеляване на училището в извънредни ситуации. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” 

 

І.  ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА И АДМИНИСТРАТИВНА 

ДЕЙНОСТ 

 

1. Изготвяне и спазване на годишните разпределения на учебния материал по всички 

учебни дисциплини, на плановете на класния ръководител, на програмите за ФО и 

ИП. 

Срок: м.септември 2016 

Отг.: Директорът и учителите 

2. Преглед на задължителната документация в началото на учебната година. 

Срок: м.октомври 2016 

Отг.: УР 

3. Провеждане, оценяване и анализиране  на входното ниво на знанията на учениците 

и предприемане на необходимите мерки за преодоляване на констатираните 

пропуски. 

Срок: 15 октомври 2016 

Отг.: учителите 

4. Мерки за подобряване на резултатите от външното оценяване ІV и VІІ клас и 

обсъждане на изискванията за провеждане на НВО за учебната 2016/2017г.  

Срок: през годината 

Отг.: учителите по предмети 

5. Активно използване на тестовата форма за проверка на знанията особено в четвърти 

и седми клас. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

6. Изготвяне на график и списък на учениците - изоставащи и напреднали, с които ще 

се работи допълнително в часовете за консултация; изготвяне на графици за 

класните, контролните работи и консултациите 

Срок: м. октомври.2016 

Отг.: гл.учители и учителите 
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7. Изготвяне на план за квалификационната дейност в ОУ”Елин Пелин” със следните 

акценти:  

- участие на учителите европейски програми като фактор за повишаване 

мотивацията на учителите в професията и възможност за усъвършенстване 

на професионалната квалификация на педагогическия състав; 

- квалификация на учителите по определени теми, с цел подобряване 

качеството на работа им и повишавана резултатите при   подготовката  на 

учениците в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на 

атестиране и получаване на квалификационни кредити; 

- изработване на професионално портфолио на педагогическия специалист,  

включващ разработени материали, които доказват активното му участие в 

реализирането на политиката на училището, професионалните му изяви, 

усъвършенстване и кариерно израстване, постигнати резултати с ученици. 

- оказване на педагогическа и методическа помощ на млади колеги, с цел  

повишаване качеството и ефективността на образованието, и  придобиване  

на по-висока квалификационна степен .     

- обсъждане на новите изискванията за провеждане на НВО при ІV и VІІ клас; 

- проучване за използване на нови методи на изпитване чрез електронни 

платформи. 

Срок: през годината 

Отг.: комисията за квалификационна 

дейност 

8. Изготвяне на планове на МО, графици на заседанията на ПС. 

Срок:: септември 2016 

Отг: председатели на МО 

9. Продължаване въвеждането на интерактивни методи за обучение и на новите ИКТ 

във всички учебни дисциплини. 

Срок: постоянен 

Отг: гл.учители и учителите 

10. Активно използване на възможностите, предоставени от МОН и другите ведомства 

за работа по проекти, свързани с подобряване качеството на образователния процес. 

Изработване на вътреучилищни проекти. 
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Срок: през годината 

Отг.: УР, гл.учители 

11. Планиране на: 

- Броя на постъпващите първокласници 

- Нуждите от педагогически кадри 

- Необходимата учебна и училищна документация 

Срок: през годината 

Отг.: Директорът 

12. Избор на подходящи методи и форми за преодоляване на демотивацията у 

учениците за усвояване на знания и придобиване на  умения и навици. 

Срок: през годината 

Отг.: Учителите, педагог.съветник 

13. Работа  на групите по Факултативно обучение  с цел надграждане на 

общозадължителната подготовка и за развиване на индивидуалните и творчески 

способности на учениците. 

Срок: през годината 

Отг.: учителите 

14. Създаване на подходяща училищна среда, мотивираща учениците за опазване и 

поддържане на материалната база. 

Срок: през годината 

Отг.: учителите 

15. Повишаване ефективността на екипната работа на учителите, преподаващи в 

конкретна паралелка и в методическото обединение. 

Срок: през годината 

Отг.: гл.учители, председатели МО 

16. Текущ контрол върху степента на усвоените знания и обсъждане на резултатите в 

МО.  

Срок: през годината 

Отг.: преподавателите 

17. Изработване на План за гражданско образование със следните акценти: 

- Възпитание в родолюбие и гражданско самосъзнание; 

- Възпитание на уважение към връстници и учители; 
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- Възпитание в трудолюбие, създаване на трудови навици и уважение към 

труда на другите; 

- Възпитание в отговорност; 

- Правно възпитание; 

- Възпитание на самоконтрол и самооценка; 

- Приобщаване към европейските ценности; 

- Възпитаване на учениците в християнски добродетели и традиции; 

- Екологично възпитание;  

- Здравно и физическо възпитание; 

- Сексуално възпитание; 

- Превенция на зависимостите /алкохол, тютюнопушене, наркомания/; 

- Противодействие срещу проявите на насилие и агресия; срещу 

настъплението на секти и нови религиозни движения; 

- Умения за решаване на конфликти и решаване на спорове; 

- Запознаване с правата на децата, съобразени с Конвенцията за закрила на 

детето; 

- Безопасност на движението; 

- Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи и пожари. 

Срок: през годината 

Отг.: екип за   ГО   

18. Продължаване на съвместната работа с външни организации – Регионален Бургаски 

музей, Фондация „Биоразнообразие“, Червен кръст, Дружество за защита на 

птиците, Сдружение „Духовно огледало“, природен парк „Странджа“ и др. 

Срок: през годината 

Отг.: кл.р-ли, преподаватели по предмети 

19. Подобряване и разнообразяване на работата с деца със СОП  

Срок: декември 2016 

Отг.: УР, педагог.съветник, ресурсен 

учител 

20. Организиране и провеждане на занимания по английски език за работещите, с цел 

по-лесното използване на информационно-компютърните технологии и включване 

в международни проекти. 
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Срок: през годината 

Отг.: УР и Гл.учители  

21. Осигуряване на подходящ образователен софтуер по отделните учебни предмети и 

оборудване на кабинети, инсталиране на безжичен интернет. 

Срок: през годината 

Отг: УР                            

22. Обучение за работа със специализиран софтуер /електронна дъска, мултимедия, 

„Кинект”, „МozaBook“/. 

Срок: през годината 

Отг.: Директор, Илияна Първанова 

23. Подкрепа   на PR екипа за подбор и редактиране на материали за рубриките  в 

училищния сайт  и своевременното им предоставяне през учебната година.  

Срок: през годината  

Отг.:PR екип, летописец и  УР 

24. Да продължи обезпечаването на МО с интерактивна техника и поетапно оборудване 

на кабинетите, класни стаи, и дидактически материали по учебните предмети. 

Срок: през годината 

Отг.: УР 

25. Водене на отчет на учениците с неизвинени отсъствия и своевременно запознаване 

на родителите и предприемане на необходимите мерки.  

Срок: м.октомври 

Отг.: кл. ръководители, педагог. съветник 

26. Осигуряване на приемственост между различните степени на обучение в училище 

чрез: посещения на занятия, родителски срещи, посещение на уроци и съвместни 

методически дейности и разговори. 

Срок: м.октомври, май 

Отг.: председатели на МО 

27. Провеждане на вътрешното оценяване по формата на външното оценяване за ІІІ и 

VІ клас и споделяне на добри практики за подготовка на НВО. 

Срок: м.май 2016г. 

Отг.: УР, преподавателите  
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28. Издигане ролята на ученическото самоуправление за реално участие в училищния 

живот и учебната дейност. 

Срок: през годината 

Отг.: педагог. съветник, кл. р-ли 

29. Подреждане и на открит кът за четене в училището и неговото обновяване във 

връзка с празниците „Ден на книгата“, Патронен празник на училището, Празник на 

буквите и др. годишнини. Покана на изявени общественици и литературни дейци.  

Срок: м. Февруари 2017г. 

Отг.: училищният библиотека 

30. Организиране на вътрешно-училищно състезание по краснопис и грамотност.   

Срок: м. Януари 2017г. 

Отг.: председатели на МО нач. етап и 

БЕЛ  

 

 

СОЦИАЛНО-БИТОВА  И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 

 
1. Естетизация и поддържане на МТБ 

Срок: през годината 

Отг.: Комисията по естетизация 

2. Практическа реализация на системата за дежурство в училището с цел опазване на 

МТБ и търсене на лична отговорност при повреждане и рушенето й.                            

Срок: м.октомври  

Отг.: зам. директор, Комисия по 

 дежурството  

3. Запознаване на родителите със Стратегията на училището, с плана за 

взаимодействие с родителите и с функциите на  Училищното настоятелство по 

класове и в сайта на училището 

Срок: през годината 

Отг.: Училищно ръководство  
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4. Предоставяне на подробна информация по класове и в сайта на училището за 

създаването на Обществен съвет към училище ОУ „Елин Пелин” като орган за 

подпомагане на училището и упражняване на граждански контрол, съгласно новия 

Закон ПУО,чл.265 

Срок: в началото на уч. година 

Отг.: Училищно ръководство  

5. Предоставяне данни от медицинското лице при ОУ „Елин Пелин” на класните 

ръководители за здравословното състояние на тези ученици, които изискват 

специално внимание и грижа с цел осигуряване на условия за учебен труд и 

почивка, съобразени с индивидуалните потребности на всеки от тях. 

Срок: през годината 

Отг.: мед. лице, кл. ръководители 

6. Организиране и реализиране на дейности, свързани със здравословно и пълноценно 

използване на дните за отдих и ваканции  на ученици, учители и служители.                

Срок: през годината 

Отг.:Комисия по спортно-туристическа 

дейност и председателите на СО 

7. Продължаване грижата по животозастраховането на учениците в училище.  

Срок: през годината 

Отг: зам.-директор, класни р–ли 

8. Провеждане на профилактични прегледи на училищния колектив. 

Срок: в края на уч. година 

Отг: Училищно ръководство 

 

 

 

 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

СРОК ТЕМА ОТГОВОРНИК 

15.09.2016 Тържествено откриване на новата учебна 

година 

Преподаватели по БЕЛ, 

Красимир Капитанов 

21.09.2016 Радиопредаване на тема „Ден на 

Независимостта на България“ 

Преподаватели по история 

21.09.2016 Ден на мира Преподаватели по история 
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26.09.2016 Международен ден на езиците – 

насърчаване на учениците за изучаване 

на чужди езици 

Преподаватели по англ.език и 

руски език 

01.10.2016 Ден на музиката Преподаватели по музика 

октомври 2016 

– май 2017 г. 

 

Участие в кампанията „България чете“ 

под патронажа на президента на РБ 

съвместно с Министерството на 

културата и МОН с цел насърчаване на 

четенето и грамотността сред гражданите 

от всички възрасти 

Преподаватели по БЕЛ,  

класни  ръководители и 

главните   учители 

05.10.2016 Международен ден на учителя Главни учители  

05.10.2016 Световен ден на усмивката – „Изпрати 

усмихнати послания”   

Кл. ръководители и 

педагогически съветник 

31.10.2016  Ден на Черно море - Изготвяне на 

изложба през м.10.2016;  

 Екскурзия с колегите с хидробус до о-

в „Св. Анастасия”. 

Преподаватели по география 

и биология 

01.11.2016 Ден на Народните будители Кл. ръководители 

15.11.2016 Отбелязване на световен ден за 

възпоменание на жертвите на пътно-

транспортни произшествия чрез беседа 

Кл. ръководители и 

педагогически съветник 

16.11.2016 Отбелязване на Международния ден на 

толерантността чрез беседа 

Кл. ръководители и 

педагогически съветник 

21.11.2016 Ден на християнското семейство и 

младеж: 

 Ретро фотоизложба: „Мама, татко и 

аз“; 

 Изложба на книжки от детството на 

мама и татко. 

Преподаватели - нач. етап 

01.12.2016 Световен ден за борбата срещу СПИН -  

беседа с учениците от VI и VII клас 

Кл. ръководители и 

педагогически съветник, 

медицинско лице 

06.12.2016 Ден на Бургас. Участие в 

общоучилищнии общински  тържества в 

началото на м.12.2016 г. 

кл. ръководители  

м.12.2016  Седмица на здравословното хранене под 

надслов: „Избери здравословното” , 

кампания „Протегни ръка“ 

Екип ГО, класни 

ръководители, родители, 

медицинско лице 

10.12.2016 Международен ден на човешките права - 

Беседа в ЧК 

Кл. ръководители и 

педагогически съветник 

до 23.12.2016 Коледно тържество: 

 участие на ученици от училището в 

общоградски и общоучилищни 

инициативи с благотворителна цел; 

 Организиране и провеждание на 

традиционен Коледен базар 

Кл. ръководители, учители 

по изобразително изкуство и 

трудово обучение 
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 Фотоизложба „Коледа по света“ и 

„Български коледни обичаи и 

традиции“ 

08.01.2017 Традиционен български  празник – 

„Бабинден“ 

Учители 

11.01.2017 Международен ден на думата 

„Благодаря“ 

Кл. ръководители 

21.01.2017 Международен ден на прегръдката под 

надслов: „Не ме дразни, а ме прегърни”.  

Да обиколим училището хванати за ръце. 

Кл. ръководители 

02.02.2017 Бургаски влажни зони   Преподаватели по биология и 

география                                

06.02.2017 Честване на Освобождението на Бургас 

от турско робство с поднасяне на венец 

пред паметника на руските освободители 

Учители по история и 

цивилизация и кл. 

ръководители 

14.02.2017 Отбелязване на празника  „Свети 

Валентин“ 

Преподаватели по 

изобразително изкуство, 

преподаватели начален етап 

16.02.2017 Световен ден на астрономията – за 

ученици от VII клас 

Преподаватели по физика 

17.02.2017 Международен ден на доброто Кл. ръководители и 

педагогически съветник 

19.02.2017 Радиопредаване на тема „Годишнина от 

обесването на Васил Левски“ 

Преподватели по БЕЛ и 

История 

22. 02.2017 Международен ден на розовата фланелка 

– насочен срещу агресията и тормоза в 

училище 

педагогически съветник, 

класни ръководители и 

Ученически съвет 

01.03.2017 Изработване на мартеница за фасадата на 

училището 

Преподаватели начален етап 

м. 03.2017 г. Училищен конкурс по краснопис в чест 

на патрона на училището /І – VІІ клас/ 

Кл. Ръководители нач. етап и  

учители по БЕЛ 

03.03.2017 Национален празник на Република 

България – 139 години от 

Освобождението от турско робство. 

Участие в общоучилищни и общоградски 

тържества. Изготвяне на план - програма 

за тържествата в училище 

 Радиопредаване в ЧК за 3 март; 

 живо знаме от балони в двора на 

училището – V клас 

Преподаватели по история и 

класни ръководители 

08.03.2017 Международен ден на жената Учители 

14.03.2017 Международен ден на числото пи Преподаватели по 

математика 

18.03.2017 Тържествено отбелязване на празника на 

ОУ „Елин Пелин“ – по предварително 

изготвен план  

Комисия по честванията 
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21.03.2017 Международен ден на поезията Преподаватели по БЕЛ 

22.03.2017 Международен ден на водата Преподаватели по география 

и биология 

27.03.2017 Международен ден на театъра Кл.ръководители 

01.04.2017 Ден на хумора и шегата Кл. Ръководители 

02.04.2017 Международен ден на детската книга Кл. Ръководители нач.етап 

07.04.2017 Международен ден на здравето Преподаватели по биология 

18.04.2017 Международен ден на Културно – 

Историческото наследство 

Преподаватели по история 

22.04 до 

29.04.2017 

 „Седмица на планетата Земя“ : 

 Инициатива „Да посадим дърво“; 

 Конкурс за рисунка, есе, фотография, 

презентация, еко плакат под надслов: 

„Твоята планета се нуждае от теб”; 

 Организиране на еко акция за 

намаляване на отпадъците. 

Комисия  по ГО 

23.04.2017 Международен ден на книгата и 

авторското право. Ден на масовото 

четене.  

 Провеждане на конкурси, литературни 

състезания, изготвяне на табла, покана 

на известна личност. Участие в 

Националния маратон на четенето; 

 Базар на книгата - подаряване и 

размяна на детско-юношески книги 

уч.библиотекар, 

преподаватели БЕЛ, класни 

ръководители нач. етап 

 

м.04.2017 г. Великден - благотворителни тържества, 

участие в общоучилищни и общо- 

градски мероприятия. 

 

03.05.2017 Международен ден на Слънцето Преподаватели по физика 

09.05.2017 Ден на Европа. Ден на ученическото 

самоуправление в училище. 

Кл. ръководители 

17.05.2017 Международен ден на спорта Преподаватели по ФВС, кл. 

Ръководители 

18.05.2017 Международен ден на музеите Преподаватели по история, 

Кл. Ръководители 

м.05.2017 Закриване на учебната година за ученици 

до IV клас 

Кл. ръководители – нач. Етап 

24.05.2017 Ден на славянската  писменост и култура. 

Участие в общоградското шествие 

Кл. ръководители и учители 

31.05.2017 Международен ден без тютюнопушене – 

беседа с учениците от VI и VII клас 

Кл. ръководители, 

педагогически съветник 

01.06.2017 Международен ден на детето - 

Благотворителна акция и коктейл за 

учениците, представили се отлично на 

олимпиади и състезания, и за техните 

родители. 

Директорът и УН 

 



19 

 

 19 

02.06.2017  Радиопредаване на тема „Ден на 

Христо Ботев и на загиналите за 

свободата и независимостта на 

България“; 

 поднасяне на цветя на паметника на 

Ботев в Морската градина от 

представителна група ученици 

Преподаватели по история, 

БЕЛ и кл. ръководители 

05.06 .2017 Световен ден на околната среда. 

Отбелязване на Седмица на екологията в 

Бургас до 09.06.2017 

Преподаватели по биология и 

география 

09.06.2017 Международен ден на приятелството Кл. ръководители и 

педагогически съветник 

15.06.2017 Закриване на учебната година V – VII 

клас 

Преподаватели по БЕЛ и Кл. 

ръководители  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ ПО: 

 
- Български език и литература; 

- Математика; 

- Химия; 

- Физика; 

- Биология; 

- Чужди езици; 

- История; 
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- География; 

- Олимпиада по здравословно хранене. 

- Участие в национални и международни олимпиади. 

Срок: по график на РИО 

Отг.: учители по предмети и ПДУД 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ 

 
- Състезание по български език и литература “Обичам те, българска реч!” 

Срок: м. март 2017г. 

Отг.: учители  по бълг.език и литература 

- Състезание “Всезнайко”.  

Срок: м. април 2017г. 

Отг.: ПДУД, учители по математика 

- Европейско математическо състезание “Кенгуру”. 

- Математика без граници 

- Националното състезание по български език и литература „Любословие“. 

- Национална финално състезание на СБНУ 

- Национално състезание  „Ключът на музиката“ 

- Регионални, национални и международни състезания и конкурси по 

различни учебни дисциплини. 

Срок: през годината 

Отг.: учителите по съответните предмети 

и зам. директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ 
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1. Коридорите, акреациите и класните стаи да останат постоянни места за изложба с 

оглед създаване на естетична среда. Всяка класна стая да бъде озеленена. 

Срок: през годината 

Отг.: Комисия по естетизация и ГО 

Ст.Кирязова, М.Шивачева, 

Н.Ралева,Б.Белорешка 

2. Ден на Черно море – 31.10. – изложба. 

Срок: м.10. 2016 г. 

Отг.: учит. по биология, география и ИИ 

3. Изложба за Никулден – 6.12.2016 г.  Празник на град Бургас. 

Срок: края на м.11.2016 г. 

Отг.: учителите по ИИ и р-ли на клубове 

по  етнография от нач.курс            

4. “Българските коледни обичаи и традиции” –изложба и базар. Благотворителен 

Коледен базар на здравословни храни. 

Срок: м.12.2016 г. 

Отг.: кл.р-ли и уч-ли по история и р-ли на 

клубове  по етнография – прогимназиален 

курс 

5. Изложба, посветена на 3 март – от фотоматериали. 

Срок: м.02.2017 г. 

Отг.: учит. по история и география, 

бълг.език и из.изк. 

6. Благотворителен Великденски базар. 

Срок: м.04.2017 г. 

Отг.: учители по ИИ, кл.р-ли и 

ръководители на клубове по етнография 

7. Участие в Международния ден на танца. 

Срок: м.05.2017 г. 

Отг.: класните ръководители, учителите  

ФВС, хореограф 
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8. Участие на ученици в училищни, регионални, национални и международни 

изложби. 

Срок: през годината 

Отг.: учители по ИИ 

9. Обогатяване на постоянната етнографската експозиция в ОУ”Елин Пелин”. 

Срок: постоянен 

Отг: класни ръководители 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ 

 
1. Фолклорни празници за изпълнение на народни песни и танци, традиции и обичаи.  

Срок: през годината  

Отг.: учителите по хореография 

2. Участие на хореографските паралелки в междуучилищни, регионални и национални 

конкурси и други инициативи, свързани с българската фолклорна традиция. 

Срок: през годината  

Отг.: учителите по хореография 

3. Участие в регионални, национални и международни конкурси по изобразително 

изкуство. 

Срок: през годината 

Отг.: учителите по ИИ 

4. Участие в училищни, регионални и национални литературни конкурси. 

Срок: през годината 

Отг: учители  по СИП бълг.ез. и 

литература 

 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 
 

1. Обект и предмет на контролната дейност през  годината са: 

- учебната работа на учениците и техните резултати; 

- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и 

- възпитателите; 
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- работата на зам.директорите, обслужващия и помощния персонал; 

- спазването на трудовата дисциплина и нормативните документи от всички 

- работещи в училището; 

- редът и спазването на сроковете за попълване на училищната документация 

- и за изпълнение на решенията, взети на педагогически съвет; 

- контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

 

2. Форми на контролната дейност: 

1) административни проверки:  

- на училищната документация, свързана с учебния процес 

- бележници, дневници, книга за подлежащи на задължително обучение и 

т.н.); 

- на другата документация – техническа и технологична, документи за 

- материалните и сроковете дейности; по трудово-правните отношения с 

персонала;  

- документи, свързани с финансовата дейност; 

- проверки на социално-битовата и стопанската дейност. 

 

2)  проверка по спазването на: 

- Правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

- Училищния правилник; 

- Изготвените графици; 

3. На постиженията на учениците чрез тестове, контролни работи, анкети, 

разговори и др.; 

4. Посещение на учебни  часове по отделни предмети; 

5. Седмичното разписание; 

6. Правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание обучение и 

труд. 

 

ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ 

ПО ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО /УКЗД/ 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Комисията  по закрила на детето в училище е създадена съобразно действащите в 

страната закони като ЗЗД, ЗНП,ЗБЛЛМН, както и др. подзаконови актове, указания 

и документи /вкл. и международни такива за закрила на детето 

2. Училищната комисия по закрила на детето включва следните подкомисии:  

- -Комисия по превенция и работа с деца в риск;  

- -Комисия по превенция на противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни;  

- -Комисия за противодействие на училищния тормоз 

4. Статутът, функциите и дейността на УКЗД са съобразени с: 

- Координационният механизъм за взаимодействие при дете жертва на 

насилие/ в риск от насилие или при кризисни ситуации; 

- Насоки за организацията и дейността на училищните комисии по превенция 

на противообществените прояви; 

- Механизъм за противодействие на тормоза между деца и ученици в 

училище. 

- Правилник за дейността на училището и приетите училищни планове 

 

II.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ  

Основните приоритети в работата на УК са свързани с превенцията, приобщаването 

и социализирането на деца в риск, деца със склонност/ или извършители на 

противообществени прояви и  участници в ситуация на тормоз.  

 

III.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ  

1. Създаване на условия за намаляване негативните прояви на насилие и тормоз 

между учениците в училище  

2. Провеждане на индивидуална и групова работа с ученици с асоциално и агресивно 

поведение и включване на родителите им в съвместни инициативи.  

3. Организиране свободното време на учениците със склонност към негативни  прояви 

или живеещи в неблагоприятна (рискова) възпитателна среда и включването им  в 

извънкласните форми на работа  
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3. Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и др. с цел 

гражданско възпитание и образование у учениците. 

4. Координиране работата на Училищната комисия с държавните и обществени 

органи и организации, работещи по превенция и откриване на деца в риск, по 

превенция и намаляване на противообществените прояви на учениците, по 

превенция и противодействие на тормоза в училище. 

 

 

IV. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ  

Основните функции на УК са свързани: с проучване причините за негативните 

прояви на учениците, с предлагане на корекционни мерки, уведомяване на 

институциите, подпомагане и взаимодействие  

 

 

V. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

 
1. Картотекиране на учениците с нагласи за отклонения в поведението 

2. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито паралелки има застрашени 

ученици или ученици с проблемно поведение 

3. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности 

4. Привличане на родители, които се нуждаят от подкрепа и квалифицирана помощ за 

съдействие 

5. Срещи-разговори  на учениците от V-VІІ  клас с представител на РУ на МВР гр. 

Бургас по проблемите на детската престъпност 

6. Срещи-разговори  на учениците от начален етап по проблемите, свързани с 

толерантното поведение в училище.  

7. Отбелязване на международни дни посветени на превенция от СПИН, употреба на 

наркотици, противодействие на училищния тормоз и др. 

8. Провеждане на дискусии със съдействието на педагогическия съветник  

в часа на класа по проблемите на  училищния тормоз и противообществените 

прояви на учениците  

9. Отчитане на УКЗД за извършената работа и приложените мерки за превенция пред    

Педагогическия съвет в края на първия учебен срок и в края на учебната година 



26 

 

 26 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ 

НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА 

ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ 

 

1. Задачи: 

- формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешна адаптация към живота; 

- придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за 

адекватно поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и 

хората; 

- прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат 

да възникнат в и около него; 

- осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите на движението 

по пътищата; 

- формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 

бедствия, отговорно отношение към въпросите за личностната безопасност и 

придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

2. Форми на работа: 

- теоретическо и практическо обучение на учениците; 

- провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите; 

- превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите да се включат в плана 

на училищната комисия. За целта: 

1) Комисията да изготви план за работа през настоящата учебна година. 

Срок: 30.09.2016г.  

Отг.: Председател  

2) Формиране на система от специални знания, умения и навици за БД, които да са 

от полза за предотвратяване на опасностите при движение по пътищата. 

Срок: през годината 

Отг.: класните ръководители  

3) Включване в националната кампания “Да обучим и опазим децата”. 
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Срок: през годината 

Отг.: председател на комисията 

4) Включване на учениците от училището в националната кампания за 

подпомагане на пострадалите от бедствия. 

Срок: през годината 

Отг.: УР и класни ръководители 

5) Осъществяване на връзка със съответните органи на КАТ, Гражданска защита и 

БЧК.  

Срок: през годината 

Отг.: председател на комисията 

6) провеждане на вътрешноучилищно състезание по БД на новоизградената 

площадка в двора на ОУ“Елин Пелин“. 

Срок: през годината 

Отг.: кл.ръководители 

7) участие в общински и национални състезания по БД и  БЧК  

Срок: през годината 

Отг: предсетател на комисията 

 

 

 СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 

 
1. Участие в училищни, регионални и национални спортни празници и състеза- 

ния. 

Срок: през годината 

Отг.: учители по ФВС 

2. Изработване на училищен спортен календар.  

Срок: м.10.2016г. 

Отг.: учители по ФВС 

3. Организиране на: 

- горски училища и пленери; 

- туристически походи; 

- излети до близки местности; 

- еднодневни и двудневни екскурзии с учебна цел; 

- фитнес за колегията – “Здрави, бодри и красиви”. 

Срок: през годината 

Отг.: кл. ръководители, учителите по 

ФВС 

4. Организиране на тийм билдинг за педагогическите специалисти  през първия и 

втория учебен срок.  
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Срок: през годината 

Отг.: УР 

5. Организиране на спортен полуден. 

Срок: м.май 2017г. 

Отг.: учителите по ФВС 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

 

1. Сътрудничество и взаимодействие между родителите и ОУ „Елин Пелин” се 

осъществява чрез индивидуални консултации, родителски срещи и обучения и в 

случаите, когато конкретната ситуация или поведение на ученика го изисква  

Срок: през годината 

Отг.: Уч. ръководство 

 

2. Поддържане  постоянна връзка с родителите и улесняване на контактите с  тях чрез 

използване на бележник за кореспонденция и електронна поща на единия от 

родителите. 

Срок: през годината 

Отг.: Уч. Ръководство Кл. ръководители 

3. Периодично и своевременно информиране на родителите относно: 

- успеха и образователното развитие на децата им; 

- училищните правила и тяхното спазване от децата им; 

- всички възникнали проблеми с адаптирането и приобщаването на децата им 

към училищната общност 

Срок: през годината 

Отг.: Уч. ръководствоКл. ръководители 

Педагог. съветник 

4. Запознаване на родителите с учебния план и стратегията за развитие на училището, 

както и обсъждане на дадени от тях предложения за по-ефективно развитие на ОУ 

„Елин Пелин” 

Срок: в началото на уч. 2016/2017г. 

Отг.: Уч. Ръководство Кл. ръководители 
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5. Съставяне и оповестяване на графици за определено приемно време за родители, 

желаещи да се срещат с Училищното ръководство, с класния ръководител, с 

педагогическия съветник, с учители и други педагогически специалисти. 

Срок: м.10.2016г. 

Отг.: Уч. Ръководство  

6. Провеждане събрание на родителите за избор и брой на представители на 

родителската общност  в Обществния съвет на ОУ „Елин Пелин” 

Срок: в началото на уч. 2016/2017г. 

Отг.: Уч. ръководство  

7. Свикване заседание на УН при ОУ „Елин Пелин” с цел определяне и делегиране 

право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет на представител на 

настоятелството  

Срок: в началото на уч. 2016/2017г. 

Отг.: Уч. ръководство Председател на УН 

8. Ангажиране  на родители - членове на УН и Обществения съвет  към ОУ „Елин 

Пелин” при решаване на въпроси, свързани с проблемни ученици, с подобряване на 

МТБ и условията на труд на учениците, привличане на деца, подлежащи на 

задължително обучение и ефективна превенция и работа с деца в риск от отпадане 

от училище и живеещи в рискова семейна среда 

Срок: през годината 

Отг.: Уч. ръководство Педагог. съветник 

9. Осъществяване на ежемесечни контакти на кл. ръководители с родителските 

тричленки по класове за решаване на текущи задачи и възникнали проблеми в класа   

Срок: през годината 

Отг.: Кл.р-ли 

10. Търсене съдействие от родителите при подготовка и провеждане на 

училищни мероприятия и спонсорство за подобряване на МТБ в училище. 

Срок: през годината 

Отг.: Уч. Ръководство Кл. ръководители 

11. Съвместно отбелязване Деня на християнското семейство  

Срок: 21.11.2016г. 

Отг.: Уч. Ръководство Кл. Ръководители 
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Учител по хореография 

12. Съвместно празнуване на Коледните и Великденските празници  

Срок: м. декември /април 

Отг.: Уч. ръководство  Кл. р-ли,  

Учител по хореография, Председател на 

УН  

13. Поддържане на информационен кът за родители.  

Срок: през годината 

Отг.: Уч. ръководство 

Педагог.съветник,  Кл. ръководители 

14. Изготвяне на график за допълнителна работа на учителите с учениците с цел 

преодоляване пропуските в знанията на учениците. 

Срок: м.октомври 

Отг:   Уч. Ръководство Кл. ръководители  

15. Провеждане на ежемесечни родителски срещи с предварително определени тема, 

график и отговорност: 

месец Септември - Среща на учителите с родителите във връзка с организацията 

на новата учебна година. 

месец Октомври – Запознаване на родителите с дневния и седмичния режим на 

учениците, с Училищния учебен план и други вътрешни документи. 

- Изисквания на учителите по отделните предмети за предстоящата учебна 

година. 

- Запознаване с плана за часа на класа и с организацията за провеждане на 

допълнителния час на класа за срещи с родители и ученици. 

- Организационни въпроси. 

месец Ноември – Тематична среща свързана с ролята на семейството за насърчаване 

на децата към четене и развитие на езикови умения. 

месец Февруари  – Информация за резултатите от УВР през І учебен срок и 

състоянието на успеха и дисциплината в началото на ІІ учебен срок. 

Отг.: Директорът и кл. р-ли 

месец Април - Запознаване с Наредбата за кандидатстване в средните училища с 

прием след VІІ клас. 
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месец Май – Представяне пред родителите постиженията на учениците от начален 

курс и резултатите от външното оценяване за ІV клас. 

 

 

 


