
 



        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. Намаляване дела на отпадналите и преждевременно напуснали образователната система. 

2. Ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката. 

3. Повишаване авторитета и общественото доверие в професионализма на учителите. Мотивиране на млади специалисти. 

4. Повишаване качеството на предучилищното и училищното образование в училищата от област Видин. Прилагане на 

образователен подход, който подпомага развитието на всички учещи и допринася за изграждане на мислещи и инициативни 

личности, способни да се справят с промените. 

5. Усъвършенстване на системата на професионалното образование и обучение в област Видин. Стимулиране на образование и 

обучение съобразно с потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. 

6. Намаляване на административната тежест: МОН - РУО Видин - училища област Видин –директор - главен учител - класен 

ръководител 

7. Организиране на съвременна образователна инфраструктура. 

 

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

 1. Подобряване качеството на задължителното предучилищно образование в IV ПГ. 

 2. Повишаване  качеството на образователния процес и на образователните резултати на учениците. 

 3. Реализиране на дейностите от дългосрочната програма на училището за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно      

образование /2017 - 2020 г./. 



 4. Поддържане и подобряване  на  образователната  среда в съответствие със съвременните изисквания. 

 5. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и привличане на млади учители. 

6.  Приобщаване на децата и учениците със СОП. 

7.  Разработване и реализиране на проекти и участие в национални програми на МОН. 

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

 

                       ІV. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейности по: Срок Отговорни лица Бележки, коментари и изпълнение 

1.Изпълнение на  Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система  
  1.1.Повишаване на обхвата  на децата и  учениците 

     

 1.1.1. Включване на педагогически 

специалисти от училището в 

екипите  по прилагане на 

Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и 

включване в образователната 

система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и 

училищна възраст, създаден  с 

постановление № 100 /08.06.2018г.  

м. септември Директор,РУО,Община 

Видин 

 

 1.1.2.Въвеждане в срок в НЕИСПУО 

информация за записаните деца и 

ученици 

30 септември 

20 декември 

20 февруари 

ЗДУД  

 1.1.3. Предлагане на компетентните 

институции на мерки за помощи в 

натура или наказания  

При 

необходимост  

Кл. ръководители и 

членовете на екипите 

 

 1.2.4.Предприемане на мерки и 

дейности по информацията от 

училищния портал в ИСРМ 

„Посещаемо и безопасно училище“ 

При 

необходимос

т 

Ръководство  

 1.1.5. Запознаване на учителската 

колегия с промените в  общинската 

м. февруари Директор, ПС  



система за прием на ученици в 

първи клас – принципи, правила, 

критерии, райони и набелязване на 

конкретни задачи за осъществяване 

на училищния прием за учебната 

2019-2020г. 
 1.1.6. Иницииране на заседание на 

Обществения съвет за запознаване  с 

предложението за училищен  план- 

прием за учебната 2019-2020г. 

М.  март Директор  

 1.1.7. Презентиране възможностите 

на училището пред родителите от 

ДГ и други родителски общности 

периодично Комисия по прием на 

ученици в първи клас 

 

 1.1.8 „ Добре дошли при нас“ - 

седмица на отворените врати за деца   

и  техните родители   

април - май 

2019г. 

МЕ на кл. р-ли на 

IVклас в ОУ „Л. 

Каравелов“ 

 

 1.1.9.  „ Да празнуваме заедно“- 

съвместни изяви с ПГ  

април - май 

2019г. 

Пр-ли на МЕ, ПГ 

 

 

 1.1.10. Отразяване на училищни 

мероприятия в местните медии 

периодично Директор, ЗД  

 1.1.11. Подобряване на условията за 

осъществяване на качествено 

задължително предучилищно 

образование 

периодично Ръководство  

 1.1.12. Изработване на  рекламни 

материали за прием в ПГ и I - ви 

клас за учебната 2019/2020 г. 

м. март 

2019г. 

класни ръководители, 

училищно ръководство 

  

 1.1.13.Взаимодействие между 

училището и детските градини 

периодично Главни учители  

 1.2.Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

 1.2.1. Актуализиране на регистъра 

на  деца и ученици  в   риск от 

отпадане от училище 

септември 

2018г. 

педагогически съветник  

 1.2.2 Обхващане на учениците в Септември Учители в ЦДО, класни  



риск от отпадане в групи ЦДО 2018 г. ръководители 

 1.2.3. Своевременно уведомяване на 

Дирекция „Социално подпомагане“, 

община Видин , РУО  и екипа за 

обхват  за всеки конкретен случай 

на ученик в риск 

При 

необходимос

т 

Кл.р-ли и ръководство  

 1.2.4. Изготвяне на информационно 

табло за всяка класна стая с 

конкретно формулирани права, 

задължения и отговорности 

м.октовмри 

2018 

Кл.р-л и съвет на класа  

 1.2.5 Провеждане на срещи със 

специалисти по кариерно 

консултиране 

По график ЦПЛР- КО, 

педагогически съветник, 

класни ръководители 

  

 1.2.6 Провеждане на тематични 

родителски срещи с цел запознаване 

с опасностите от рискови ситуации 

и рисково поведение 

Март,май 

2019г. 

педагогически съветник 

и класни ръководители 

  

 1.2.7 Консултиране на ученици, 

застрашени от отпадане и 

осъществяване на обща и 

допълнителна подкрепа. 

При 

необходимос

т 

класни ръководители, 

учители в ЦДО, 

педагогически съветник 

и специалисти, ЕПЛР 

  

 1.2.8. Ежемесечен контрол на 

допуснатите отсъствия и коректно 

подаване на информация в 

НЕИСПО и община  Видин . 

Ежемесечно: 

До 5 число; 

До15 число 

Директор, ЗДАСД, 

Класни ръководители 

 

 1.2.9. Актуализиране на базата 

данни за движение  на учениците 

м. септември 

2018 

м. декември 

2018 

м. февруари 

2019г. 

Директор и ЗДУД  

 1.2.10. Уведомяване на община   При Директор  



Видин при системни отсъствия на 

ученици по вина на родители 

необходимос

т 

 1.2.11. Разработване и реализиране 

на програма за превенция на 

ранното напускане на училище 

септември Педагогически съветник  

     

2.Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 

науката 

 2.1. Работа по програмата „Роботика за 

България“ 

По график Галина Нетова 

Татяна Микова 

 

 2.2.Разработване на проектно 

предложение по НП „ ИКТ в училище“ 

М. декември 

2018 г. 

ЗДУД и р-л направление 

ИКТ  

 

 2.3. Отбелязване на Деня за 

безопасен интернет 

М. февруари 

2019 

р-л направление ИКТ   

 2.4. Институционално обучение на 

учителите за работа с електронни 

продукти – електронен дневник и 

други 

Октомври 

2018 

Март, 2019 

р-л направление ИКТ  

 2.5.  Поддържане на интернет 

свързаността в училище 

постоянен Директор, Ръководител 

направление  ИКТ 

  

 2.6.Използване на електронната 

система Office 365 за  комуникация 

в училище. 

ежедневно   Училищен персонал  

 2.7. Поддържане на  компютърните 

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 участия в 

олимпиади, а на учителите за 

подготовка на урочните единици. 

ежедневно преподавателите по ИТ  

 2.8.  Поддържане  и по- широко 

използване на ИТ в класните стаи и 

кабинети за иновативно обучение 

/компютърни конфигурации, 

постоянен учители 

класни ръководители 

учители в ЦДО 

  



мултимедийни проектори, 

интерактивни дъски, електронно 

съдържание 

 2.9. 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  

 2.10. Използване на електроните 

учебници  и ИТ пространството за 

визуализиране на учебното 

съдържание 

ежедневно учителите  

 2.11. Предоставяне на кодове на 

родителите на първокласниците за 

достъп до пълните варианти на 

електронните учебници и пълния 

набор допълнителни дигитални 

ресурси по всички предмети 

септември Кл. ръководители  

 2.12 Поддържане  на ИТ средата в 

училищната библиотека. 

постоянно Ръководството  

 2.13. Поддържане и обновяване на 

училищния сайт  

ежедневно ЗДУД, Р-л направление 

ИКТ 

 

 2.14.Обучение за използване на 

онлайн ресурси и облачни 

технологии 

Ноември ЗДУД, Р-л направление 

ИКТ 

 

     

3.Изпълнение на плана за 2014-2020 г. по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 

 3.1. Анкетно проучване на 

потребностите от квалификация на 

педагогическите специалисти 

М. септември Главните учители  

 3.2 Изготвяне на план  за 

квалификационна работа през учебната 

2018-2019г. 

М. септември Главните учители  

 3.3. Обособяване на информационен 

кът с предложения за  квалификация 

по теми, предложени от обучителни 

септември 

2018 г. -  

юни 2019 г. 

ЗДУД, Главни учители  



институции. 
 3.4.  Излъчване на  номинации за 

връчването на  ежегоден приз  на 24 

май “Учител на годината” от РУО и 

Община -  Видин 

май 2019г. Главни учители  

3

.

4

. 

3.5. Излъчване на номинация за  

„Проспериращ млад учител” за 

награждаване от РУО и община 

Видин 

май 2019г. Главни учители  

3

.

4

. 

3.6.Връчване на „Почетно отличие” 

на изявен учител на Патронния 

празник на училището и във връзка 

с отбелязване на 108 г.  от създаване 

на училището. 

м. ноември 

2018г. 

 ръководство и 

Педагогически съвет 

 

 3.7. Обучителен семинар „ 

Преодоляване на трудностите  при 

работа  с деца със специфични 

нарушения на способността за 

учене“ 

м. ноември 

2018г. 

Ресурсни учители   

 3.8. Тренинг – обучение  “ Работа с 

електронен дневник-преодоляване 

на затруднения“. 

М. октомври 

2018г. 
Р-л направление  ИКТ   

Н

а

а 

3.9. Семинарно занятие – 

 „Формиращото оценяване“ 

М. ноември 

2018г. 

К. Михайлова и Галя 

Панкова 

 

3

.

4

. 

3. 10. Семинарно занятия – „ 

Игровият подход в обучението 

по…“/ учебни предмети/ 

 

М. декември  

2018г. 

Главни учители и 

председатели МЕ 

 

 3.11. Дискусия на тема „ Формиране 

на умения за самостоятелно учене“ 

М.януари 

2019г. 

Учители ЦДО   

, 3.12. Актуализация на учителското 

портфолио 
постоянен Всички учители  

 3.13. Участия на учителите в Онлайн 

обучения. 

По заявка Главни учители  



 

3

.

7

. 

3.14. Обмяна на добри практики 

чрез представяне и обсъждане  на 

открити уроци  по приоритетния 

проблем „Повишаване мотивацията 

и подобряване качеството на 

образователния процес чрез 

използване на формиращото 

оценяване и  игровия подход“         

    Подготовка  на материалите за 

публикуване на ІV том на  

училищния сборник „Училищен 

мениджмънт и иновационни 

технологии в обучението“. 

януари – май 

2019 г.  

по график, 

приложен 

към плана за 

квалификаци

я 

  председатели на МЕ, 

Учители  

 

 3.15.  Информационна среща за 

родители на тема“Ефективни 

техники за комуникация и работа с 

родители на деца със СОП“ . 

М. април 

2019г. 

ЕПЛР   

 3.16. Изготвяне на анализи за 

входно,междинно и изходно 

равнище и набелязване на 

корективни мерки 

Октомври,фе

вруари,май/

юни 

Главните учители, 

председатели на МЕ 

 

 3.17. Осигуряване на условия за 

продължаваща квалификация – 

магистратури и ПКС 

 Ръководство 

Главни учители 

 

 3.18. Философия на новите учебни 

програми в IV клас- заседание на 

МЕ 

М. май Председател МЕ  

 3.19. Училищна конференция- 

презентиране на опита и резултатите 

от работата по приоритетния 

проблем 

М. юни Главни учители  

 3.20. Абонамент за научна и 

методическа литература. 

М.декември 

2018г. 

Главни 

учители,ръководство 

 

4.Изпълнение на  Националната стратегия за учене през целия живот 

 4.1. Въвеждане на дистанционни октомври- учителите  



методи за работа и оценяване май  
 4.2.Професионално ориентиране на 

учениците чрез запознаване с 

различните професии и 

възможности за правене на избор – 

използване възможностите на Клуб 

„ Кариера“ и интерактивното 

пространство, изградено в училище 

за кариерно ориентиране. 
 

 

По график 

класните ръководители,  

учители в ЦДО - I-IV клас 

 

 4.3. Провеждане на ЧК за  

професионално ориентиране – 

мултиплициране на опита от 

работата по проект „ Система за 

кариерно ориентиране в 

училищното образование“. 

В ЧК Класни ръководители и 

педагогически съветник 

 

 4.4. Проучване, консултации и 

насочване на учениците към участие 

в олимпиади, конкурси и 

състезания, а при необходимост 

оказване на допълнителна подкрепа 

 

по график учителите  

 4.5. Награждаване  на ученици, 

показали отлични постижения и 

вписването им в „ Златната книга на 

училището“ 

Май  2019г Директор и ЗДУД  

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 . 

Съгласно 

графика за 

консултации 

 

 учители  

 5.2. Включване на  родители от 

малцинствените групи и учениците 

в извънкласните и извънучилищни 

дейности и изяви . 

м. октомври 

2018 – м.юни 

2019 г.  

Директор, учители, 

родители, ученици  

 

 5.3. Включване на учениците от м. септември учители и кл.  



етнически групи  в целодневна 

организация на учебния ден 

2018г. ръководители 

 5.4. Осигуряване на учебни 

помагала за  ученици с тежък 

социален статус. 

м.септември 

2018г. 

Ръководството, 

кл. р-ли 

 

 5.5. Мониторинг на броя на 

отсъствията на учениците от 

етническата група и на резултатите 

от обучението им и при 

необходимост оказване на обща и 

допълнителна подкрепа. 

постоянен Класните ръководители   

 5.6. Консултиране на учениците - 

индивидуално по БЕЛ  

ежеседмично преподавателите по БЕЛ  

 5.7. Изпълнение на дейностите от 

дългосрочната  училищна програма 

за ИКО. 

М. октомври - 

май 2019 г. 

  

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. септември 

2018г. 

м.юли,м. 

септември 

2019г. 

Ръководството  

 6.2. Разработване на проектно 

предложение   по НП “ ИКТ в 

образованието” през новия 

програмен етап 

по графика 

на 

програмата 

преподавателите по ИТ  

  6.3. Работа по НП “Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, 

модул „Подобряване на условията за 

експериментална работа по 

природни науки“ 

декември Преподаватели по 

природни науки 
 

7.Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 7.1. Работа  по международния  

проект “Националните игри и 

спортове ни обединяват“ -

м.октомври 

2018г. 

Ръководството и 

координатор Г. Нетова 

  



стратегическо партньорство по 

Ключова дейност 2 на Програма 

“Еразъм+” 

 7.2.Финализиране  на дейностите по 

проект „LET’S TUNE IN TO 

EUROPE“/Нека бъдем в тон с 

Европа/ , стратегическо 

партньорство по Ключова дейност 2 

на Програма “Еразъм+” 

 По график Координатор и екип   

 7.3. Стартиране на дейностите по 

новия проект „ Семената на 

разказвачите“, стратегическо 

партньорство по Ключова дейност 2 

на Програма “Еразъм+” 

М. декември 

2018г. 

Координатор и екип  

 7.4. Осигуряване на плодове и 

зеленчуци  в училище по 

европейската схема  „Училищен 

плод“  за учениците от начален етап 

и ПГ и осъществяване на 

съпътстващата програма за 

обучение за здравословен начин на 

живот и хранене. 

По графика 

към договора 

Ръководството, класните 

ръководители 

   

 7.5. Осигуряване на мляко и млечни 

продукти  в училище европейската 

схема  „Училищно мляко“  за 

учениците от начален етап и ПГ и 

осъществяване на съпътстващата 

програма за обучение   за 

здравословен начин на живот и 

хранене 

По графика 

към договора 

Ръководството, класните 

ръководители 

   

 7.6. Изпълнение на съвместни 

програми с РЗИ и БЧК, Център за 

наркотични вещества - Видин 

по график Комисия по Здравно 

образование, 

педагогически съветник 

 

 7.7.  Изпълнение на програмата “ Да 

запазим децата на пътя”  

 по графика 

на плана на 

Училищната 

Училищна комисия по 

БДП 

 



комисия по 

БДП 

 7.8.  Разработване на проект  към  

МОСВ и ПУДООС   

м. юни Учителите по ПН  

8.Разработване и изпълнение на програми за превенции и приобщаване 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 

2018 г.-  юни 

2019 г. по 

съгласуван 

график с 

ОСНВ 

Директор, 

Класни ръководители, 

медицинско лице  

 

 8.2. Подобряване на подкрепящата 

среда.  

периодично. Ръководство  

 8.3.Разработване и реализиране на 

програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими 

групи 

септември Пед.съветник  

 8.4. Участие на децата и учениците 

със СОП в училищните дейности 

Съгласно 

плана 

ЕПЛР  

 8.5. Провеждане на ЧК в V – VІІ 

клас за превенция на трафика на 

хора 

м. октомври 

2018г.  

Педагогически съветник 

и кл. ръководители 

 

 8.6. Извършване на проучване със 

стандартизиран въпросник  за 

училищния тормоз и набелязване на 

мерки за превенция  

м. октомври 

2018г. 

Педагогически съветник   

 8.7. Провеждане на ЧК с учениците 

от IV клас на теми: 

- „Употреба на енергийни напитки и 

вредата от тях“  

-„Безопасно ли е пушенето на 

наргиле“ 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ- 

Ноември 

февруари 

кл. ръководители, 

педагогически съветник 

и ОСНВ - Видин 

 



 8.7. Провеждане на ЧК  с учениците 

от V  клас на теми: 

-„Безопасно ли е пушенето на 

наргиле“ 

-„Общуване, конфликт и начини за 

решаването му“ 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ- 

декември 

април 

кл. ръководители, 

педагогически съветник 

и ОСНВ - Видин 

 

 8.8. Провеждане на ЧК с учениците 

от VI клас на теми: 

-„Умея ли да отстоявам мнението 

си?“ 

- „Наркотици – зависимости“  

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ- 

Октомври 

март 

кл. ръководители, 

педагогически съветник 

и ОСНВ - Видин 

 

 8.9..Провеждане на ЧК с учениците 

от VІI клас на теми: 

- „Нови психоактивни вещества – 

дизайнерски дроги“ 

- „ Синтетични наркотици“ 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ- 

Октомври 

февруари 

класни ръководители, 

педагогически съветник 

и ОСНВ- Видин 

 

 8.10. Ресурсно осигуряване на 

училището със специалисти за 

оказване на обща и допълнителна 

подкрепа 

септември Директор  

     

9.Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-директори и учители 

 9.1. Участие в работна среща на 

директорите на училища, детски 

градини и обслужващи звена, 

организирани от РУО - Видин. 

Периодично  Директор, ЗД  

 9.2.Участие на преподавателите в 

методически работни срещи  с 

експертите от РУО - Видин 

по график на 

РУО 

учителите  

 9.3. Абонамент за научно- 

методическа литература 

м. декември Ръководството  

 9.4. Изработване и утвърждаване на 

план за вътрешно-институционална  

работа в ОУ “Л. Каравелов” 

м. септември Главните учители  

 9.5. Осигуряване на средства за м. ноември   Директор   



обучителни семинари от външни 

лектори 

и м. януари 

 9.6 Семинарни занятия  в МЕ по график за 

квалификаци

онната 

дейност 

Председателите на 

Методичните екипи 

 

 9.7. Извършване на превантивен 

контрол чрез разработване и 

утвърждаване на инструкции за 

работа със ЗУД. 

м. 

септември- 

октомври 

2018г 

Директор и ЗДУД  

 9.8 Включване на ЗД в обучителни 

семинари 

 по график Директор, ЗД  

 9.9. Участие на Директора в 

обучителни семинари 

м ноември 

м. март 

Директор  

10.Оптимизиране, функциониране и развитие на училището 

 10.1. Промени в Стратегията  за 

развитието на Училище ”Любен 

Каравелов“ за периода 2016-2020г. – 

изготвяне на втори двугодишен 

план 

м. септември Директор, ЗД, 

педагогически съветник, 

главни учители и 

Председатели на МЕ 

 

 10.2.Разработване на план за 

вътрешноинституционална 

квалификация  през учебната 

2018/2019г. и график  на 

заседанията на МЕ  и МО 

м септември Главните учители и 

председатели на МЕ 

 

 10.3. Изпълнение  на  дългосрочната 

училищна програма за гражданско, 

здравно,екологично  и 

интеркултурно образование в 

съответствие с ДОС 

м. септември ЗД, Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

 

 10.4. Разработване на Училищен 

план за насърчаване и повишаване 

на грамотността за учебната 

2018/2019 година 

м. септември Преподавателите по 

БЕЛ в начален и 

прогимназиален етап 

 

 10.5. Разработване на план за 

отбелязване на 108 годишнината от 

м. октомври Временна комисия, 

избрана на ПС и 

 



създаването  на училището Ръководство 
 10.6. Отбелязване на 108 

годишнината  на  училище „Любен 

Каравелов”  

 ноември 

2018г. 

Ръководството и 

временна комисия  

 

 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 

 

 10.8 Разработване и реализиране на 

Спортен календар на училището за 

учебната 2018/ 2019г. 

 Септември 

2018 – май 

2019г. 

Преподавателите по 

ФВС 

 

 10.9. Участие на училищните отбори 

в общинския спортен празник. 

м. октомври Директор и 

преподавателите по 

ФВС 

 

 10.10. Разработване и представяне 

на проект по 129 ПМС 

м. ноември  Преподавателите по 

ФВС 

 

 10.11. Актуализация на вътрешните 

правила по СФУК и 

административно обслужване 

м. декември работни екипи  

 10.12. Продължаващи дейности по  

обновяване и обогатяване на 

материалната база и учебната среда. 

постоянен Директор и ЗДАСД  

 10.13. Съгласуване на  

актуализираната   номенклатурата 

на училищния архив с ТД 

„Държавен архив“- Видин 

м. ноември Директор, Експертна 

комисия 

 

 10.14. Обогатяване на  училищния 

сайт 

постоянен ЗД , Ръководител 

направление ИКТ 

 

 10.15. Провеждане на тръжна 

процедура за отдаване под наем на 

помещения 

м.  

септември 

2018г 

Директор и ЗДАСД  

 10.16. Поддържане на училищния 

автобус в изправност и извършване 

на всички застраховки 

в 

съответствие 

със 

сроковете 

 Директор и ЗДАСД  

 10.17. Изработване на график за м. септември ЗДАСД  



придружаване на пътуващите 

ученици с други училищни 

автобуси, с общински 

междуселищен транспорт и с 

училищния автобус 

 10.18. Осигуряване на гориво за 

отоплителния сезон и провеждане 

на топли проби на отоплителната 

инсталация 

 м. октомври Директор и ЗДАСД  

 10.19. Мониторинг и поддържане в 

изправност на спортните уреди и 

съоръжения и обезопасеност на 

спортните площадки. 

ежемесечно ЗДАСД  

 10.20. Ежегоден преглед и 

отстраняване на възникнали 

проблеми в противопожарната 

система 

М. октомври Директор и ЗДАСД  

 10.21. Периодичен преглед на 

електрическата система 

по график ЗДАСД  

 10.22. Периодично почистване на 

противорадиационното укритие и 

учрежденския архив 

ежемесечно ЗДАСД, Отговорник за 

учрежденския архив 

 

 10.23. Разработване на план на 

Училищната комисия по БДП 

м. септември Комисия по БДП  

 10.24. Разработване на план  за 

работата на училищната комисия за 

противодействие на училищния 

тормоз и насилието, съобразен с 

училищната политика за 

противодействие на училищния 

тормоз. 

м. септември Училищна комисия  

     

11.Утвърждаване и реализиране на училищния  план-прием 

 11.1. Съгласуване на училищния 

прием в I  клас  с Обществения 

съвет 

М. февруари   

2019г. 

Директор  



 11.2. Избор и назначаване на 

Комисия за прием в първи клас. 

М. април 

2019г. 

  

 11.1. Осъществяване на прием в І 

клас за учебната 2019/2020 г. 

м. май 

 2019 г 

Учители и ръководство  

 11.2. Осъществяване на прием в 

подготвителна група за учебната 

2019/2020 г. 

м. май 2019г. Ръководство и учители  

 11.3. Осъществяване на прием за 

свободните места в V клас за 

учебната 2019/2020г. 

М. май Учители и ръководство  

12.Организиране и координиране на дейностите по провеждането на националните външни оценявания 
 12.1.Родителски срещи за 

запознаване с критериите на НВО – 

IV и VII клас . 

м. ноември 

2018 

м. април 

2019 

Кл. ръководители, 

преподаватели по БЕЛ и 

математика 

 

 

 12.2 Използване възможностите на 

новите технологии /ел. учебници, 

ел. тестове, презентации/ за 

подготовка за изпита. 

постоянен Учителите по 

съответните предмети 

 

 12.3 Състезание по четене с 

разбиране 

октомври Учители и ученици  

 12.4 Изготвяне на писм. сам. работи 

аналогични на  PIRLS 

постоянен Учители и ученици  

 12.5 Участие на ученици от ІV кл. в 

състезания  на СБНУ по график 

ноември 

2018 - 

април 2019 

Учители и ученици  

 12.6 Участие в олимпиадата ”Знам и 

мога” 

март 2019г. Учител и ученици брой  ученици 

 12.7 Участие на учениците от VII 

клас в олимпиадите по БЕЛ и 

математика 

 По график Учители и ученици брой  участвали ученици 

 12.8.Текущи консултации   и 

консултации в ЦДО 
 

Постоянен – 

по график 

Учители и ученици  

 12.9. Консултация по модела на 

НВО в работна среда 

април 

2019г 

Учители и ученици  



 12.10.Родителски срещи за 

информиране на родители и 

ученици  относно НВО и приемни 

изпити по БЕЛ и математика в VII 

клас. 
 

октомври 

2017 

април 2018 

Кл. ръководители, 

Учители, Кариерни 

консултанти 

 

 12.11.Регулярна текуща диагностика 

на знанията и уменията на 

седмокласниците  по БЕЛ и 

математика. 

постоянен Учители по БЕЛ и 

математика 

 

 12.12.Работа за изграждане на 

умения за създаване на 

репродуктивни 

текстове/трансформиращ преразказ 

- НВО по БЕЛ/. 

Постоянен Учители по БЕЛ  

 12.13.Мотивиране на учениците за 

редовно посещение на 

консултациите по БЕЛ и 

математика. 

Постоянен Учители, ученици, 

родители 

 

 12.14 . Диагностициране и 

обективен анализ на допуснатите 

грешки и пропуски в знанията на 

учениците по БЕЛ и математика 

вVІІ клас.  

постоянен 

 

 

 

 

Учители и ученици 

 

 12.15. Прилагане на диференциран 

подход и индивидуална работа с 

отделните ученици за отстраняване 

на пропуските. 

постоянен Учители и ученици  

 12.16.    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  

 12.17.  Тестови  проверки. 
 

ежемесечно Учители и ученици  



 12.18. Проучване желанието на 

учениците от VII  за явяване на НВО по 

ЧЕ и на изпит за проверка на 

способностите 

М. февруари Кл. р-ли и учители по ЧЕ  

 12.19. Определяне на училищна 

комисия за подготовка и провеждане на 

НВО 

Април Директор  

 12.20.Техническо осигуряване на НВО май Директор, комисия за НВО  

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 

При 

възникнала 

необходимост 

  

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. Определяне на координатор на  

дейноститe  за ПЛР  

М. 

септември 

Директор  

 14.2. Разработване на програма за 

ПЛР на учениците от ОУ „Любен 

Каравелов“ 

М. 

септември 

Координатор  

 14.3. Назначаване на   ЕПЛР  на 

децата и учениците в училище. 

М. 

септември 

Директор  

 14.4. Поддържане на кабинетите  за 

осъществяване на  допълнителна и 

обща подкрепа на децата и 

учениците със СОП. 

постоянен Директор и ЕПЛР  

     

 14.5. Изготвяне на Планове за 

подкрепа на учениците със СОП 

М. 

септември 

ЕПЛР и кл. 

ръководители 

 

 14.6. Изготвяне на план-график на 

ЕПЛР и графици за работата на 

съответните специалисти 

септември Директор, ЕПЛР  

 14.7. Поддържане в изправност на постоянен Ръководството  



рампата и санитарния възел. 
 14.8.  Контрол за изпълнението на  

Индивидуалните планове  на 

учениците със СОП. 

м. януари 

м. май 

ЗДУД  

 14.9. Консултиране на родителите 

на учениците със СОП. 

м. февруари 

м. ноември 

Класни ръководители, 

ресурсни учители 

 

 14.10. Обучение на  учителите – 

„Преодоляване на трудностите при 

работа с деца със специфични 

нарушения на способността за 

учене“ 

м. ноември Главни учители и 

ресурсни учители 

 

 14.11.Проследяване на напредъка в 

развитието на всеки ученик в края 

на първи и втори срок 

Февруари, 

юли 

председатели на ЕПЛР  

 14.12.Изготвяне на доклад до 

директора за дейността на ЕПЛР 

юли Координатор и 

председатели на ЕПЛР 

 

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 за ІV 

клас  

м. февруари  Методичните екипи  

 / МЕ / - І -  ІV клас 

 

 15.2. Подаване на заявки за 

учебници и учебни помагала за 

учебната 2019/2020г. 

м. март Директор, ПДАСД и  

домакин 

 

 15.3. Сключване на договори за 

доставка на учебници и учебни 

помагала. 

м. май  Директор  

 15.4. Представяне на информация в 

РУО за направените заявки и 

сроковете на доставка на 

учебниците и учебните помагала 

м юни  Директор  

 15.5 Доставяне на учебниците и 

учебните помагала, подпечатване, 

номериране и подготвяне на 

процедурата по раздаване 

м. август Директор, ЗДАСД, 

домакин 

 

 15.6. Осигуряване на организация  м. септември Директор, Домакин и  



за “ Лека раница” преподаватели 
 15.7. Своевременно подаване на 

заявки за доставяне на ЗУД за края 

на учебната 2018/2019г и за 

началото на 2019/2020 година. 

 Директор, ЗДАСД, 

Домакин 

 

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.,Участие в церемонията по 

отбелязване на Съединението на 

Източна Румелия с  Княжество 

България. Поднасяне на цветя. 

6.09.2018г кл. р-ли и ръководство  

 16.2. Участие в тържествата, 

посветени на българската 

независимост 

22.09.2018г. Кл.ръководители на IV 

клас 

 

 16.3. Отбелязване на Европейския 

ден на спорта в училище по  

програма регистрирана от 

училището в сайта на сдружение 

„БГ Бъди активен“ 

28.09.2018г.  П. Маркова и кл. 

ръководители 

 

 16.4. Участие в празника, посветен 

на народните будители  

01. 11. 2018г. Кл.ръководители- V 

клас 

 

 16.5.Отбелязване Деня на 

Християнското семейство 

Ноември 

 

Председателите на МЕ  

 16.6.Новогодишен  концерт  20-21. 12. 

2018г. 

 

УК по тържествата 

 

 

 16. 7. Отбелязване на Националния 

празник - 3 март 

 

Март  

2019г. 

УК  

 16.8. Участие в Национален конкурс 

“С очите си видях бедата” 

м. април 

областен 

кръг 

 

учители по: 

 изобразително 

изкуство,  

ДБТ 

  
 



 

 16.9. Участие в Национален конкурс 

“Живеем в земята на Ботев” 

Май 2019г. учителите по БЕЛ  

 16.10. Участие в Национален 

конкурс “ Не се гаси туй , що не 

гасне” 

май учители БЕЛ  

 16.11. Участие в Национален 

рецитаторски конкурс за Ботева 

възрожденска поезия и проза –  

гр. Враца 

юни  Колетка Павлова  

 16.12. Участие в Национален 

конкурс “България в картини и 

слово” – 

 гр. Търговище 

април Кл. р-ли  

 16.13. Участие в Национален 

конкурс “Бог е любов” 

м. март- 

областен 

кръг 

м април – 

национален 

кръг 

Педагогическите 

специалисти, 

кл. р-ли 

 

 16.14. Участие в Национален 

конкурс за рисунка по БДП 

м. май комисия по БДП  

 16.15. Участие в Национален 

конкурс “ Водата – извор на живот” 

– гр. Бургас 

март учители по природни 

науки 

 

 16.16.Участие в националните 

конкурси: 

      - „ Рецептите на баба“ 

      - „ Детство мое – реално и 

вълшебно“ 

      - „ Вълшебният свят на Ангел 

Каралийчев“ 

     -„ Училище на бъдещето“ 

   - 

-„Моите детски мечти“ 

 

По графика в 

националния 

календар 

  



     - „ Пролет върху листа“ 

     - „ Приказките“  

идр. 
 16.17. Участие в Национална 

олимпиада “Знам и мога” 

м. януари 

областно 

ниво 

национално 

ниво - м 

март 

начални учители 

 

 

начални учители 

 

 16.18. Участие в  Национално 

състезание на СБНУ І -ІV клас 

По график начални учители  

     

 16.19. Отбелязване на Европейския 

ден без загинали на пътя и 

световния ден за възпоменания на 

жертвите от ПТП 

21 

септември  

2018г.  

учители по ФВС 

Комисия по БДП, 

класни ръководители 

 

 16.20. Участие в Националния 

конкурс за рисунка „Пътят и аз“ –

Образователна програма на 

RENAULT - България 

май К. Павлова  

 16.21. Участие в Националния 

конкурс за рисунка и видео „Моето 

ДЗИ“ 

май К. Павлова  

 16.22. Отбелязване Световния ден 

на околната среда чрез: 

- радиопредаване и ЧК 

- ученическа конференция 

- почистване района на 

училището 

05.06.2019г комисията по Здравно 

образование и 

преподавателите по 

Биология и здравно 

образование 

 

 16.23. Отбелязване  Ден на р. Дунав 

чрез: 

- почистване крайбрежната 

ивица на р. Дунав  

- еко експедиция за 

установяване замърсяванията 

на  реката 

29.06.2019г. учители по природни 

науки и класни 

ръководители 

 



- обогатяване на училищния 

модел на  екосистема с 

материали  събрани от р. 

Дунав 
 16.24. Отбелязване на Междунаро-

ден ден на водата чрез: 

- участие в регионален 

конкурс за есе, рисунка,  

поезия и проза 

- представяне на ученически 

презентации 

- Час на класа посветен на 

темата 

март учители по природни 

науки съвместно с РУО 

и ТД “Бонония” 

 

 16.25. 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” 

 

 16.26. Участие в общинско 

състезание “Аз познавам Видин” 

октомври учител по история и 

цивилизация 

 

 16.27. Участие в Димитровденско 

математическо състезание 

октомври учители по математика  

 16.28. Участие в Национално 

състезание “Европейско кенгуру” 

март учители по математика  

      

 16.29. Участие на училищния отбор 

в състезанието за действия при  

бедствия, пожари и извънредни 

ситуации 

Април – май 

2019г. 

педагогически съветник 

и РДПБЗН 

 

 16.30.  Участие в спортни 

състезания и турнири по: 

- футбол от “Ученически игри” 

 

 

 

учители по ФВС  



- 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 

 16.31. Участие в олимпиади по: 

- математика 

- БЕЛ 

- Физика 

- Химия 

- Биология 

- История 

- География 

- музика 

м. декември 

2018г.  -м. 

април2019г. 

ЗДУД, главни учители, 

учители по предметите 

съвместно с експерти от 

РУО 

 

 16.32.  Дейности по стратегията за 

пвоишаване на грамотността : 

- Състезание по правопис  

-Състезание по краснопис 

-Състезание по четене с разбиране 

-Състезание „Най-добър четец“ 

- „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 

регионална библиотека и среща с 

автор на книга; 

- включване в инициативите по 

Националната седмица на четенето; 

- Любими приказни герои гостуват в 

 

 

март 

 

февруари 

април 

декември 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

Април 

 

 

Декември 

 

 

 

 

Класни ръководители 

НЕ 

Учители в ЦДО 

 

 

 

 

 

Преподаватели НЕ и ПЕ 

 

 

 

Преподаватели III клас, 

регионална библиотека 

 

Класни ръководители 

 

 

 



ПГ и I клас; 

- „Да си направим книжка“; 

- „Мама, татко, аз и книгата“ – 

съвместно четене; 

-обогатяване на класните 

библиотеки 

- инициатива за подаряване или 

размяна на книги 

-Организиране на четения по 

класове на тема: "В чудния свят на 

книгата" 

 

декември 

април 

 

април 

 

 

декември 

 

Класни ръководители 

НЕ 

Класни р-ли II клас 

 

Кл. ръководители I клас 

 

Преподаватели НЕ 

 

Преподаватели БЕЛ 

 16.33 Организиране на летен лагер 

на море 

1-10 юли 

2019г. 

Елеонора Цветкова 

Петя Илиева 

 

 16.34. Организиране на екскурзии 

през пролетната ваканция 

април Класни ръководители  

17.Контрол по спазването на държавните образователни изисквания в детски градини, училища и обслужващи звена 
 17.1. Цялостна проверка на работата 

на учител 

м. ноември 

м. март 

Директор и ЗДУД  

 17.2. Тематична проверка:    
 17.2.1. “Ефективно използване на 

игровия метод в обучението по…. за 

успешно прилагане на новите 

учебни програми” 

м. декември 

м. февруари 

Директор и ЗДУД  

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

съгласно 

графика за 

контролна 

дейност на 

директора 

Директор и ЗДУД  

 17.3.2. Финансови документи  всяко 

тримесечие 

Директор  

 17.3.3. Подготовка и управление на 

учебния час по ООП/ЗП ,ИУЧ/ ЗИП  

от преподавателите 

по график Директор и ЗДУД  



 17.3.4. Работата на педагогическия 

съветник 

м януари Директор  

 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  

 17.3.6. Контрол при организацията и 

провеждането на НВО – ІV клас и 

VІІ клас.  

май 2019г. Директор и ЗДУД  

 17.3.7. Спазване на графика за 

консултации и посещаемостта им 

ежемесечно Директор,ЗДУД, ЗДАСД  

  17.3.8.  Съвместни проверки с РУО 

за  Прилагане и изпълнение на ДОС  

 януари 

  

 Директор, експерти от 

РУО  

 

 17.3.9. Планиране и осъществяване 

на квалификационната дейност в 

училище от главните учители и МЕ  

 ноември 

2018г.-  

март2019 г. 

 Директор,ЗД  

  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 

2018 

до м. март 

2019г. 

 

РУО , Директор и ЗД  

  

 

 17.3.11. Спазване на графика за 

писмените работи 

м. януари 

м. април 

 Директор и ЗДУД  

  17.3.12. Контрол на организацията  

на учебния ден в училище. 

от 

м.октомври 

2018 

до м. март 

2019 

 Директор, ЗД  



 17.3.13. Ритмичност на изпитванията м. декември 

м. април 

Директор,ЗДУД  

 17.3.14.Спазване на трудовата 

дисциплина и Правилника за 

вътрешния ред 

ежеседмично  Директор и ЗДАСД  

  17.3.15. Отчет и унищожаване на 

документи с фабрична номерация.  

април 2019г. 

   

Директор 

  

 

 17.3.16. Организация на работата в 

ЧК 

ежемесечно Директор,ЗДУД,ЗДАСД  

 17.3.17.Учебен  час по ФВС - 

организация и провеждане 

м. октомври 

м. март 

м. април 

Директор, ЗДАСД,ЗДУД  

 17.3.18. Спазване на графиците за 

дежурство  

ежемесечно Директор и ЗДАСД  

 17.3.19. Работата на комисиите м март Директор и  ЗД  

 17.3.20.Състояние на училищния 

архив  

м. октомври Директор  

 17.3.21.  Протоколи от ПС Ноември, 

март 

Директор  

 17.3.22. Ученически книжки на два 

месеце 

Директор и ЗД  

 17.3.23. Изпълнението на Плана за 

действие при БАК 

м.март Директор  

 17.3.24. Контролната дейност на ЗД  м. януари Директор  



м. юни 

 17.3.25. Резултати от входно, 

междинно и изходно равнище 

м. октомври 

м. февруари 

м. май- юни 

Директор, ЗД  

 17.3.26. Осъществяване на 

допълнителна подкрепа  на деца и 

ученици със СОП   

м. декември 

м. февруари 

Директор и ЗДУД  

  


