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РАЗДЕЛ І. 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий” - с. Априлово е учебно 
заведение с над 120 годишна история. За нашето училище са характерни, освен 
изисквания за компетентност по всеки учебен предмет, също и изисквания за 
общи компетентности. 

Основен предмет на дейността на училището са обучението и възпитанието  в 
зависимост от възрастта на учениците и развитие на интеграциятар интереситер 
потребностите и възможностите им. 

През предходната учебна година 2019-2020 в училището се обучаваха  164 
ученици, разделени в девет паралелки. 

 По – голямата част от учениците са от съседните села - Mакоцево, Горна 
Малина, Гайтанево, Белопопци, Столник, Григорево, Лесново, Доганово, Долно 
Камарци  и от гр. Елин Пелин, кв. „Върбето“. Цялостната дейност на 
Обединено училище „Свети Свети Кирил и Методий” през учебната 2019 – 
2020 г. протече съгласно залегналите в годишния план цели  и задачи. 100 % от 
учениците са от ромски произход, а половината от тях живеят в 
незадоволителни битови и социални условия. Някои от учениците, които 
постъпват в първи клас, нямат необходимата училищна готовност. Ниската 
образователна степен на родителите и занижения родителски контрол  
затруднява образователно- възпитателния процес. 

Въпреки трудностите, съществено значение за постигнатите резултати в 
училището има създадената система за организация по всички видове дейности, 
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и 
непрекъснатост на УВП. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие 
за   усъвършенстването   на   качеството   на   организацията,   структурата  и 
методиката на обучение в училище. 

Дребните прояви на учениците, които нарушаваха реда в училището бяха 
отстранявани и годината приключи без сериозни противообществени прояви. 
Слабата   мотивация   за   учебен   труд   на   отделни   ученици   и   допуснатите 
неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив , за 
образователния и възпитателния процес в училище. Учителският колектив има 
възможности да се справи и да решава възникналите проблеми. Всички 
отговорно отстояваха професионалните си ангажименти и им беше 
предоставена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на УВР. 

През настоящата учебна година плановата дейност ще се осъществява на 
основата на анализа на работата на училището за учебната 2019 – 2020 г. 

При разработването на анализа, всеки преподавател се придържаше към 
определената схема: 



-  постановка на целите и задачите; 

-   реализация на целите и задачите; 
-   изводи; 
-   предложения за подобряване на образователните дейности в училището; 
В резултат на направените анализи за 2019 - 2020 година, бяха формулирани 
следните положителни резултати: 
- подобрена организационно- управленска структура; 
- намаляване процента на отпадналите ученици; 
- подобрен микроклимат в училище; 
- промяна на негативната нагласа и повишено доверие на родителите към 
училището; 
- популяризиране на училищните дейности чрез публични изяви и участие в 
състезания и конкурси; 
-   оптимизиране   на   образователните   дейности   и   управлението   на 
училището,  изменение  на  начина  на  действие  и  стила  на  мислене,  който  е 
свързан с тях; 
- превръщане на училището в център на социални взаимоотношения; 
Необходимо е: 
 - Да се работи за намаляване броя на безпричинните отсъствия. 
 - Повишаване квалификацията на учителите и придобиване на 
практически умения за работа в мултикултурна и електронна среда. 
 - Да  се  повиши  училищната  адаптация  и    мотивацията  за  учене,  чрез 
включване на иновативни методи на работа / презентации, компютърни 
уроци, интерактивни методи, ролеви игри и др./ и   показване на практическата 
приложимост на изученото учебно съдържание, най - вече в начален етап. 
 - Организиране на класната стая и учебната среда така, че тя да се превърне в 
благоприятна и стимулираща. 
 - Прилагане подхода «Ученици помагат на ученици» . Ученици се включват 
като ментори на други ученици. 
 - Заниманията по самоподготовка да се разнообразят с прилагането на 
нестандартни методи на работа, занимателни игри, ролеви игри и др, които да 
разнообразят часовете и да улеснят възприемането на учебното съдържание. 
 - Да се усъвършенства работата с нуждаещите се ученици чрез допълнителни 
занимания от преподавателите по предмети. 
  - Да се определят конкретни правила в клас, да се прилагат стимули за 
постигнат определен резултат или да се налагат санкции при нарушаване на 
правилата. 
 - Да се разработят ясни и еднакви критерии за оценка знанията на учениците. 
 - Да се засили контролната дейност във всички направления. 
 - Да се засили контрола по обхващане на децата след приключване на 
учебните часове и обхващането им от учителите в ЦОУД и дежурните учители, 
с цел недопускане на ситуации на безконтролно поведение на учениците; 
 - Пълно обхващане на учениците от начален етап и недопускане на своеволно 
напускане на учебни занимания . 
 - Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се 



привлекат възможно по-голям брой родители, съпричастни към училищните 
проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите 
към училищния живот. 
 - Да се учреди Ученически парламент с участието на учениците от V – X 
клас. 
 - Да продължи прилагането на  гъвкав и нетрадиционен подход при наличие 
на противообществени прояви и продължаване активната дейност на 
училищната комисия за превенция на  противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 
 - Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество. 
 - Да се засили контролната дейност във всички направления. 
 
МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, 
способни за ефективна обществена реализация и социализация. Формиране на 
общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и 
стимулиране на творческите заложби. 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1.  Възпитание и изграждане на умения за общуване; 
2.  Ограмотяване на учениците; 
3.  Приобщаване на родителската общност; 
4.  Повишаване на професионалната квалификация на учителите. 
5. Включване на учителите в квалификационни форми за онлайн обучение и 
работа в мултикултурна среда. 
 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на Обединено и иновативно училище „Свети Свети Кирил и 
Методий”- с. Априлово като конкурентноспособно училище, което да формира 
у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 
социализация и реализация. Продължаване съвместната работа с колеги от 
Организацията „Заедно в час“. Усъвършенстване на професионалните умения 
на педагогическия колегиум, обособяването му като екип от високо отговорни 
личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото 
достойнство. Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да 
формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие 
със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, 
противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 
 
 
 
 
 



 
 
 
ОСНОВНА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО: 

Осигуряване на обучение и възпитание на учениците в съответствие с 
обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за 
успешна интеграция и реализация в гражданското общество. 
Система от подцели на училището: 
1. Поставяне личността на ученика в центъра на образователните 
взаимодействия; 
- развитие на потенциалните способности на учениците тяхното отношение към 
ученето; 
- отчитане на индивидуалните особености на учениците; 
- осигуряване на морална и материална поддръжка на учениците; 
2. Интеграция чрез образование посредством: 
- преодоляване процесите  на затруднена адаптация на учениците 
- търсене на адекватни за възможностите на учениците със СОП и 
обучителни трудности стратегии на учене за повишаване на качеството на 
усвояване на преподавания материал; 
- създаване на възможности за допълнителна специализирана квалификация на 
учителите; 
3. Оптимизиране на взаимодействието със социално - икономическата среда. 
Реализиране на принципа „Училище и семейство - отговорни  заедно за 
резултатите от обучението и възпитанието на децата”: 
- установяване на социален диалог „семейство - училище” – организиране и 
подпомагане обучението на родителите по въпросите на възпитанието и 
развитието на техните деца; 
- предприемане на мерки за решаването на проблемите на живеещите в 
неблагоприятна среда деца, деца- застрашени от отпадане от училище, деца с 
проблеми в общуването; 
- активизиране родителската общност в организацията и провеждането на 
класни и училищни мероприятия; 
4. Рационализиране на задачите и формите на работа на Училищната комисия 
за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 
- да се сведат до минимум проявите на насилие, бягства от учебни занятия, 
кражби и др.; 
- отстраняване на причините , пораждащи негативни прояви в училище чрез 
подобряване вътрешния ред и дисциплината; 
- системна индивидуална работа с ученици, извършители на 
противообществени прояви; 
- включване на учениците в определени дейности с превантивен характер, 
обучение на връстници от връстници; 
- координиране на дейността на комисията с държавните и обществени органи, 
имащи отношение към работата; 
- възпитание у учениците на коректни и толерантни междуличностни 
взаимоотношения; 



5. Привеждане на квалификационната дейност в съответствие с изискванията на 
нормативните документи; 
- поставяне на личността на учителя като основен фактор за радикална промяна 
в управлението на училището; 
6. Реализация на контролната дейност в условията на развитие на училището 
като интелектуална система. Осъществявания контрол да води до балансирано 
разпределение на отговорностите на различни нива, осигуряване на реално 
участие в процеса на вземане на решение по управление на училището и 
образователните дейности на всеки член на училищната общност; 
7. Формиране на училищна култура, утвърждаване и развитие на училищните 
ценности: 
- формиране на чувство за идентификация на всеки член на училищната 
общност с училището; 
- стимулиране на участието на учениците в пресъздаването на традиции и 
обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности; 
- отбелязване на годишнини, религиозни и официални празници; 
 
ЗАДАЧИ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Повишаване мотивацията за учене чрез включване на иновационни методи на 
работа – ( мултимедийни уроци, презентации, ролеви игри ) и наличните 
пособия. Да се промени структурата на традиционния урок. 
2. Разширяване и задълбочаване работата с изоставащите ученици чрез 
допълнителни занимания. 
3. Включване на повече ученици в извънкласни дейности чрез организиране на 
занимания по интереси. 
5. Осигуряване на необходимите материали за работа. 
6. Включване на учениците със СОП в училищни и регионални мероприятия. 
7. Повишаване родителската активност чрез включването им в планирането и 
организацията на училищните мероприятия. 
8. Провеждане на ежемесечни срещи с родителите и домашни посещения. 
9. Организиране помощ и подкрепа на семействата в най-тежко материално 
състояние. 
10. Включване на учителите в квалификационни курсове по тяхно 
предпочитание. 
11. Организиране на вътрешно — училищна квалификационна дейност. 
12. Разработване и участие в проекти и набиране на дарителски средства. 
13. Включване на учители, ученици и персонал с доброволен труд за 
обновяване на материалната база и почистването на училищния двор. 
14. Участие в училищни, общински, регионални и национални мероприятия. 
15. Рекламна дейност – изработване на брошури, визитки, уебстраница, 
летописна книга, публикации в пресата. 
16. Въвеждане на професионално образование – първа квалификационна 
степен. 
17. Работа по Национални програми и проекти. 
18. Координиране дейността на училището с институциите свързани с 
образователната система. 



 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

1.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 Изготвяне на правила за работа в условията на COVID – 19. 
 Изготвяне на седмична програма. Обучение и подготовка на учители и ученици 

за работа в електронна среда 
   Отг.:............................... 
   Срок: м. септември  
 Изготвяне  на годишни разпределения  на  учебния  материал  по отделните 

учебни предмети и на годишни тематични разпределения  на класните 
ръководители. 
                      Отг. : преподаватели по предмети и класни ръководители 

                      Срок: м. септември 2020 г. 
 
Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците. 

Отг:............................... 
Срок:  септември 2020 г. 
 

Изготвяне на график за провеждане на консултации с родители и ученици. 
Отг: ................................ 
Срок: септември 2020 г. 

 
Изготвяне на график за класни и контролни работи за първи и втори учебни 
срокове. 

Отг: преподаватели по предмети 

Срок: септември 2020 г. – първи срок 

            февруари 2021 г.– втори срок 

 
Изработване на училищна програма за работа по проблемите на 
наркоманията, сектите и детската престъпност и съгласуването й с РУО на 
МОН. 

Отг: председател на комисията 
Срок: септември 2020г. 

 
Изготвяне на Списък – Образец 1 за учебната 2020/2021 година. 



Отг: Директор 
Срок:.септември 2020г. 
 

Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. 
Отг: Директор 

 Срок:15.09.2020г. 
 
Обхващане на деца, подлежащи на задължително обучение. 

Отг: класни ръководители 

Срок: 05 – 08.2020г. 
 
Планиране на: 
-    броя постъпващи първокласници 

                  Отг: Директор 

Срок: 04.- 05.2020г. 
 

-    броя на пенсиониращите се педагогически кадри 

                 Отг: Директор 

Срок: 10.2020 г. 
 

-    нуждите от педагогически кадри:      
                 Срок:06.2021 г. 

Отг: Директор 

 
-    необходимата учебна и училищна документация:      
                 Отг: Директор 

Срок: 01.2021 г. 
 
2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията. 
          Отг: Директор 

                  Срок: 09.2020г. 
 
Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година. 
                   Отг: Директор 

                   Срок: 09.2020г. 
      Превантивна работа с педагогическия екип и всички ученици за създаване на 

атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество. 
                   Отг: учители, помощен персонал, охрана 

                   Срок: постоянен 

      Определяне  на  приоритетите  при  придобиването  на  МТБ. 
                   Отг: Директор, счетоводител 



                   Срок: 10.2020 г. 
Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически 
средства. 
                   Отг: Директор, счетоводител 

                   Срок:10.2020 г. 
Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи. 
                   Отг:Директор 

                   Срок:10.2020 г. 
 
Планиране на строително-ремонтните работи. 
                  Отг: Директор 

                  Срок:03.2021 г. 
 
Провеждане на медицински прегледи на учениците. 
                 Отг: училищно медицинско лице 

                 Срок:10.2020 г. 
 
Организиране на отдиха на учениците. 
                Отг: Директор 

                Срок:11.2020 г. 
 
Изготвяне на план за работа през зимния сезон и осигуряване на нормален 
учебен процес. 
                Отг: Директор 

                Срок:10.2020 г. 
 
Изработване на план за гражданско образование и възпитание на учениците. 
                Отг: ............................ 
                Срок: септември 2020 г. 
Изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците. 
                Отг: Комисия по професионално ориентиране 

                Срок:септември 2020 г. 
 

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 
ТЪРЖЕСТВА 

 
Откриване на новата учебна година. 
                Отг: .......................... 
                Срок: 09.2020 г. 
Отбелязване на годишнината от Руско-турската война 1877-1878. 
                Отг.:   



                Срок: април 2020г. 
Отбелязване на Деня на Земята и опазване на околната среда. 
  Отг. Преподаватели 

  Срок: април 

Ден на Розовата фланелка – Ден на толерантността. 
 Срок: февруари 

 Отг. преподаватели  
Отбелязване на Деня на християнското семейство 

                Отг: класните ръководители 

                Срок:10.2020 г. 
Отбелязване на Деня на Народните будители. 
                Отг: ........................ 
                Срок:11.2020 г. 

                  Международен ден за борба със СПИН 

                                  Отг. 
                                  Срок:12.2020 г. 

Коледни тържества 

-ученическо литературно творчество 

-изложба–коледни картички 

                Отг:учители по БЕЛ,  класни ръководители на I-IVклас 

                Срок:12.2020г. 
Отбелязване на годишнина от гибелта на Васил Левски 

-изложба 

-кътове, посветени на живота и дейността на Апостола 

-презентации 

                  Отг: Класни ръководители и преподаватели 

                  Срок:19.02.2020 г. 
Празник на буквите – І клас 

                 Срок: март 2021г. 
                 Отг: Стефанка Благойчева 

   Организиране и провеждане на състезание по английски език Spelling Bee 
  Срок: март-април 20221 г. 
  Отг. Надя Цончева 
Ден за хигиенизиране и озеленяване на училището 

                 Срок: април 2021 г. 
                 Отг: Директор, учители, ученици, помощен персонал 

Ден на славянската писменост и култура 

                 Отг: 
                 Срок: 24.05.2021г. 
Първи юни – международен ден за защита на детето 

                 Отг: класни ръководители, преподаватели                   



                 Срок:01.06.2021г. 
Закриване на учебната година: 
-начален етап –15.06.2021 г. 
                 Отг: кл. ръководители първи – четвърти клас 

-прогимназиален етап от пети до шести клас – 15.06.2021 г. 
                 Отг:кл. ръководители пети и шести клас 

-прогимназиален етап от седми до десети клас – 30.06.2021г. 
                 Отг.: кл. ръководители седми  - десети клас 

 
Отбелязване Деня на Ботев и на загиналите за освобождението на България 

                  Отг: преподавател по История и цивилизация 

                  Срок: 02.06.2021 г 

 

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТАЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ 

математика ІVклас 

                  Отг: кл. ръководител на четвърти клас 

                  Срок:по график, утвърден от МОН 

 
„Знам и мога” 

                  Отг: кл. ръководител на четвърти клас 

                  Срок: по график, утвърден от МОН 

химия VІІ– VIIІклас 

                  Отг: ........................ 
                  Срок:по график, утвърден от МОН 

биологияVІІ– VІIIклас 

                 Отг: ................................ 
                 Срок:по график, утвърден от МОН 

география и икономика V - VІIIклас 

                 Отг: Р. Торосян 

                 Срок: по график, утвърден от МОН 

история и цивилизация IX–XIIклас 

                 Отг:............................... 
                 Срок: по график, утвърден от МОН 

 
 
5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ 

Изложба на рисунки за Деня на Народните будители 

                 Отг: .............................. 
                 Срок:11.2020 г. 



“Български коледни обичаи и традиции” 

                 Отг: ........................ 
                 Срок:12.2020 г. 

                Изложба, посветена на живота и делото на Васил Левски” 

                                Отг: ........................... 
                 Срок:19.02.2020г. 

                Изложба „Мартениците в миналото и днес” 

                                Отг: кл. ръководители 

                 Срок:.03.2021г. 
                Изложба на великденски яйца и картички 

                                Отг: кл. ръководители 

                                Срок: 04.2021 г. 
 
 6. ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

- провеждане на спортни състезания на открито 
- провеждане на състезание по БДП 
 

7.ПОСЕЩЕНИЯ НА МУЗЕИ ,ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, 
КОНЦЕРТИ, КИНА И КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ 

 Посещение на  театрални постановки по класове 

                                    Отг: кл. ръководители 

                     Срок: постоянен



 


