
 



        І.Национални цели, съгласно Националната програма за развитие: България 2020 

 

1. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система; 

2. Нарастване дела на населението на възраст 30-34 години със завършено висше образование; 

3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

 

       ІІ. Основни приоритети в дейността на  РУО – Видин 

1.Изграждане на нова визия за образованието като процес на равноправни участници - деца, ученици, учители, родители, общини, 

представители на бизнеса, управлението на образованието и други заинтересовани страни в контекста на ЗПУО. 

2. Осъществявяне на регионални политики  за повишаване качеството на образованието в училищата и детските градини от област 

Видин за осигуряване на равен шанс на децата и учениците да преодоляват дефицитите и да разкриват талантите и способностите 

си. 

3.Създаване на среда за качествено професионално образование, ориентирано към потребностите на бизнеса, за поставяне началото 

на дуалното обучение в област Видин, за валидиране на компетености, за пълноценна професионална реализация в контекста на 

учене през целия живот. 

4. Осигуряване на условия за непрекъсната квалификация на педагогическите кадри за работа в интеркултурна и мултиетническа 

среда, за гражданско, екологично и здравно образование, за наставничество и подпомагане на младите учители. 

 

          ІІІ. Основни приоритети в дейността на   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - ГР. ВИДИН 

  1. Осъществяване  на качествено  задължително предучилищно  образование , с цел извършване на  плавен   преход  към училищното 

образование. 

 2. Повишаване качеството на образованието  чрез: 

                   - осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване на децата и учениците към училищната общност. 

                   -  повишаване  грамотността на учениците, с цел осигуряване на възможности за личностно и обществено развитие. 

                  -  създаване на модерна образователна среда,базирана на съвременните  ИКТ за образование. 



                  -  повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в новите динамично променящи се условия, 

включително  и с нови техники  и технологии. 

                  -  успешно приобщаване на децата и учениците от етническите малцинства  и  на учениците със СОП. 

                  -  успешно разработване и реализиране на проекти и участие в национални програми на МОН . 

       3. Функциониране на СУ „Любен Каравелов“ като автономна, активна и развиваща се общност. 

       4. Създаване на модерна, безопасна и сигурна образователна среда.  

       5. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен психоклимат, атмосфера на взаимодействие и повишаване 

участието и ангажираността на родителите в образователния процес и активно включване   на учениците в училищния живот. 

 

                       ІV. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност Срок Извършва се от: 

/институции и лица, в 

каква взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

 

 

 

Мерна 

единица 

/брой, 

процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на  Стратегията за 

намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система  

     

 1.1.  Повишаване на обхвата  на 

децата и  учениците 

     

 1.1.1 Седмица на отворените врати 

за деца от ДГ  и  техните родители   

Октомври 

2016 г. 

май 2017г. 

СУ „Л. Каравелов“ Бр. седмици - 2 

 1.1.2 Посещения в ДГ за Коледните 

празници 

Декември 

2016г. 

СУ “Л. Каравелов” , ДГ бр. посещения 3 3 

 1.1.3 Ден на християнското Ноември СУ “Л. Каравелов” , ДГ бр. изяви - 1 



семейство – съвместно 

отбелязване с ДГ 

2016 г. 

 1.1.4 Посещения в ДГ и отбелязване 

на пролетните празници 

март 2017г. СУ “Л. Каравелов” , ДГ Бр. 1 60 

 1.1.5 Отразяване на училищни 

мероприятия в местните медии 

периодично СУ “Л. Каравелов”, ТВВ бр. публикации 4 10 

 1.1.6 Презентиране възможностите 

на училището пред родителите 

от ДГ и други родителски 

общности 

периодично класни ръководители, 

родители 

 бр.срещи 2 4  

 1.1.7 Изработване на брошура и 

рекламни материали за прием в 

ПГ и I - ви клас за учебната 

2017/2018 година 

м. ноември 

2017/2018 г. 

класни ръководители, 

училищно ръководство 

 брой дипляни 70  100 

 1.2.  Намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система 

     

 1.2.1. Участие в организираните от 

РУО Видин  работни срещи  на 

психолози и педагогически 

съветници 

януари 2016 

г. април 2016 

г. 

 РУО Видин, 

Директор,педагогически 

съветник 

Брой срещи 2 2 

 1.2.2 Картотекиране на ученици в    

риск от отпадане от училище 

септември 

2016г. 

педагогически съветник  бр. картотека 1 1 

 1.2.3 Обхващане на учениците в 

риск от отпадане в групи 

ЦДО 

октомври 

2016 г. 

Учители в ЦДО брой  групи 

ЦДО 

8  10  

 1.2.4. Изготвяне на 

информационно табло за 

всяка класна стая с 

конкретно формулирани 

права, задължения и 

отговорности 

м.октовмри 

2016 

Кл.р-л и съвет на класа Бр. табла - 26 

 1.2.5 Провеждане на срещи със 

специалисти по кариерно 

май 2017г. ЦКО, педагогически 

съветник, класни 

 брой  срещи 3  5  



консултиране ръководители 

 1.2.6 Провеждане на тематични 

родителски срещи с цел 

запознаване с опасностите от 

рискови ситуации и 

поведение 

Март,май 

2017г. 

педагогически съветник 

и класни ръководители 

 брой срещи 2  4  

 1.2.7 Консултиране на ученици, 

застрашени от отпадане и 

насочване към специалисти 

постоянен класни ръководители, 

учители в ЦДО, 

педагогически съветник 

и специалисти 

 бр. ученици 2  2  

 1.2.8. Ежемесечен контрол на 

допуснатите отсъствия и 

коректно подаване на 

справки в Дирекция “ 

Социално подпомагане” 

Видин и РУО- Видин за 

ученици допуснали 5 и над 5 

неизвинени отсъствия. 

ежемесечно Директор, ЗДАСД, 

Класни ръководители 

брой подадени 

справки 

9 9 

 1.2.9. Актуализиране на базата 

данни за движение  на 

учениците 

м. септември 

2016 

м. декемвр 

2016 

м. февруари 

2017г. 

Директор и ЗДУД брой 

актуализации 

3 3 

 1.2.10. Уведомяване на община   

Видин при системни 

отсъствия на ученици 

При 

необходимос

т 

    

2. Изпълнение на плана за 2015-2017 

г. по Стратегията за ефективно 

прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в 

образованието и науката 

     

 2.1 Актуализация на Училищната 

стратегия за ИКТ ( 2013 - 2018  ) 

септември 

2016 г. 

училищен екип брой  1 1 



 2.2 Актуализация и подаване на 

проектно предложение “Качествено 

образование чрез качествено 

преподаване” по КД1 на Програма 

“Еразъм+” 
 

март 2017 Училищен екип брой проекти 1 1 

 2.3 Участие в дейностите по 

международния  проект „Защита и 

безопасност във виртуалния свят“ 

Октомври 

2016  
 

Ръководство  

Координатор по проект, 

 педагогически 

специалисти  

% изпълнени 

дейности 

100% 

 

100% 

 

 Предприемане на действия по плана 

за интернет сигурност с цел 

удостояване на училището със 

сребърна или златна значка 

март 2017 Училищен екип Бр. значки 1- Бронзова  

значка 

2 

 2.4 Обучение на учители на тема 

“Използване на безплатни ИТ 

инструменти за създаване на учебно 

съдържание” 

февруари 

2017 

Преподаватели ИТ брой учители 4 16 

 2.5.Оптимизиране на  зоната  за 

безжичен интернет в Актова зала и 

учителска стая 

Октомври  

2016 

Директор, Ръководител 

направление „ ИКТ“ 

% покритие  80% 100% 

 2.6  Поддържане на 

комуникационната инфраструктура 

на училището. 

м.октомври, 

м. май  

директор, 

преподаватели по ИТ 

% 90% 100% 

 2.7 Изработване на ИТ проекти и 

презентации от учениците по 

различни учебни предмети. 

периодично преподавателите % 60% 70% 

 2.8.Използване на електронната 

система Office 365 за  комуникация 

в училище. 

Ежедневно  и 

при 

необходимост 

Училищен персонал % 50% 90% 

 2.9. Поддържане на 4-те  

компютърни зали в училище и 

осигуряване на широк свободен 

достъп до тях на учениците през 

свободното им време за работа по 

проекти, домашни работи и за 

ежедневно преподавателите по ИТ %  30% 60% 



участия в олимпиади, а на учителите 

за подготовка на урочните единици. 
 2.10.  Поддържане  и по- широко 

използване на ИТ в класните стаи и 

кабинети за иновативно обучение 

/компютърни конфигурации, 

мултимедийни проектори, 

интерактивни дъски, електронно 

съдържание 

постоянен учители 

класни ръководители 

учители в ЦДО 

% урочни 

единици  с 

използвани ИТ  

средно 30% 40% 

 2.11. Провеждане на занимания  по 

интереси от групите за ЦДО в 

компютърните зали с цел 

повишаване на дигиталната 

компетентност 

съобразно 

годишните 

разпределен

ия  

Учители в ЦДО брой 

занимания по 

интереси 

10 30 

 2.12 Поддържане  на ИТ средата в 

училищната библиотека. 

м. октомври Ръководството брой работни 

места 

4 4 

 2.13. Комуникация с родителите 

чрез училищния сайт и  групите на 

паралелките  и за ЦДО 

ежедневно ЗДУД, класни 

ръководители,  учители 

% ползвали 

услугата 

20 40 

 2.14.Обособяване на 

информационен кът за родители в 

стаята за родители 

Декември 

2016 

Ръководител 

направление ИКТ 

Бр. - 1 

3. Изпълнение на плана за 2014-2020 

г. по Националната стратегия за 

развитие на педагогическите 

кадри 

     

 3.1. Оказване на помощ на млади и 

новоназначени учители  от 

определени  наставници 

м.септември 

2016 -  

м.юни 2017 

Директор, Главни и 

старши учители 

Брой учители 1 6 

 3.2. Информиране на учителите за 

възможностите за квалификация по 

теми, предложени от обучителни 

институции. 

септември 

2016 г. юни 

2017 г. 

ЗДУД, Главни учители % 

информирани 

учители и 

възпитатели 

100% 100% 

 3.3.  Излъчване на  номинации за 

връчването на  ежегоден приз  на 24 

май “Учител на годината” от РУО и 

май 2017 Главни учители брой учители 2 2 



Община -  Видин 

3

.

4

. 

3.4. Излъчване на номинация за  

„Проспериращ млад учител” за 

награждаване от РУО и община 

Видин 

май 2017 Главни учители брой учители 0 1 

3

.

4

. 

3.5.Връчнане на “ Почетно отличие” 

на изявен учител на Патронния 

празник на училището и във връзка 

с отбелязване на 106 г.  от създаване 

на училището. 

м. ноември  ръководство и 

Педагогически съвет 

брой учители 1 1 

 3.6. Обучителен семинар „Методи и 

техники за работа с деца със СОП – 

аутизъм и дислексия и обучителни 

трудности“ 

м. ноември Главни учители, 

обучителна институция  

брой обучени 

учители и 

възпитатели 

3 10 

 3.7.Обучение на тема „Методически 

насоки за интегриране на 

съвременни информационни 

технологии в учебния процес“. 

март Директор, обучителна 

институция  

брой обучени 

учители и 

възпитатели 

0 16 

 3.8. Практическо занятие по 

методика на прилагане на 

електронно учебно съдържание  

декември Главни учители  брой 

участници в 

практическото 

занятие 

17 17 

3

.

4

. 

3. 9. Семинарно обучение  

„ Интерактивни методи и техники 

на обучение в ЦДО“ 

октомври Учители в ЦДО брой 

участници в 

семинарното 

занятие 

0 10 

 3.10 Обучение: Работа с родители. 

Техники за успешното 

сътрудничество между учители, 

родители и местна общност 

февруари Главни учители брой 

участници 

- 20 

 3.11. Онлайн обучения. 

 

октомври Главни учители Бр. участници 5 10 

3

.

7

. 

3.12. Обмяна на добри практики 

чрез представяне и наблюдение на 

открити уроци и семинари в 

методичните екипи.  

октомври - 

май 

 Главни ечители, 

председатели на МЕ, 

Учители  

брой открити 

уроци 

8 10 

http://setmodels.net/obuchenie/rabota-s-roditeli-tehniki-za-uspeshnoto-strudnichestvo-mezhdu-uchiteli-roditeli-i-mestna
http://setmodels.net/obuchenie/rabota-s-roditeli-tehniki-za-uspeshnoto-strudnichestvo-mezhdu-uchiteli-roditeli-i-mestna
http://setmodels.net/obuchenie/rabota-s-roditeli-tehniki-za-uspeshnoto-strudnichestvo-mezhdu-uchiteli-roditeli-i-mestna
http://setmodels.net/obuchenie/rabota-s-roditeli-tehniki-za-uspeshnoto-strudnichestvo-mezhdu-uchiteli-roditeli-i-mestna


       Подготвяне на материалите за 

публикуване на ІV том на  

училищния сборник „Училищен 

мениджмънт и иновационни 

технологии в обучението. 
 3.13. Семинарно занятие „Заедно 

срещу агресията в училище“ 

ноември Учители, 

родители 

 брой 

участници в 

семинарното 

занятие 

8 21 

 3.14. Дискусия:  

Атестация. Учителско портфолио. 

Инструменти за оценка на 

постиженията.  

февруари Главните учители Брой участвали н/п 48 

 3.15. Осигуряване на условия за 

продължаваща квалификация – 

магистратури и ПКС 

 Ръководство 

Главни учители 

Бр. учители 3 8 

4. Изпълнение на  Националната 

стратегия за учене през целия 

живот 

     

 4.1. Въвеждане на дистанционни 

методи за работа и оценяване 

октомври- 

май  

учителите % на 

застъпеност в 

работата 

5 10 

 4.2.Професионално ориентиране на 

учениците чрез запознаване с 

различните професии и 

възможности за правене на избор -  
„Моята професия в помощ на хората“ – 

срещи с родители с интересни 

професии 

 

М. март 

2017г. 

класните ръководители,  

учители в ЦДО - I-IV клас 

% ученици 

запознати 

100 100 

 4.3. Провеждане на ЧК за  

професионално ориентиране 

В ЧК Класни ръководители и 

педагогически съветник 

% участващи 

ученици 

100 100 

 4.4. Проучване, консултации и 

насочване на учениците към участие 

в олимпиади, конкурси и 

състезания. 

 

по график учителите % участвали 

ученици 

10 30 

 4.5. Награждаване  на ученици Май 2017г Директор и ЗДУД Бр. наградени   



показали отлични постижения. 
 4.6.Организиране на състезание 

„Мама, татко и моето малко голямо 

семейство“. 

Април 2017г. Кл. р-ли Бр. състезания - 1 

5. Изпълнение на плана по 

Стратегията за образователна 

интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства 

     

 5.1. Допълнителна работа и 

консултиране на  ученици с 

образователни трудности . 

Ежеседмичн

о  
 

 учители % 

консултирани 

ученици  

100% 100% 

 5.2. Включване на  родители от 

малцинствените групи и учениците 

в извънкласните и извънучилищни 

дейности и изяви съобразно 

Календарния план 

м. октомври 

2016 – м.юни 

2017 г.  

Директор, учители, 

родители, ученици  

Бр. семейства  
 

2  2 

 

 5.3. Включване на учениците от 

етнически групи  в целодневна 

организация на учебния ден 

м. септември учители и кл. 

ръководители 

% включени 

ученици 

100% 100% 

 5.4. Осигуряване на учебни 

помагала за  ученици с тежък 

социален статус. 

м.септември Ръководството, 

 кл. р-ли 

брой 

комплекти 

0 4 

 5.5. Мониторинг на броя на 

отсъствията на учениците от 

етническата група и на резултатите 

от обучението им. 

постоянен Класните ръководители  ср.брой 

неизвинени 

отсъствия на 

ученик 

брой слаби 

оценки на 

ученик 

5 2 

 

 

 

 

 

0 

 5.6. Консултиране на учениците - 

индивидуално по БЕЛ  

ежеседмично  преподавателите по 

БЕЛ 

бр. 

консултации 

10 20 

 5.7. Подготовка и провеждане на  

интерактивно занимание по 

интереси в ЦДО за правата на 

детето в групите от втори клас. 

м. януари Учителите в ЦДО брой 

участващи 

ученици 

20 50 



       

6. Изпълнение на Националните 

програми за развитие на средното 

образование  

     

 6.1. Продължаване на работата по 

НП “ Оптимизация на училищната 

мрежа” - модул “ Оптимизиране на 

вътрешната структура на 

училищата, детските градини и 

самостоятелните организации” 

м. ноември 

м.юли 

Ръководството бр.  заявки 3 4 

 6.2. Разработване на проект  и 

заявяване на  участие по НП “ ИКТ 

в училище” през новия програмен 

етап 

по графика 

на 

програмата 

преподавателите по ИТ брой проекти н/п 1 

       

7. Изпълнение на проекти по 

оперативни и други програми 

     

 7.1. Домакинска среща по проект 

“Защита и безопасност във 

виртуалния свят” - стратегическо 

партньорство по Ключова дейност 2 

на Програма “Еразъм+” 

2016-2017 г. координатор Г. Нетова брой 

участници 

н/п 150 

 7.2 Мултиплициране на дейностите 

по проекта “ Обичам Дунав и аз 

участвам - 2 “ към  МОСВ и 

ПУДООС  и подготовка на нов 

проект. 

м. юни Учителите по ЧП Бр. изяви н/п  2 

 7.3. Формиране на  групи за ЦДО и 

осигуряване на целодневна 

организация на учебния процес в 

средищното училище. 

м. 

септември 

Ръководството и 

учителите в ЦДО 

 Бр. обхванати 

ученици 

194 230 

 7.4 Осигуряване на плод в училище 

по едноименната програма“ Плод в 

училище“  за учениците от начален 

етап и ПГ и осъществяване на 

съпътстващата програма за 

два пъти 

седмично 

Ръководството, класните 

ръководители 

  брой ученици 334 350 



обучение   за здравословен начин на 

живот и хранене 

 7.5. Изпълнение на съвместни 

програми с РЗИ и БЧК, Център за 

наркотични вещества - Видин 

по график Комисия по Здравно 

образование, 

педагогически съветник 

% изпълнени 

дейности 

100 100 

 7.6 Изпълнение на програмата “ Да 

запазим децата на пътя”  

 по графика 

на плана на 

Училищната 

комисия по 

БДП 

Училищна комисия по 

БДП 

% обхванати 

учиници 

100 100 

 7.7.Представяне и начало на 

дейностите по проект „LET’S TUNE 

IN TO EUROPE“/Нека бъдем в тон с 

Европа/ по програмата Еразъм+ 

 Октомври 

2016 

Координатор и екип  Бр. участници  15 

 7.8.Работа по проект 

BG05M2OP001-2.004-0004 

"Развитие на способностите на 

учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности 

(Твоят час)" – фаза 1, финансиран от 

Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен 

растеж", съфинансирана от 

Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

Септември 

2016 – 2018г. 

Директор, ръководители 

на групи 

 Брой 

сформирани 

групи  

Н/п 10 

 7.9.Работа по проект 15.3.1.001 

„Мрежа от сигурни училища“, 

финансиран по програма 

INTERREG V-A Румъния-България  

м. септември 

2016г. – юни 

2017г. 

Ръководство, 

Ръководители на 

клубове 

% изпълнени 

дейности 

н/п 100 

 7.10. Работа по проект: 

BG05М20Р001-3.003-0001 

„Подкрепа за равен достъп и 

личностно развитие“ 

Септември 

2016-2017 

Ръководство,  

ЕПЛР 

Бр.  ученици н/п 29 



 7.11. Работа па проект BG05MP001-

2.001-0001 „ Система за кариерно 

ориентиране в училищното 

образование“ 

2016-2017г. Училищен екип бр. 

консултирани 

ученици 

н/п  

8.  Разработване на програми и 

стратегии за развитие, 

функциониране и 

усъвършенстване на 

образователни структури на 

територията на областта, за 

професионалното образование и 

обучение, превенции, интегриране 

на деца със специални 

образователни потребности и/или с 

хронични заболявания 

     

 8.1. Активно сътрудничество с 

ОСНВ и с други държавни 

институции във връзка с 

информиране и популяризиране на 

дейности, свързани с превенция на 

тютюнопушенето и употребата на 

алкохол и наркотични вещества 

сред децата и учениците. 

Септември 

2016 г.-  юни 

2017 г.  

Директор, 

Класни ръководители, 

медицинско лице  

%  

информирани 

ученици 

100%  100% 

 

 8.2.Работа по проект: 

BG05М20Р001-3.003-0001 

„Подкрепа за равен достъп и 

личностно развитие“ 

2016-2017  Директор,  Училищен 

ЕПЛР  

Бр. ученици 0 29 

 8.3. Подобряване на подкрепящата 

среда, обновяване на ресурсния 

кабинет в училище.   

М. октомври Ръководство брой кабинети 2 2 

 8.4. Участие на деца със СОП в 

Коледна работилница в училище 

м. декември ЕПЛР брой  

обхванати 

ученици 

30 29 

 8.5. Участие на деца със СОП във 

Великденска работилница в 

училище 

м. април ЕПЛР брой  

обхванати 

ученици 

30 29 



 8.6. Участие на деца със СОП в Ден 

на отворените врати в училище 

м. май ЕПЛР брой  

обхванати 

ученици 

н/п 29 

 8.7. Провеждане на ЧК в V - VІІІ 

клас за превенция на трафика на 

хора 

м. октомври 

2016г.  

Педагогически съветник 

и кл. ръководители 

брой 

участващи 

ученици 

246 230 

 8.8 Извършване на проучване със 

стандартизиран въпросник  за 

училищния тормоз и набелязване на 

мерки за превенция  

м. ноември 

2016г. 

Педагогически съветник  брой 

анкетирани 

189 215 

 8.9.Провеждане на ЧК  с учениците 

от ІV клас за превенция на 

тютюнопушенето 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ 

 кл. ръководители, 

педагогическия 

съветник и ОСНВ - 

Видин 

брой лекции 3 4 

 8.10. Провеждане на ЧК с учениците 

от V клас за превенция на 

злоупотребата с алкохол 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ 

кл. ръководители, 

педагогическия 

съветник и ОСНВ - 

Видин 

брой  лекции 4 3 

 8.11.Провеждане на ЧК с учениците 

от VІ клас за превенция на 

употребата и злоупотребата с 

наркотични вещества 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ 

класни ръководители, 

педагогически съветник 

и ОСНВ- Видин 

брой лекции 3 4 

9. Организационно и методическо 

осигуряване дейността на 

директори, заместник-директори 

и учители 

     

 9.1. Участие в работна среща с 

директорите на училища, детски 

градини и обслужващи звена. 

Периодично  РУО- Видин директор 3 3 

 9.2.Участие на преподавателите в 

методически работни срещи  с 

експертите от РУО - Видин 

по график на 

РУО 

учителите  % участвали    100% 100% 

 9.3. Абонамент за научно- 

методическа литература 

м. декември Ръководството % от  заявените 

заглавия от МО 

100% 100% 



 9.4.       Изработване и утвърждаване 

на план за вътрешно-

квалификационната работа в СУ “Л. 

Каравелов” 

м. септември Главните учители бр. 1 1 

 9.5. Осигуряване на средства за 

обучителни семинари от външни 

лектори 

м. септември 

и м. април 

 Директор и РААБЕ, 

ВУЗ 

бр.обучени 

педагогически 

специалисти 

36 42 

 9.6. Училищна конференция за 

споделяне на добри практики 

м. юни Главните учители брой участвали 

учители и 

възпитатели 

0 46 

 9.7.Обучителни семинари в МЕ по график за 

квалификаци

онната 

дейност 

Председателите на 

Методичните екипи 

брой семинари 3 6 

 9.8. Извършване на превантивен 

контрол чрез разработване и 

утвърждаване на инструкции за 

работа със ЗУД. 

м. 

септември- 

октомври 

2016г 

Директор и ЗДУД брой 

превантивни 

дейности 

3 4 

 9.9 Включване на ЗД в обучителни 

семинари 

 по график Директор, ЗД брой включени 

ЗД 

2 2 

 9.10 Участие на Директора в 

обучителни семинари 

м октомври 

м. март 

Директор брой семинари 3 3 

10. Оптимизиране, функциониране и 

развитие на детските градини, 

училищата и обслужващите звена 

     

 10.1. Разработване  на нова 

Стратегия за развитието на 

Училище ”Любен Каравелов“ за 

периода 2016-2020г. 

м. септември Директор, ЗД, 

педагогически съветник, 

главни учители и 

Председатели на МЕ 

брой стратегии 1 1 

 10.2.Разработване на план за 

вътрешно-квалификационна работа 

през учебната 2016/2017г. и график  

на заседанията на МЕ  и МО 

м септември Главните учители и 

председатели на МЕ 

брой планове 8 8 

 10.3. Разработване на училищна 

Програма за гражданско 

образование , здравно и 

м. септември ЗД, Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

% обхванати 

ученици  

100 100 



интеркултурно образование. 
 10.4. Разработване на Училищен 

план за насърчаване и повишаване 

на грамотността за учебната 

2016/2017 година 

м. септември Преподавателите по 

БЕЛ в начален и 

прогимназиален етап 

% обхванати 

ученици 

100 100 

 10.5. Разработване на план за 

отбелязване на 106 годишнината от 

създаването  на училището 

м. октомври Временна комисия, 

избрана на ПС и 

Ръководство 

% участващи 

ученици и 

учители  

100 100 

 10.6. Отбелязване на 106 

годишнината  на  училище „Любен 

Каравелов”  

 ноември 

2016г. 

Ръководството и 

временна комисия  

% участвали 

ученици 

0 100 

 10.7. Подготовка и участие на 

учениците в общинските и 

областните кръгове на олимпиадите 

и националните състезания 

м. декември- 

м- април 

 Преподавателите по 

учебни предмети 

брой ученици 97 120 

 10.8 Разработване и реализиране на 

Спортен календар на училището за 

учебната 2016/ 2017г 

 Септември 

2016 – май 

2017г. 

Преподавателите по 

ФВС 

% включени 

ученици в 

спортни 

дейности 

90 95 

 10.9. Участие на училищните отбори 

в общинския спортен празник 

м. май Директор и 

преподавателите по 

ФВС 

брой заявки 1 1 

 10.10. Разработване и представяне 

на проект по 129 ПМС 

м. ноември  Преподавателите по 

ФВС 

брой проекти 1 1 

 10.11. Актуализация ва вътрешните 

правила по СФУК и 

административно обслужване 

м. октомври работни екипи брой 

актуализации 

4 4 

 10.12. Продължаващи дейности по  

обновяване и обогатяване на 

материалната база и учебната среда. 

постоянен Директор и ЗДАСД брой ремонтни 

дейности 

2 2 

 10.13.  Актуализиране на 

номенклатурата на училищния 

архив 

м. ноември Директор, Експертна 

комисия 

брой 

номенклатури 

1 1 

 10.14. Обогатяване на  училищния 

сайт 

постоянен ЗД , Ръководител 

направление ИКТ 

н/п  н/п н/п 

 10 .15. Провеждане на  обществени м. септември Директор и ЗДАСД брой 2 1 



поръчки по ЗОП 2016г. 
 10.16. Провеждане на тръжни 

процедури за отдаване под наем на 

помещения 

м.  октомври 

2016г 

Директор и ЗДАСД брой 

процедури 

- 1 

 10.17. Поддържане на училищния 

автобус в изправност и извършване 

на всички застраховки 

в 

съответствие 

със 

сроковете 

 Директор и ЗДАСД брой училищни 

автобуси 

1 1 

 10.18. Изработване на график за 

придружаване на пътуващите 

ученици с други училищни 

автобуси, с общински 

междуселищен транспорт и с 

училищния автобус 

м. септември ЗДАСД брой пътуващи 

ученици 

52 55 

 10.19. Осигуряване на гориво за 

отоплителния сезон и провеждане 

на топли проби на отоплителната 

инсталация 

м. септември 

и м. 

октомври 

Директор и ЗДАСД брой 

зареждания и  

брой проби  

1 

1 

1 

1 

 10.20. Мониторинг и поддържане в 

изправност на спортните уреди и 

съоръжения и обезопасеност на 

спортните площадки. 

ежемесечно ЗДАСД Бр. КП 8 8 

 10.21. Ежегоден преглед и 

отстраняване на възникнали 

проблеми в противопожарната 

система 

М. 

септември  

Директор и ЗДАСД брой прегледи 1 1 

 10.22. Периодичен преглед на 

електрическата система 

по график ЗДАСД брой регулярни 

прегледи 

 20 

 10.23. Периодично почистване на 

противорадиационното укритие и 

учрежденския архив 

ежемесечно ЗДАСД, Отговорник за 

учрежденския архив 

брой 

почиствания 

9 9 

 10.24. Разработване на план на 

Училищната комисия по БДП 

м. септември Комисия по БДП брой планове  1 1 

 10.24. Разработване на план на 

УКПППУ 

м. септември ЗДУД брой планове 1 1 

       



11.  Утвърждаване и реализиране на 

училищния  план-прием 

     

 11.1. Осъществяване на прием в І 

клас за учебната 2017/2018 г. 

м. май 

 2017 г 

Учители и ръководство брой паралелки 3 4 

 11.2. Осъществяване на прием в 

подготвителна група за учебната 

2017/2018 г. 

м. май 2017г. Ръководство и учители брой групи 1 1 

 11.3. Осъществяване на прием в V 

клас за учебната 2017/2018 

М. май Учители и ръководство брой паралелки 3 4 

 11.4. Формиране на  

общообразователна паралелка в VІІІ  

клас за учебната 2017/2018 г. 

м.декември Кл. ръководители и 

ръководството 

брой паралелки 1 1 

12.  Организиране и координиране на 

дейностите по провеждането на 

държавните зрелостни изпити и 

националните външни 

оценявания 

     

 12.1.Родителски срещи за 

запознаване с критериите на НВО - 

4кл. 

м. октомври 

2016 

м. април 

2017 

Кл. ръководители 

родители 

брой срещи 2 2 

 12.2 Използване възможностите на 

новите технологии /ел. учебници, 

ел. тестове, презентации/ 

постоянен Учители % учебни часа 40% 50% 

 12.3 Състезание по четене с 

разбиране 

октомври Учители и ученици Брой участвали 

ученици 

 60 

 12.4 Изготвяне на писм. сам. работи 

аналогични на  PIRLS 

постоянен Учители и ученици %  участвали 

ученици 

90% 100% 

 12.5 Участие на ученици от ІV кл. в 

състезания  на СБНУ по график 

ноември 

2016 - 

април 2017 

Учители и ученици  брой ученици 25 30 

 12.6 Участие в олимпиадата ”Знам и 

мога” 

март 2017 Учител и ученици брой  ученици 21 ученици 23 

 12.7 Училищно състезание “Ловци 

на правописни грешки” 

февруари 

2017 

Учители и ученици брой  участвали 

ученици 
35 ученици І кръг -67 

ученици 

ІІ кръг -15 



ученици 

 12.8  Участие на ученици от 4 клас. 

в училищно състезание по 

математика “Най-добър математик” 

март 

2017 

Учители и ученици брой участвали 

ученици 

28 ученици І кръг - 67 

ученици 

ІІ кръг-15 

ученици 

 12.9.Текущи консултации   и 

консултации в ЦДО 

 

постоянен Учители и ученици  % обхванати 

ученици 

30 60 

 12.10 Консултация по модела на 

НВО в работна среда 

април 

2017 

Учители и ученици брой 

консултации 

 По 1 

консултаци

я в  

паралелка 
 

 12.11.Родителски срещи за 

информираност и повишаване на 

мотивацията на родители и ученици  

относно НВО и приемни изпити по 

БЕЛ и математика в VII клас. 
 

Септември 

2016 

април 2017 

Учители ,ученици и 

родители 

брой срещи 2 2 

 12.12.Регулярна текуща диагностика 

на знанията и уменията на 

седмокласниците /модел на НВО/ по 

БЕЛ и математика. 

постоянен Учители Тестове по 

формата на 

НВО;  брой 

ученици от VІІ 

кл. 

н/п 70 

 12.13.Работа за изграждане на 

умения за създаване на 

репродуктивни 

текстове/трансформиращ преразказ 

- НВО по БЕЛ/. 

Постоянен Учители брой ученици н/п 70 

 12.14.Мотивиране на учениците за 

редовно посещение на 

консултациите по БЕЛ и 

математика. 

Постоянен Учители, ученици, 

родители 

брой ученици н/п 70 

 12.15 . Диагностициране и 

обективен анализ на допуснатите 

грешки и пропуски в знанията на 

постоянен 

 

 

 

Учители и ученици 

брой ученици н/п 70 



учениците по БЕЛ и математика 

вVІІ клас.  

 

 12.16. Прилагане на диференциран 

подход и индивидуална работа с 

отделните ученици за отстраняване 

на пропуските. 

постоянен Учители и ученици брой ученици н/п 20 

 12.17.    Решаване на тестове за 

придобиване на умения за бързо 

анализиране условията на задачите 

и изграждане на навици за 

доказателствено математическо 

мислене. 

периодично Учители и ученици % обхванати 

седмокласници 

н/п 100% 

 12.18. С цел затвърдяване на 

уменията за решаване на тест да се 

засили  тестовата проверка. 
 

декември 

2016 

януари 2017 

март 2017 

април 2017 

май 2017 

Учители и ученици % обхванати 

ученици 

н/п 100% 

       

13. Насочване на деца и ученици със 

специални образователни 

потребности и/или с хронични 

заболявания за интегрирано 

обучение или за обучение в 

специални детски градини и 

училища 

     

        НЕПРИЛОЖИМО      

14. Организиране, координиране и 

контролиране на дейностите, 

свързани с осигуряване на 

подкрепяща среда за обучението 

на деца и ученици със специални 

образователни потребности, и за 

обучението на деца и ученици, 

чийто майчин език е различен от 

     



българския 

 14.1. Назначаване на ЕПЛР на 

децата и учениците в училище. 

М. 

септември 

Директор Бр. назначени 

лица 

н/п 4 

 14.2. Определяне на координатор на 

дейностити за ПЛР. 

М. 

септември 

Директор Бр. н/п 1 

 14.3. Ремонтиране и обзавеждане на 

кабинет за осъществяване на  

допълнителна подкрепа на 

учениците със СОП. 

М. 

септември 

Директор и ЕПЛР Бр. кабинети  1 1 

 14.4. Изготвяне на Планове за 

подкрепа на учениците със СОП 

М. 

септември 

ЕПЛР и кл. 

ръководители 

Бр. планове н/п 29 

 14.5. Поддържане в изправност на 

рампата и санитарния възел. 

постоянен Ръководството брой рампи 

брой санитарни 

възли 

1 

1 

1 

1 

 14.6.  Контрол за изпълнението на  

Индивидуалните планове  на 

учениците със СОП. 

м. януари 

м. май 

ЗДУД брой ИП 2 2 

 14.7. Консултиране на родителите 

на учениците със СОП. 

м. февруари 

м. ноември 

Класни ръководители, 

ресурсни учители 

брой 

консултации 

30 29 

 14.8. Обучителен семинар с 

учителите “Подходи и методи за 

работа с деца и ученици със СОП “ 

м. март Главни учители и 

ресурсни учители 

брой семинари  0 1 

15. Координиране и контролиране на 

дейностите, свързани с 

осигуряване на задължителна 

документация и с предоставяне на 

учебници и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване 

     

 15.1. Обсъждане и избор на 

учебници и учебни помагала, 

подлежащи на промяна, от 

методичните екипи. 

м. февруари  Методичните екипи  / 

МЕ / -  ПГ,І клас, ІІ клас, 

V клас,VІ клас 

брой заседания 

на МЕ 

н/п 5 

 15.2. Подаване на заявки за 

учебници и учебни помагала за 

учебната 2016/2017г. 

м. март Директор, ПДАСД и  

домакин 

брой заявки - 4 

 15.3. При необходимост провеждане м март  Директор и ЗДАСД брой 1 0 



на процедура по ЗОП процедури  
 15.4. Сключване на договори за 

доставка на учебници и учебни 

помагала. 

м. май  Директор % заявени 

учебници 

100 100 

 15.5. Представяне на информация в 

РУО за направените заявки и 

сроковете на доставка на 

учебниците и учебните помагала 

м юни  Директор брой 

информации 

1 1 

 15.6 Доставяне на учебниците и 

учебните помагала, подпечатване, 

номериране и подготвяне на 

процедурата по раздаване 

м. август Директор, ЗДАСД, 

домакин 

% осигурени 

учебници и 

учебни 

помагала 

100 100 

 15.7. Осигуряване на организация  

за “ Лека раница” 

м. септември Директор, Домакин и 

преподаватели 

Бр. учебници 30 30 

 15.8. Своевременно подаване на 

заявки за доставяне на ЗУД за края 

на учебната 2016/2017г и за 

началото на 2017/2018 година. 

 Директор, ЗДАСД, 

Домакин 

% осигурена 

ЗУД 

100 100 

16. Координиране и контролиране на 

дейностите в Националния 

календар за извънучилищните 

дейности и в Националния 

спортен календар на МОН, както 

и други извънкласни и 

извънучилищни дейности 

     

 16.1.„За вас будители със слово и 

песен“ -  мултимедиен спектакъл на 

литературен клуб „Иван Деспотов“ 

04. 11. 2016 К. Павлова Бр. участници н/п 20 

 16.2. „Весело семейство“ – 

компилация от приказки и стихове, 

песни за семейството – отбелязване 

Деня на Християнското семейство 

Ноември 

 

 

 

К. Павлова и 

литературен клуб 

Бр. участници н/п 25 

 16.3.Новогодишен спектакъл 

„Коледна приказка под елхата“ 

20-21. 12. 

2016г. 

К. Павлова 

 

Бр. участници н/п 40 



 
 16.4 Спектакъл посветен на 3 март 

 

Март  

2017г. 

УК Бр. участници н/п  15 

 16.5.  Участие в Национален 

конкурс “С очите си видях бедата” 

м. април 

областен 

кръг 

 

учители по: 

 изобразително 

изкуство,  

ДБТ 

 

 бр. рисунки на 

І етап 

 

 

бр. рисунки  на 

ІІ етап 

7 

 

 

 

2 

14 

 

 

 

4 

 16.6. Участие в Национален конкурс 

“Живеем в земята на Ботев” 

юни учителите по БЕЛ  брой  ученици 1 2 

 16.7. Участие в Национален конкурс 

“ Не се гаси туй , що не гасне” 

май учители БЕЛ брой ученици 2 5 

 16.8. Участие в Национален 

рецитаторски конкурс за Ботева 

възрожденска поезия и проза –  

гр. Враца 

юни  Колетка Павлова брой ученици 9 3 

 16.9. Участие в Национален конкурс 

“България в картини и слово” – 

 гр. Търговище 

април Кл. р-ли брой  ученици 12 13 

 16.10. Участие в Национален 

конкурс “Бог е любов” 

м. март- 

областен 

кръг 

м април - 

национален 

кръг 

Педагогическите 

специалисти, 

кл. р-ли 

брой ученици 

 

 

 

брой  ученици 

18 

 

 

 

4 

20 

 

 

 

6 

 16.11. Участие в Национален 

конкурс за рисунка по БДП 

м. май комисия по БДП брой  ученици 15 20 

 16.12. Участие в Национален 

конкурс “ Водата - извор на живот” - 

гр. Бургас 

март учители по природни 

науки 

брой  ученици 2 5 

 16.13. Участие в Национална 

олимпиада “Знам и мога” 

м. януари 

областно 

ниво 

национално 

ниво - м 

начални учители 

 

 

начални учители 

брой  ученици  

ІV кл. 
 

брой ученици 

34 

 

 

0 

35 

 

 

1 



март 

 16.14 Участие в  Национално 

финално състезание на СБНУ І -

ІV клас 

април начални учители брой  ученици І 

- ІV клас 

0 1 

 16.15. Участие в седмица на 

мобилността и Ден без автомобили 

чрез: 

- запознаване на учениците с 

местата за безопасно каране на 

велосипед 

- провеждане на подвижни игри за 

учениците от различни възрасти 

21 

септември  

2016г.  

учители по ФВС 

Комисия по БДП, 

класни ръководители 

брой включени  

ученици 

60 100 

 Отбелязване на световния ден за 

взпоменание на жертвите от ПТП 

М. ноември Комисия по БДП Бр. ученици 25 30 

 16.16. Участие в “Зелена седмица” и 

отбелязване Световния ден на 

околната среда чрез: 

- радиопредаване и ЧК 

- ученическа конференция 

- почистване района на 

училището 

05.06.2017г комисията по Здравно 

образование и 

преподавателите по 

Биология и здравно 

образование 

брой ученици 350 400 

 16.17. Отбелязване  Ден на р. Дунав 

чрез: 

- почистване крайбрежната 

ивица на р. Дунав  

- еко експедиция за 

установяване замърсяванията 

на  реката 

- обогатяване на училищния 

модел на  екосистема с 

материали  събрани от р. 

Дунав 

29.06.2016г. учители по природни 

науки и класни 

ръководители 

брой  ученици 33 35 

 16.18. Отбелязване на Междунаро-

ден ден на водата чрез: 

- участие в регионален 

конкурс за есе, рисунка,  

март учители по природни 

науки съвместно с РУО 

и ТД “Бонония” 

брой 

участващи 

ученици 

150 300 



поезия и проза 

- представяне на ученически 

презентации 

- Час на класа посветен на 

темата 
 16.19. Отбелязване Международен 

дн на Земята чрез: 

- участие в хепънинг 

- засаждане на растителни 

видове в училищната еко  

зона 

- еко ревю 

- изложба на домашни 

любимци 

април учители по природни 

науки съвместно с РУО 

и  ТД “Бонония” 

брой 

участващи 

ученици 

235 350 

 16.20. Участие в общинско 

състезание “Аз познавам Видин” 

октомври учител по история и 

цивилизация 

брой  ученици 5 5 

 16.21 Участие в Димитровденско 

математическо състезание 

октомври учители по математика брой  ученици 27 30 

 16.22. Участие в Национално 

състезание “Математическо 

кенгуру” 

март учители по математика брой ученици 25 30 

 16.23. Подготовка за участие в 

Национално състезание по 

математическа лингвистика 

февруари Елка Тонинска брой ученици 3 5 

 16.24. Изяви на  Детска полицейска 

академия чрез: 

- обучение и практически 

задачи 

- участие в състезание 

по график Педагогически съветник 

и РПУ 

брой ученици 16 20 

 16.25.  Дейности на Детско 

полицейско управление /ДПУ/ в 

училище. 

По график Педагогически 

съветник, кл. р-л на ІVв 

клас и заинтересовани 

институции 

Брой ученици н/п 24 

 16.26. Участие на училищния отбор 

в състезанието за действия при  

бедствия, пожари и извънредни 

Април – май 

2017г. 

РУО, педагогически 

съветник и РДПБЗН 

Брой състезания 1 1 



ситуации 
 16.27.  Участие в спортни 

състезания и турнири по: 

- футбол от “Ученически игри” 

- волейбол от “Ученически 

игри” 

- баскетбол от “Ученически 

игри” 

- шахмат от “ученически игри” 

- “Млад огнеборец” 

- лъвски скок 

 

 

 

По график и 

спортен 

календар 

 

 

м. май 

м. февруари 

учители по ФВС брой  ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 155 

 16.28. Участие в олимпиади по: 

- математика 

- математическа лингвистика 

- БЕЛ 

- Физика 

- Химия 

- Биология 

- История 

- География 

- музика 

м. декември 

2016г.  -м. 

април2017г. 

ЗДУД, главни учители, 

учители по предметите 

съвместно с експерти от 

РУО 

брой  ученици 67 80 

 16.29. Заключителен спектакъл 

„Моята родина, моят град“ – ІІІ г 

клас 

Май 2017г. К. Павлова Бр. ученици н/п 22 

 16.30.  Дейности по стратегията за 

повишаване на грамотността : 

- Състезание по правопис 

- „Да четем с кака и батко“ – 

съвместно четене на ученици от НЕ 

и ПЕ в рамките на целодневното 

обучение; 

- използване на електронни 

речници, електронна библиотека, 

търсачки за засилване интереса към 

четенето; 

- „Пътят на книгата“- посещение на 

 

 

март 

 

декември 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

Класни ръководители 

НЕ 

Учители в ЦДО 

 

 

 

 

Преподаватели НЕ и ПЕ 

 

 

 

 

 брой ученици  

брой ученици 

 

 

 

 

брой ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

н/п 

 

 

60 

100 

 

 

 

50 

 

 

 

23 



регионална библиотека и среща с 

автор на книга; 

- включване в инициативите по 

Националната седмица на четенето; 

- Любими приказни герои гостуват в 

ПГ и I клас; 

- „Да си направим книжка“; 

- „Мама, татко, аз и книгата“ – 

съвместно четене; 

- инициатива за подаряване или 

размяна на книги 

-Организиране на четения по 

класове на тема: "В чудния свят на 

книгата" 

 

Април 

 

 

Декември 

 

 

декември 

април 

 

април 

 

 

декември 

 

 

Преподаватели III клас, 

регионална библиотека 

 

Класни ръководители 

 

 

Класни ръководители 

НЕ 

Класни рък-ли II клас 

 

Кл. ръководители I клас 

 

Преподаватели НЕ 

 

Преподаватели БЕЛ 

брой ученици 

 

 

брой ученици 

 

 

брой ученици 

 

 

брой ученици 

 

брой ученици 

 

 

 

70 

 

70 

 

 

60 

 

30 

 

 

100 

17. Контрол по спазването на 

държавните образователни 

изисквания в детски градини, 

училища и обслужващи звена 

     

 17.1. Цялостни проверки на 

работата на учители 

м. ноември 

м. март 

Директор и ЗДУД брой 

проверени 

учители 

2 2 

 17.2. Тематични проверки:      
 17.2.1. “Използване от  началните 

учителите на интерактивни методи 

за повишаване на мотивацията за 

учене на учениците” 

м. ноември- 

м. март 

Директор и ЗДУД брой 

проверени 

учители 

н/п 16 

 17.2.1. „ Психолого- педагогическото 

взаимодействие в урока  и 

комуникативни умения на учителя като 

предпоставка  за постигане на  ДОС в V 

клас“ 

м. декември 

м. февруари 

Директор и ЗДУД брой 

проверени 

учители 

н/п 11 

       
 17.3. Текущи проверки:      
 17.3.1.Водене и съхраняване на ЗУД периодично, 

съгласно 

Директор и ЗДУД брой проверки  5 7 



графика за 

контролна 

дейност на 

директора 
 17.3.2. Финансови документи  всяко 

тримесечие 

Директор брой проверки 4 4 

 17.3.3. Подготовка и управление на 

учебния час по ЗП , ЗИП / ИЧ / от 

преподавателите 

по график Директор и ЗДУД брой проверки 15 20 

 17.3.4. Работата на педагогическия 

съветник 

м януари Директор брой проверки  1 1 

 17.3.5. Подготовка и провеждане на 

заниманията в групите за  ЦДО по 

ОО, самоподготовка,ЗИ 

м. 

ноември,дек

ември,м. 

февруари, м. 

март 

Директор и ЗДУД брой проверки  15 10 

 17.3.6. Контрол при организацията и 

провеждането на НВО – ІV класи 

VІІ клас.  

май 2016г. Директор и ЗДУД брой проверки 4 4 

 17.3.7. Спазване на графика за 

консултации и посещаемостта им 

ежемесечно Директор,ЗДУД, ЗДАСД брой проверки 10 10 

  17.3.8.  Съвместни проверки с РУО 

за  Прилагане и изпълнение на ДОС  

 януари 

  

 Директор, експерти от 

РУО  

 Брой проверки 

   

 0 

  

2  

  

 17.3.9. Планиране и осъществяване 

на квалификационната дейност в 

училище от главните учители и МЕ  

 ноември 

2015 г.-  

март2016 г. 

 Директор,ЗД брой проверки 2 4 

  17.3.10. Контрол на отразяване на 

отсъствията на учениците в 

задължителната документация на 

училището и съхраняване на 

оправдателните документи за 

отсъствията на децата от ПГ и 

учениците. 

от 

м.октомври 

2015 

до м. март 

2016 

 

РУО , Директор и ЗД  

  

брой проверки 5 5 



 17.3.11. Спазване на графика за 

писмените работи 

м. януари 

м. април 

 Директор и ЗДУД брой проверки 1 2 

  17.3.12. Контрол на организацията  

на учебния ден в училище. 

от 

м.октомври 

2015 

до м. март 

2016 

 Директор, ЗД брой проверки 2 2 

 17.3.13. Ритмичност на изпитванията м. декември 

м. април 

Директор,ЗДУД брой проверки 2 2 

 17.3.14.Спазване на трудовата 

дисциплина и Правилника за 

вътрешния ред 

ежеседмично  Директор и ЗДАСД брой проверки 10 10 

  17.3.15. Отчет и унищожаване на 

документи с фабрична номерация.  

април 2016г. 

  7  

Директор 

  

брой проверки  

   

 1 

   

 1 

   

 17.3.16. Организация на работата в 

ЧК 

ежемесечно Директор,ЗДУД,ЗДАСД брой проверки  3 12 

 17.3.17.Допълнителният час по ФВС 

и спорт- организация и провеждане 

м. октомври 

м. март 

м. април 

Директор, ЗДАСД,ЗДУД брой проверки 3 7 

 17.3.18. Спазване на графиците за 

дежурство  

ежемесечно Директор и ЗДАСД брой проверки 10 10 

 17.3.19. Работата на комисиите м март Директор и  ПД брой проверки 2 2 

 17.3.20.Състояние на училищния 

архив  

м. октомври Директор брой проверки 1 1 

 17.3.21.  Протоколи от ПС Ноември, Директор брой проверки 2 2 



март 

 17.3.22. Ученически книжки на два 

месеце 

Директор и ПД Брой проверки 10 12 

 17.3.23. Изпълнението на Плана за 

действие при БАК 

м.март Директор брой проверки 1 1 

 17.3.24. Контролната дейност на ПД  м. януари 

м. май 

Директор брой проверки 2 2 

 17.3.25. Резултати от входно, 

междинно и изходно ниво 

м. октомври 

м. февруари 

м. май- юни 

Директор, ПД брой проверки  3 3 

 17.3.26. Осъществяване на 

допълнителна подкрепа  на деца и 

ученици със СОП   

м. декември 

м. февруари 

Директор и ЗДУД брой проверки н/п 5 

  


