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ПЛАН 

 

за дейността на 26. СУ „Йордан Йовков”, гр. София 

през учебната 2022/2023 г. 
 

 

І. Основна цел на работата през 2022/2023 г.: 

 

Мобилизиране на пълния потенциал на педагогическата колегия за 

повишаване на резултатите от обучението с цел насърчаване на познавателната 

активност и мотивацията на учениците за учене и развитие, като: 

- се използват разнообразни методи и техники на обучение; 

- се прилага компетентностният подход; 

- се обективизират критериите за оценяване; 

- се завишат изискванията към дисциплината; 

- се привлече за ползотворно сътрудничество ученическата общност. 

 

ІІ. Задачи, произтичащи от главната цел 

 

 1. Повишаване на резултатите от обучението 

 1.1. Да се проведе задълбочена дискусия по проблемите на оценяването на зна-

нията, уменията и компетентностите на учениците. Дискусията да бъде включена в пла-

на за вътрешноинституционална квалификация. 

      Срок: м. ноември 2022 г. 

      Отг.: директорът. 

 1.2. Да се проведе самооценяване на училището по темата за резулатите от обу-

чението. 

      Срок: м. февруари – м. април 2023 г. 

      Отг.: директорът. 

 1.3. Да се проведе задълбочена дискусия по проблемите на компетентностния 

подход в образованието и прилагането му в 26. СУ „Йордан Йовков“. Дискусията да 

бъде включена в плана за вътрешноинституционална квалификация. 

      Срок: м. февруари 2023 г. 
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      Отг.: зам.-директорите по уч. дейност 

 1.4. Да продължи практиката за използването на единни конспекти за изпити 

(годишни, приравнителни, за промяна на оценката и др.) по всеки предмет, за всеки 

клас и профил. 

      Срок за изготвянето им: 30.09.2022 г.  

      Срок за прилагането им: постоянен. 

      Отг.: зам.-директорите, 

         председателите на МС-ти. 

      Отг.: зам.-директорите. 

 1.5. С оглед осигуряване на плавен преход между началния етап и прогимнази-

алната степен учителите, които преподават в 4. и 5. клас да работят в активно взаимо-

действие, като: 

  - преди началото на учебната година съвместно обсъдят резултатите от 

националното външно оценяване (НВО) в 4. клас; 

  - съвместно изработят изпитните материали за проверка на входното ниво 

по български език и литература и по математика; 

  - си разменят посещения на уроци с оглед запознаване със спецификата 

на работата в началния етап и в прогимназиалната степен. 

      Срокове: 

   - за обсъждане на резултатите от НВО: - 20.09.2022 г. 

   - за изготвяне на материалите за входно ниво в 5. кл.: 30.09.2022 г. 

   - за размяна на посещения: през м. септември 2022 г. 

                 през м. април и май 2023 г. 

 1.6. Всички учители, преподаващи в прогимназиалния и гимназиалния етап, да 

запознаят учениците с условията за завършване съответно на прогимназиалния и на 

гимназиалните етапи на обучението по съответния предмет и да разяснят процедурата и 

формàта на изпитите на НВО в 7. клас и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по този 

предмет. Да се насочва вниманието на учениците към тези изисквания и да се напомнят 

при всеки удобен случай. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: учителите. 

 1.7. С оглед развитието на познавателните умения на учениците във всички кла-

сове (от 1. до 12.) да се работи целенасочено за усъвършенстване на умението за четене 

– както на техниката на четене, така и на умението за извличане и обработка на инфор-

мацията, в т.ч. за следване на инструкции. Да се установят дефицитите по отношение 

на това умение и да се прилагат подходящи форми за отстраняването им, като задачите 

за четене се вграждат в ежедневната работа на учителя. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: учителите. 

 1.8. С оглед на по-доброто усвояване на учебния материал и по-успешното пред-

ставяне на учениците на външните оценявания по математика да се ангажират ученици-

те с активна самоподготовка и самостоятелно решаване на задачи за упражнение още 

от началния етап на основното образование. Учителите в групите за целодневна орга-

низация да предвидят в учебната самоподготовка по този предмет повече време за уп-

ражнения. Да се работи за мотивацията за усвояване на знанията по математика, като се 

подчертава значимостта на тази наука за съвременния свят. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: учителите в начален етап, по математи-

ка информатика и информационни технологии. 
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 1.9. Всички учители в 4., 7., 10. и в 12. клас се задължават да проведат “пробни 

матури” за учениците от тези класове по формàта на НВО и ДЗИ. 

      Срок: м. април 2023 г. 

      Отг.: зам.-директорите, учителите. 

 1.10. Учителите в групите за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД) 

да работят целенасочено за развиване на самостоятелността при учебната подготовка 

на учениците, за усвояването на методи за учене, развитие на умение за самоорганизи-

ране и за поддържане на висока мотивация у учениците, като използват гъвкави и на-

сърчаващи подходи, съобразени с индивидуалните особености. 

      Срок: м. постоянен. 

      Отг.: зам.-директорите, учителите в ГЦОУД. 

 1.11. Да се изготви график за консултации на учениците с учителите с цел под-

помагане на подготовката и недопускане на изоставане в обучението. 

      Срок: 30.09.2022 г. 

      Отг.: зам.-директорите, учителите. 

 1.12. Да се поддържа постоянен педагогически контрол над преподавателската 

работа, в т.ч. при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез: 

  - по-голям брой посещения на уроци, в т.ч. във виртуалните класни стаи; 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, зам.-директорите. 

  - проверка на тетрадки и писмени работи на учениците; 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: зам.-директорите. 

  - контрол над провеждането на годишни изпити (за промяна на оценката, 

приравнителни, изпити на учениците в самостоятелна форма на обучение); 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: зам.-директорите. 

  - контрол над резултатите от проверките на входното и изходното ниво на 

учениците и на “пробните матури”; 

      Срок: за вх. ниво – 30.10.2022 г. 

       за изх. ниво – 30.06.2023 г. 

       за “пробните матури” - 30.04.2023 г. 

      Отг.: зам.-директорите. 

  - проверки за посещаемостта на учебните часове от учениците; 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, зам.-директорите. 

  - проверка за обективността на оценяването чрез съпоставка на годишни-

те оценки с резултатите от НВО и ДЗИ. 

      Срок: м. септември 2023 г. 

      Отг. : директорът, зам.-директорите. 

 1.13. Да се проведат вътрешноучилищни състезания по правопис и по математи-

ка с цел повишаването на мотивацията за развитие на съответните знания и умения. Да 

се търси атрактивен подход, който да събуди интерес и да мотивира за участие. Да се 

популяризират тези състезания и успехът на победителите в тях. 

      Срок: м. февруари 2023 г. 

      Отг.: председателите на МС-ти, главният у-л. 

 1.14. Да се насърчава участието на учениците в състезания олимпиади по раз-

личните учебни предмети. Учителите да работят индивидуално с изявилите желание за 

участие с цел подготовка за по-успешно представяне. 

      Срок: постоянен. 
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      Отг.: учителите. 

1.15. Да се усъвършенства работата с децата със специални образователни пот-

ребности (СОП), като се използват по-разнообразни методи и ресурси. Да се продължи 

работата с родителите за своевременно насочване на децата към необходимите изслед-

вания и помощ. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, педагогическият съветник. 

 1.16. Да се осигури обучение по български език за чужденци за учениците, които 

не владеят езика, както и допълнително обучение по български език и литература за 

преодоляване на пропуските на тези ученици и подпомагане на подготовката за НВО. 

      Срок: според нуждите на учениците. 

      Отг.: зам.-директор П. Николова. 

 1.17. Да продължи традицията за организиране на екскурзии и зелени училища с 

цел обогатяване на придобитите знания и умения чрез практическо наблюдение и опит. 

За учениците от началния етап се допуска едно зелено училище с продължителност до 

5 дни, до две еднодневни екскурзии. За учениците от прогимназиалния и гимназиалния 

етап се допускат едно зелено училище и до една еднодневна екскурзия. В срок до 

30.10.2022 г. учителите, които желаят организирането на такива форми да представят 

предварителен план за предвидените мероприятия, като посочат дестинацията, обекти-

те, които ще бъдат посетени, учебните и възпитателните цели. Екскурзиите/зеленото 

училище да се проведат в неучебни дни и/или в седмицата след края на учебните заня-

тия за годината. 

 За укрепване на здравето на учениците се допуска организирането на един летен 

лагер за ученици от началния етап и от прогимназията. 

      Срок: за предварителна заявка – 30.10.2022 г. 

      Отг.: зам.-директор П. Николова, глав. уч-л. 

 1.18. Със съдействието на Училищното настоятелство да се работи за осигурява-

нето на съвременни образователни продукти, учебни помагала и пособия и за обогатя-

ване на учебната база и на библиотеката в училище. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът. 

 1.19. Да се осигури непрекъсваемост на образователния процес, като в случай,че 

компетентните органи разпоредят прекъсване на присъствените учебни занятия за една 

или няколко паралелки или за цялото училище, се премине веднага към работа от раз-

стояние във виртуалните класни стаи на електронна платформа „Школо“/Майкрософт 

Тиймс. В тези случай обучението да се провежда по утвърденото седмично разписание, 

като включва и занимания в групите за целодневна организация на учебния ден. 

      Срок: при необходимост. 

      Отг.: директорът. 

 1.20. Екипите за личностна подкрепа на учениците със СОП и децата в риск да 

осигурят непрекъсваемост на подкрепата, в т.ч. и в случай на работа от разстояние, 

като: 

  - с оглед на ефективността на допълнителната подкрепа за учениците със 

СОП и за учениците, които са натрупали пропуски, се осигурят присъствени занятия и 

в периодите на ОРЕС; 

  - при необходимост да бъде осигурена и психологическа подкрепа. 

      Срок: при необходимост. 

      Отг.: Г. Матвеев – координатор на ЕЛП. 

 1.21. Да бъде осигурена психологическа подкрепа за всички нуждаещи се учени-

ци с цел: 
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  - приобщаване към българската образователна система; 

  - приобщаване към училищната и класната общност; 

  - преодоляване на емоционални и други кризи; 

  - преодоляване на проблемно поведение. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: Г. Матвеев – координатор на ЕЛП. 

 

 2. Методическа работа и развитие на педагогическите специалисти 

 

 2.1. Да се създаде вътрешноучилищна политика за насърчаване на въвеждането 

на нови методи, техники и подходи в образователния процес, за насърчаване на нова-

торството и експериментаторството. 

      Срок: юни 2023 г. 

      Отг.: директорът, зам.-директорите. 

 2.2. Да се проведат индивидуални и групови интервизии за трудностите при въз-

приемане на новаторски методи, техники и подходи с цел намиране на решения за пре-

одоляването им. 

      Срок: м. април 2023 г. 

      Отг.: директорът, уч. психолог. 

 2.3. За осъществяване на методическата и квалификационната работа учителите 

да се организират в следните методически съвети (МС): 

  - МС на учителите в началния етап на обучение; 

  - МС на учителите по хуманитарни науки (български език и литература, 

чужди езици, история и цивилизации и философия); 

  - МС на учителите по математика, информатика и информационни 

технологии; 

  - МС на учителите по природни науки и екология (физика и астрономия, 

биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда и география и 

икономика, технологии и предприемачество); 

  - МС на учителите по учебните предмети за естетическо и физическо 

възпитание (музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт); 

  - МС на учителите в групите за целодневна организация на учебния ден; 

  - МС на специалистите за подкрепа на личностното развитие (психолог, 

педагогически съветник, ресурсен учител и логопед). 

 В срок до 30.09.2022 г. всички методически съвети да проведат първите си засе-

дания, на които да изберат председатели и да изготвят план за дейността си, който да 

представят на директора. 

      Срок: 30.09.2022 г. 

      Отг.: зам.-директорите. 

 2.4. Преди провеждането на дискусиите по т. 1.1, 1.2., 1.3 и 2.5. методическите 

съвети по т. 2.3. да проведат заседание и да изготвят изказвания и конкретни предложе-

ния по дискутираната тема. 

      Срок: една седмица преди датата на планира-

ните дискусии. 

      Отг.: зам.-директорите, председат. на МС. 

 2.5. Да се осъществи обмен на добри практики с други училища за прилагане на 

компетентностния подход и за провеждане на съвместни уроци по два и повече учебни 

предмета. 

      Срок: м. декември 2022 г. 

      Отг.: директорът. 
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 2.6. С цел по-голяма оперативност в рамките на МС-ти да се сформират работни 

групи от учители за решаването на конкретни задачи. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: председателите на МС-ти. 

2.7. Всички методически съвети по учебните предмети на основата на утвърде-

ните учебни програми да изработят единни критерии и скали за оценяване при устни и 

писмени изпитвания, както и единни изпитни материали за входно и изходно ниво – по 

всички учебни предмети за всеки клас. 

      Срок: 30.09.2022 г. 

      Отг.: председателите на МС-ти. 

 2.8. Да бъдат изготвени единни конспекти за изпити (годишни, приравнителни, 

за промяна на оценката и др.) по всеки предмет, за всеки клас и профил. Конспектите 

да се изготвят (актуализират) от работни групи от преподавателите по съответния пред-

мет, да бъдат подписани от председателите на съответния методически съвет, да се 

представят за утвърждаване от директора и да се предадат на зам.-директор В. Ненчева 

на хартиен и магнитен носител. 

      Срок: 30.09.2022 г. 

      Отг.: председателите на МС-ти. 

 2.9. Редовно предоставяне на информация за възможностите за квалификация и 

насърчаване за участие в квалификационни форми. Изработване на план за квалифика-

ция на педагозите след проучване на техните интереси с оглед новите приоритети на 

училището и общността. Планът за квалификация и правилата за квалификация са не-

отменна част от настоящия годишен план. 

      Срок: за предоставяне на информация – пос- 

тоянен. За плана – 20.09.2022 г. 

      Отг.: А. Радичкова –главен учител. 

 2.10. Своевременно запознаване с промени в наредбите, определящи държавните 

образователни стандарти и организацията на дейностите в училищното образование. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директор, зам.-директори. 

 2.11. Да се проведе обучение за работа във виртуална класна стая на електронна 

платформа „Майкрософт Тиймс“ за всички педагогически специалисти. 

      Срок: 28.02.2023 г. 

      Отг. С. Томов – завеждащ направл. „ИКТ“. 

 2.12. Да се проведат открити уроци и вътрешноучилищен обмен на добри прак-

тики за прилагане на интерактивни методи и техники и на компетентностния подход в 

обучението. 

      Срок: 31.03.2023 г. 

      Отг.: зам.-директорите. 

 2.13. Да се проведат вътрешноучилищен семинар и открити уроци за учителите 

в групите за целодневна организация на учебния ден с цел обмен на добри практики за 

развиване на самостоятелността при учебната подготовка на учениците, за усвояването 

на методи за учене, развитие на умение за самоорганизиране и за поддържане на висока 

мотивация у учениците. 

      Срок: за семинара – м. февруари 2023 г. 

                 за откритите уроци – до април 2023 г. 

      Отг.: А. Радичкова – гл. у-л, М. Дионисова. 

      Отг.: директорът, Е. Търгова - учител. 

 2.14. Педагогическият съветник и психологът да подпомагат класните ръководи-

тели за прилагането – индивидуално и групово в час на класа – на конкретни техники и 
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мерки за положителна мотивация и преодоляване на проблемното поведение на учени-

ците. Г. Матвеев – педагогически съветник, и Р. Байкушев – психолог, да проведат вът-

решноучилищен семинар за запознаване на учителите с тези техники. 

      Срок: постоянен. 

      Срок за семинара – м. декември 2022 г. 

      Отг.: Г. Матвеев – педагог. съветник. 

 2.15. Да се осигури подкрепа за младите специалисти чрез: 

  - наставничество – формално и неформално; 

  - вътрешноучилищна квалификация за запознаване с духа и традициите 

на училището и за усъвършенстване на методическата подготовка; 

  - изграждане на позитивна среда за включването им в училищната общ-

ност. 

      Срок: за запознаване с традициите на учили-

щето – 30.09.2022 г.; 

                 за наставничество и изграждане на по-

зитивна среда – постоянен. 

      Отг.: директорът, зам.-директорите. 

 2.16. Да се проведат анкетно проучване и дискусия по проблемите на младите 

учители, на тяхното приобщаване към професията и към училищната общност, както и 

за техните нужди от квалификация. 

      Срок: 31.03.2023 г. 

      Отг.: директорът. 

 

3. Подкрепа за личностното развитие на учениците 

 

3.1. Всеки класен ръководител в час на класа да запознае учениците с възприе-

тите от училищната общност ценности, формулирани в Етичния кодекс на училищната 

общност, с Правилника за устройството и дейността на училището. 

     Срок: 30.09.2022 г. 

     Отг.: класните ръководители. 

3.2. Всички учители и други педагогически специалисти да следват единни изис-

квания за поддържане на дисциплината сред учениците, за спазване на училищния пра-

вилник и на противоепидемичните мерки. При проблемно поведение на ученик да се 

прилага екипният подход, в т.ч. при работа по случай. 

     Срок: постоянен. 

     Отг.: директорът, зам.-директорите. 

3.3. Да се изработят или актуализират правилата за поведение на всяка класна 

общност. Правилата да бъдат окачени в класните стаи на всяка паралелка. С тях на пър-

вата родителска среща да бъдат запознати и родителите. 

     Срок: 15.10.2022 г. 

     Отг.: Г. Матвеев – координатор на ЕЛП. 

3.4. Класните ръководители с помощта на специалистите за подкрепа на личнос-

тното развитие да идентифицират учениците в риск, а екипите за всеки отделен ученик 

да изготвят и изпълнят индивидуални програми за обща и допълнителна подкрепа, как-

то и за преодоляване на проблемното поведение. Класните ръководители да докладват 

на училищния координатор за подкрепа на личностното развитие, когато установят но-

ви случаи на ученици в риск. 

     Срок за първоначално идентифициране и 

сформиране на екипи за подкрепа на личностното развитие: 15.10.2022 г. 

     Срок за изпълнение: постоянен. 
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     Отг.: Генадий Матвеев –координатор на ЕЛП. 

3.5. Класните ръководители и учителите, подпомогнати от специалистите от 

екипа за подкрепа на личностното развитие, да идентифицират учениците със специал-

ни образователни потребности, а екипите за всеки отделен ученик да изготвят и изпъл-

нят индивидуални програми за обща и допълнителна подкрепа. Екипите и всички учи-

тели стриктно да спазват разпоредбите на държавния образователен стандарт за приоб-

щаващото образование. Класните ръководители да докладват на училищния координа-

тор за подкрепа на личностното развитие, когато установят нови случаи на ученици с 

обучителни затруднения и/или хронични заболявания. 

     Срок: постоянен. 

     Отг.: Генадий Матвеев – координат. на ЕПЛР. 

3.6. Класните ръководители и учителите, подпомогнати от специалистите от 

екипа за подкрепа на личностното развитие, да идентифицират изявените и талантливи 

ученици. Да се създадат екипи за подкрепа за всеки отделен ученик, които да изготвят 

и изпълнят индивидуални програми за подкрепа и развитие на заложбите им. Отчет за 

развитието на тези ученици да се прави в края на първия учебен срок, през м. май и 

през м. септември 2023 г. 

     Срокове: 

    за идентифициране на такива ученици: 15.10.2022 г. 

    за сформиране на екипи за подкрепа: 20.10.2022 г. 

    за докладите за напредъка: 31.01.2023 г. 

                  31.05.2023 г. 

                  10.09.2023 г. 

     Отг.: Генадий Матвеев – координат. на ЕПЛР. 

3.7. Да се разработи и прилага система от мерки за обща и допълнителна под-

крепа на личностното развитие и за извънкласни дейности на учениците (Програма за 

осигуряване на равни възможности за всеки ученик и План за извънкласната дейност). 

     Срок: за разработване на с-мата: 18.09.2022 г. 

                за прилагане: постоянен. 

     Отг.: Г. Матвеев, К. Тодорова и М. Комарова. 

 3.8. Ефективна работа по изграждането на добра класна общност и подобряване 

на дейността на класните ръководители чрез пълноценно и интерактивно провеждане 

на час на класа, както и на извънкласни дейности при стриктно спазване на противое-

пидемичните мерки. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: класните ръководители, 

               Г. Матвеев, Р. Байкушев. 

 3.9. Да се работи за запазване и развитие на общностния дух в училището. Да се 

състави план за осъществяване на подходящи общностни събития. Да се възстановят 

всички традиционни за училището празници и чествания. 

      Срок: 22.10.2022 г. 

      Отг.: А. Радичкова – гл. у-л, Ц. Цонева. 

 3.10. Подпомагане на ученическата общност за утвърждаването на Ученическия 

парламент като ефективно работеща организация. Да продължи работата за откриване-

то и възпитаването на естествените лидери в ученическата общност. Да се създадат ус-

ловия на конкурентност при избора на председател на Ученическия парламент. Да се 

утвърдят правила за организацията и дейността му. 

      Срок: за избор на нов председател и за утвър-

ждаване на правила – 30.10.2022 г. 
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                 за подкрепа и развиване на активните 

ученици – постоянен. 

      Отг.: Г. Матвеев – координатор на ЕЛП, клас-

ни ръководители, всички учители. 

 3.11. Да се организира и да се подготвят кандидатите за участие в инициативата 

„Мениджър за един ден“ 

      Срок: 09.05.20223 г. 

      Отг.: Г. Матвеев – координатор на ЕЛП. 

 3.12. Да се изготви Програма за превенция на отпадането от училище и ограни-

чаването на отсъствията на учениците. Да се използват преди всичко методи и техники 

за положителна мотивация на учениците. Да се следи за стриктното спазване и едноз-

начно прилагане на изискванията на Правилника за дейността в 26. СУ „Йордан Йов-

ков” в раздела му за отсъствията, наградите и санкциите на учениците. Да се упражнява 

контрол над спазването на процедурите за отсъствията по уважителни причини чрез 

проверки на дневниците на паралелките и на извинителните бележки. Да се уведомяват 

своевременно родителите, ръководството и социалните служби за системни отсъствия 

по неуважителни причини. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, 

               зам.-директорите, 

               класните ръководители, 

               учителите. 

 3.13. Да се осъществява системен контрол за присъствието и пълноценното учас-

тие на учениците в учебните часове, в т.ч. при ОРЕС, чрез проверки за посещаемост и 

коректно отразяване на отсъствията, за осигуреността на учениците с учебници, тетрад-

ки и учебни пособия. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: зам.-директори. 

 3.14. Да се осъществява системен контрол над коректното попълване на инфор-

мацията за учениците в електронния дневник, в т.ч. при работа от разстояние: присъст-

вия и отсъствия, ритмичност на оценяването по отделните учебни предмети, информа-

ция за поведението и за резултатите от развитието на учениците, ефективна връзка с ро-

дителите и др. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, зам.-директорите. 

 3.15. Ежемесечно да се проверява съответствието между записаните в системата 

НЕИСПУО и в дневниците ученици и реално посещаващите учебните часове, както и 

за трайно непосещаващи учебните занятия. 

      Срок: ежемесечно до 30-то число. 

      Отг.: зам.-директорите, 

              С. Томов – р-тел напр. „ИКТ”. 

 3.16. Да се осъществява своевременна диагностика на негативните прояви и пре-

венция на девиантното поведение чрез активно сътрудничество на учителите и другите 

училищни специалисти (педагогически съветник, психолог и председател на комисията 

за борба с противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните) и с извън-

училищни институции (Ресурсен център, общинска комисия за борба с противообщест-

вените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, Превантивно-

информа-ционен център по проблемите на наркоманиите, отделите „Закрила на детето” 

и др.) 

      Срок: постоянен. 
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      Отг.: зам.-директори, 

               класните ръководители, 

               Г. Матвеев, Р. Байкушев, К. Тодорова. 

 3.17. Да се приеме и следва годишен план за работата на Училищната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като водеща зада-

ча в този план да бъде превенцията на рисковото поведение сред учениците и своевре-

менното откриване на отрицателни симптоми в поведението им. 

      Срок: за плана: 23.12.2022 г. 

                 за работата по него: постоянен. 

      Отг.: председателят на УКБППМН. 

 3.18. Класните ръководители да опознаят интелектуалните, емоционалните и со-

циалните потребности на своите ученици и на семейството, в което те растат, с цел про-

следяване на развитието на всеки ученик и индивидуализация на възпитателната рабо-

та. За осъществяването на тази задача да работят в тясно сътрудничество с педагогичес-

кия съветник, психолога и с родителите. Своите впечатления за личностното развитие 

на всеки ученик да споделят с родителите на организираните срещи, като зачитат пове-

рителността на информацията. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: класните ръководители, 

               психологът, педагогическият съветник. 

 3.19. Възпитателната работа на класните ръководители да се провежда по годи-

шен план, който да се спазва и да не се пропускат теми и проблеми. Едновременно с то-

ва класните ръководители да бъдат гъвкави в работата си и да откликват на възникнали 

потребности на класа. В плана за час на класа да се предвиди обсъждане съобразно въз-

растта на учениците на възприетите от училищната общност ценности. Работата в час 

на класа да продължава по утвърдения план и в условията на обучение в електронна 

среда от разстояние. 

      Срок: за плана: 26. 09. 2022 г. 

                 за работата по него: постоянен. 

      Отг.: директорът, класните ръководители. 

 3.20. В плана на класния ръководител задължително да бъдат включени теми за 

професионално развитие и за запознаване с възможностите за продължаване на образо-

ванието. 

      Срок за съставяне на плана: 26.09.2022 г. 

      Отг.: директорът. 

 3.21. С цел подпомагане на класните ръководители във възпитателната им рабо-

та да се обогатява библиотечният фонд с методически помагала и материали. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директор, библиотекар. 

 3.22. Извънкласните и извънурочните дейности да се провеждат при спазване на 

действащите противоепидемичните правила. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, класните ръководители. 

 3.23. Да се отбелязват с подобаваща сериозност и тържественост националните, 

при спазване на противоепидемичните правила традиционните и училищните празни-

ци и ритуали, както следва: 

  - 15.09. – Откриване на учебната година; 

  - 22.09. – Ден на независимостта на България; 

  - 1.11. – Ден на народните будители; 

  - 9.11. – Патронен празник; 
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  - 24.12. – Коледа; 

  - 19.02. – годишнина от обесването на В. Левски; 

  - 3.03. – Национален празник на България; 

  - 22.04. – Световен ден на Земята; 

  - 24.05. – Ден на славянската писменост и култура; 

  - 2.06. – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. 

 Чрез общите прояви да се утвърждава съзнанието за принадлежност към общ-

ността – училищна и национална. Да се планират и осъществяват само такива прояви, 

които не компрометират противоепидемичните мерки. 

      Срок: по график. 

      Отг.: директорът, 

 

 4. Развитие на училищната общност и популяризиране на успехите на учи-

лището 

 

 4.1. Да се поддържат партньорски отношения с родителите на всички нива с цел 

утвърждаване на общи ценности и цели и повишаване на авторитета на училището във 

всичките му етапи. Всички родители да бъдат запознати с Етичния кодекс на училищ-

ната общност. 

      Срок: за запознаване с Етичния кодекс на 

училищната общност – първата родителска среща. 

          За сътрудничество – постоянен. 

      Отг.: директорът, учителите. 

 4.2. Да продължи традицията за провеждане на „Семеен празник в училищния 

двор” с различна тематика и богата програма от дейности и прояви, като се обогати с 

нови инициативи, съобразени с противоепидемичните мерки. (Напр. „Семеен празник в 

училищния фейсбук“ и под.) 

      Срок: м. октомври 2022 г.; м. април 2023 г. 

      Отг.: директорът, зам.-директорите. 

 4.3. Да се поддържа постоянно сътрудничество с Училищното настоятелство, да 

се обсъждат и решават актуални въпроси, свързани с дейността на училището, както и с 

ефективното изразходване на средствата на Настоятелството за подобряване на матери-

алната база на училището. Да се разширява кръгът от въпроси, дискутирани на заседа-

нията, като се привличат все повече родители за активно сътрудничество с родителите. 

Чрез настоятелите да се утвърждават сред родителската общност възприетите от учи-

лищната общност ценности и етични правила. Съвместните дейности да бъдат съобра-

зени с противоепидемичната обстановка. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът. 

 4.4. Да се работи в тясно сътрудничество с Обществения съвет, като се гаранти-

рат неговите правомощия и се обсъждат всички актуални за училищната общност въп-

роси в дух на разбирателство за доброто на училището. 

      Срок за сътрудничество: постоянен. 

      Отг.: директорът. 

 4.5. Родителите своевременно да бъдат информирани по всички въпроси, които 

представляват интерес за тях и засягат интересите на техните деца – както чрез съобще-

ния от страна на училището, така и чрез навременни и пълни отговори на техни жалби 

и запитвания. 
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 4.6. Родителите да бъдат запознати с Правилника за дейността на училището, ка-

то се акцентира на посочените в тях права и задължения на всички участници в образо-

вателния процес: родители, ученици и учители. 

      Срок: първата родителска среща. 

      Отг.: директорът, 

         класните ръководители. 

 4.7. Всички родители да бъдат запознати с учебните планове, по които се обуча-

ват техните деца. Родителите на учениците от 4., 7. и 10. клас да бъдат запознати с ус-

ловията и реда за провеждане на външните оценявания в края на учебната година. Ро-

дителите да бъдат запознати с необходимостта всеки ученик да достигне държавните 

образователни стандарти за общообразователната подготовка, с условията и реда за за-

вършване на основно и на средно образование, за провеждането на НВО и на ДЗИ, за 

участие в държавния план-прием и за получаваните документи за основно и за средно 

образование. 

      Срок: първата родителска среща. 

      Отг.: класните ръководители. 

 4.8. Да се проведат най-малко четири общоучилищни родителски срещи и кон-

султации при спазване на действащите противоепидемични правила: 

  - м септември 2022 г. – организационна и по проблемите на класа – за ро-

дителите на предучилищната група, на първокласниците, на петокласниците и на осмо-

класниците; 

  - м. октомври 2022 г. – организационна и по проблемите на класа – за 

всички останали класове; 

  - м. декември 2022 г. – за консултация с учителите; 

  - м. март 2023 г. – индивидуални срещи за развитието на всеки ученик, 

като в предварително подготвени карти всеки учител отрази своите впечатления; 

  - м. май 2023 г. – организационна и по проблемите на класа. 

      Срок: по график. 

      Отг.: директорът. 

 4.9. За осъществяване на връзката с родителите да се изготви график за консул-

тации на учителите с родителите, който да бъде публикуван на сайта на училището и в 

електронния дневник. 

      Срок за изготв. на графика: 30.09.2022 г. 

      Отг.: зам.-директорите, С. Томов. 

 4.10. Класните ръководители да поддържат по-близък, професионален контакт с 

родителите чрез телефонни разговори и писма, електронна поща, електронния дневник, 

чрез лични срещи и своевременно да ги уведомяват за резултатите от учебно-възпита-

телната работа с техните деца – както за успехите, така и за сферите, които се нуждаят 

от подобрение. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: класните ръководители. 

 4.11. С цел подпомагане на родителите да се организират групи за социално-пе-

дагогическо консултиране на родители на ученици от 1. и от 5. клас („Ателие за родите-

ли“) – при заявено желание от страна на родителите.  

      Срок: м. октомври 2022 г. – за начало на гру-

пите. 

      Отг.: директорът, педагогическият съветник. 

 4.12. В рамките на задълженията като училище посланик на националната кам-

пания „Да бъдеш баща“ да се проведе „Седмица на активното бащинство“, като се спаз-
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ват всички противоепидемични правила. Срещите могат да се осъществяват и във вир-

туална среда чрез електронна платформа „Школо“. 

      Срок: 30.10.2022 г. 

      Отг.: Г. Матвеев – педагог. съветник 

         Р. Байкушев - психолог 

               К. Тодорова – предс. на УКБППМН. 

 4.13. Да продължи традицията и да се обогати с нови форми за провеждане на: 

  4.13.1. „Семеен празник в…“ 

      Срок: 31.10.2022 г. 

      Отг.: директорът. 

  4.13.2. Седмица на Йордан Йовков и Патронен празник. 

      Срок.: 02.11.2022 г. – 09.11.2022 г. 

      Отг.: зам.-директорите. 

  4.13.3. Спортен турнир „Бялата лястовица“ в чест на Патронния празник. 

      Срок: 02.11.2022 г. – 09.11.2022 г. 

      Отг: И. Доков – ст. учител 

  4.13.4. Коледни празненства. 

      Срок: 23.12.2022 г. 

      Отг.: класните ръководители, 

         Аксиния Радичкова. 

  4.13.5. „Ден на Земята”, организиран като „Семеен празник в …”. 

      Срок: 22.04.2023 г. 

      Отг.: председател на МС по природни науки. 

 4.14. Да продължи традицията за издаване на електронен училищен вестник 

„26.-то днес”, като се увеличат броевете му за годината. 

      Срок: най-малко два пъти за годината. 

      Отг.: Пролетка Николова – зам.-директор. 

 4.15. Да се организират изложби, в т.ч. електронни, отразяващи различни аспек-

ти от училищния живот, както и честването на важни дати от българската история: 

  - на ученически рисунки по различни теми; 

  - изложби, представящи успехите на училището; 

  - изложби, представящи различни извънкласни прояви; 

  - изложби, посветени на националните празници и годишнини. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: Р. Стефанов – у-л по изобр. из-во, 

         К. Златева – библиотекар, Меглена 

Комарова – ст. учител по история и цивил. 

 4.16. Да се огласяват всички значими прояви в училището, както и всички успе-

хи на неговите ученици и учители с цел запознаване на обществеността с различни ас-

пекти от дейността му. За целта: 

  - новините, събитията и успехите редовно да се отразяват на електронния 

сайт, във фейсбук страницата и в електронния вестник на училището „26-то днес”; 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: С. Томов, П. Николова. 

  - да се използват възможностите на информационния екран във фоайето 

на главния вход за публикуване на съобщения, значими новини и фото материали. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: С. Томов. 
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 5. Работа за укрепване на физическото здраве и психическата устойчивост 

на учениците 

 

 5.1. Да се спазват стриктно актуалните противоепидемични мерки, предписани 

от компетентните органи и приети с училищните документи с цел недопускане на ко-

ронавирусна или друга инфекция. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, зам.-директорите. 

5.2. С оглед тенденцията към влошаване на здравословния статус на българските 

ученици класните ръководители да предвидят в годишния си план часове, посветени на 

здравословния начин на живот и борбата с наднорменото тегло. Съобразно възрастта на 

учениците вниманието да се насочи към следните проблеми: дневен режим на ученика, 

недоспиване, хигиена на ученическия труд, принципи на правилното и редовно хране-

не, обездвижването и затлъстяването и произтичащите от тях здравни проблеми, проб-

лемът за диетите и хранителните разстройства (анорексия, булимия и др.), борбата със 

стреса, употреба на психоактивни вещества и др. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: класните ръководители, 

               медицинската сестра. 

 5.3. В часовете по компютърно моделирани и информационни технологии, както 

и в час на класа да се проведат разговори за опасностите в интернет. Да се поканят ком-

петентни външни лектори, които да запознаят учениците и педагогическия състав с 

възможните последствия от неразумно поведение в глобалната мрежа. 

      Срок: м. ноември 2022 г. 

      Отг.: директорът. 

 5.4. Да се създаде атмосфера на нетърпимост към безпричинните отсъствия от 

часовете по физическо възпитание и спорт. Да се засили контролът над тяхното про-

веждане. Да се работи постоянно за изясняване на ползата и необходимостта от физи-

ческата активност. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, 

               учители по физическа възп. и спорт. 

 5.5. Да се създадат допълнителни възможности за спорт в рамките на извънклас-

ните форми, при спазване на принципа на невзаимодействие между паралелките. 

      Срок: 30.10.2022 г. 

      Отг.: директорът, учителите по физич. култ. и  

         спорт. 

 5.6. Да се възстанови провеждането на традиционния турнир „Бялата лястовица“ 

в чест на Патронния празник на училището. 

      Срок: 09.11.2022 г. 

      Отг.: И. Доков – ст. учител. 

 

 6. Гарантиране на здравето и безопасността на учениците, учителите и пер-

сонала в училището. Подобряване на условията на труд на педагогическите спе-

циалисти 

 

 6.1. За организирането на тази дейност в училището да се утвърдят: 

  - щаб за защита от природни бедствия, аварии и катастрофи; 

  - постоянна нещатна комисия за защита при пожар; 

  - комитет по здравословни и безопасни условия на обучение и труд; 
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  - комисия по безопасност на движението по пътищата. 

      Срок: 15.09.2022 г. 

      Отг.: директорът, В. Ненчева – зам.-директор. 

 6.2. Да се провежда редовно инструктаж за безопасност и охрана, в т.ч. за проти-

воепидемичните мерки в съответствие с нормативните документи. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: В. Ненчева – зам.-директор, 

               класните ръководители. 

 6.3. Да се упражнява системен контрол над ученическото хранене, като провер-

ките следят, както качеството и количеството на храната, така и санитарно-хигиенните 

условия и спазване на противоепидемичните мерки и дисциплината в стола и бюфета. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: дежурният в столовата, м. с. М. Тричко-

ва. 

 6.4. Да се провеждат редовно и добросъвестно часовете по безопасност на дви-

жението по пътищата и гражданска защита съгласно изискванията. В края на всеки пос-

леден за учениците час учителите да провеждат 5-минутка за напомняне на правилата 

за безопасност на движението по пътищата. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: П. Младенова – предс. на ком. по БДП, 

                учителите по БДП. 

 6.5. Да се организира редовното почистване и дезинфекциране на училището, 

училищния двор и прилежащите му райони. Да се спазват санитарно-хигиенните изис-

квания в училището с оглед осигуряване на нормални и безопасни условия за труд и 

предпазване от COVID-19 и други заразни болести.  

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът, домакинът. 

 6.6. Да се осигури дежурство на учителите по график – главно, по етажи, на дво-

ра, в бюфета и стола. Главните дежурни ежедневно в края на смяната си да представят 

писмен доклад в книгата за дежурството. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: зам.-директорите, 

               дежурните учители. 

 6.7. Със съдействието на район „Витоша” и на Училищното настоятелство да се 

работи за обогатяване на материалната база и подобряване на санитарно-битовите ус-

ловия в училище, като: 

- се ремонтират В и К инсталацията (частично), тоалетните, класни стаи и канце-

ларии; 

- се закупи нова техника, в т.ч. за използване на информационни и комуникаци-

онни технологии (компютри, мултимедиен проектор, интерактивни дъски); 

- да се оборудва два нови компютърни кабинета; 

- се поднови училищната мебел. 

      Срок: постоянен. 

      Отг.: директорът. 

 - да се осигури на всички учители абонамент за сайта „Уча.се“. 

      Срок: 30.10.2022 г. 

      Отг.: директорът, А. Тодорова. 

 

 Планът за дейността на училището през 2022/2023 г. е приет на заседание на Пе-

дагогическия съвет на 15.09.2022 г. (Протокол № 1/15.09.2022 г.). 


