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 РАЗДЕЛ І  
 АНАЛИЗ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 г. 

     Цялостната дейност на ОУ „Иван Вазов” през изминалата учебна 2016/2017 година е 

осъществена съгласно залегналите в годишния план цели и приоритети, реализирани 

чрез училищните политики. Те са формулирани в съответствие с разработената 

стратегия за развитие на училището, училищната програма за превенция на ранното 

напускане на училище, стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства. 

    Стратегията определя и обуславя развитието на следния тип училище:  

 • Конкурентно училище- да осигурява среда, която насърчава и подкрепя детето към 

личностно развитие и социализация 

 • Училище на организационната култура  

 • Училище на промяната- творчески подход в организацията на педагогическия труд, 

иновационно мислене 

      Стратегическите цели около които се обединява училищния екип са :  

   Устойчиво развитие на училището 
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    Ориентиране на обучението към провокиране на мисленето на учениците, формиране 

на практически умения  

   Устойчиво позициониране на училището в публичното пространство. 

   Привличане и задържане на учениците, подлежащи на задължително училищно 

обучение 

 Осъществяване на качествен образователен процес.   

Политика за квалификация с правила и механизми за финансиране. 

 Координиране на резултатите от входно ниво, НВО, годишен успех. 

 Училищната политика за привличане и задържане на учениците, подлежащи на 

задължително училищно обучение има за цел увеличаване броя на учениците в 

училището и ограничаване процеса на изтичане на ученици в други училища 
 ОУ „ Иван Вазов” е училище с изградени традиции, извоюван авторитет сред 

училищата в община Калояново. То е основно училище  с класове от I  до  VIII. През 

изминалата учебна година два випуска завършиха основно образование. През 

настоящата учебна година училището остава основно с паралелки от  I  до VII клас. 

Това бе първата година на действие на новия закон за образованието, който постави 

цялата педагогическа колегия в страната пред сериозни предизвикателства. 

 Цялостната  дейност в ОУ “Иван Вазов” с.Калояново през учебната 2016/2017 г. 

се организира и проведе съгласно приетите в годишния план цели и задачи.  

        Учебната година започна с 180 ученици, разпределени в 9 паралелки( 2 в IV 

клас).Осъществен прием в 1 клас – 22 ученици.  Паралелките са 5 в начален етап с 107 

ученика, в прогимназиален етап - 73.  

        Движение през годината : 6 ученика са се записали в училище, 7 са отписани. В 

края на годината завършват – 179 ученика. В начален етап има паралелки над норматив. 

Това са II и III клас.  Четири  паралелки в училище са на минимума или под него – 

двата IV класа  и VII и VIII клас. Заявените причини за напускане са заминаване в 

чужбина и смяна на местожителството. 

          Средната пълняемост на паралелките в началото на учебната година е 20 ученици. 

Имаше записани и отписани ученици в различните класове. Наблюдава се тенденция на 

намаляване на броя на учениците в прогимназиален етап. Основна   причина е смяната 

на настоящия адрес на семействата. Не е намаляла и емиграцията  в чужбина, което 

води до намаляване на броя на децата и създава трудности при проследяване на 

развитието на учениците. 

Учениците са предимно от Калояново и Дуванлии, увеличават се учениците от 

село Бегово, които предпочитат училището в Калояново пред това в село Стрелци. 

Имаме записани ученици от селата Житница и Дълго поле. За селищата без учебни 

заведения има осигурен безплатен транспорт от общината. Останалите родители 

използват собствен транспорт. 

Училището има добра визия и е предпочитано от родители и ученици. 

  Учениците от І и V  класове се обучаваха по Наредба № 4 от 30.11.15г. за 

учебния план, а останалите класове по утвърдени  учебни  планове по  Наредба  № 6 от 

2001 година. Оценяването на резултатите за I  и V клас се извърши по Наредба № 11 от 

01.09.2016г., а за II, III, IV, VI, VII  и VIII клас – по Наредба № 3 от 2003г. 

  В часовете по ЗИП и ИУЧ в различните класове приоритетно се изучаваха 

Български език и литература, Математика, История и цивилизация. 

 

       Във връзка със Стратегия   Европа 2020 за насърчаване на млади хора на пазара на 

труда се даде възможност на млади кадри да започнат  трудовата си реализация като 

учители в нашето училище. Работиха с наставник – г-жа Елеонора Димитрова. Те 
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получават подкрепа от ръководството и колегите за успешното си навлизане в 

професията. Активно се включиха в дейностите на училището, подготовката  на 

различни празници и мероприятия, в квалификационната дейност. 

    Съвременният учител трябва да бъде не само специалист в своята област, но и 

медиатор за ученици, родители, колеги. Предизвикателствата пред него са огромни, 

поставят на изпитание професионалните и лични качества. Учителите са лицето на 

институцията, те са основата за реализиране на всички основни документи, от които се 

ръководи тяхната дейност. Техният труд е колективен труд. В нашето училище работят 

18 учители : трима старши учители в начален етап, двама учители в начален етап, трима 

старши учители в прогимназия и четирима учители в прогимназия, 5 старши учители в 

ЦОД и 1 учител в ЦОД. Един учител се пенсионира след края на учебната година – 

Веска Землярска. Работят двама външни лектори, а двама колеги са назначени на 

половин норматив. ПКС  - 4 – ма  колеги имат Пето ПКС. 

 Проведена бе вътрешна и външна квалификационна дейност съгласно плана за 

квалификационна дейност.  

          В края на годината  се проведе обучение на целия колектив от външна фирма, 

което  предостави на всеки колега 1 квалификационен кредит. Трима колеги участваха 

в обучение за изработване на професионално портфолио на учител. По тази тема трябва 

да започне да се работи  още в началото на настоящата  учебна година, с оглед на това, 

че до 2020 г.  всеки трябва да има изработено такова. 

     Правилното планиране и провеждане на образователно-възпитателния процес от 

учители и възпитатели бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на 

организацията, структурата и методиката на обучение в училище.  

      През учебната 2016/2017 г. се реализира целодневно обучение в   полуинтернатни 

групи  (6 – 4 самостоятелни в начален етап и 2 сборни в прогимназиален етап). Приета 

бе училищна програма за организиране на целодневната организация на учебния 

процес. Бяха осигурени условия за организация и реализиране на различни дейности с 

учениците – самоподготовка, дейности по интереси, организиран отдих и спорт. 

         Проведени са всички мероприятия, залегнали в годишния план на училището – 

спортни празници, коледен базар, патронен празник, състезания, екскурзии. 

Учениците от ІV, VІІ клас участваха в националното външно оценяване. 

Постигнати бяха добри резултати. 

                   Резултати от НВО  4 клас 2017г:  през тази година има увеличение на успеха по 

всички учебни предмети. Училището се нарежда на 81 място в областта със среден успех 76,8. 

среден бал за областта – 76,26. 

                Средният училищен резултат за НВО за учениците от VІІ клас е 21,13точки, което 

отрежда училището ни на 80 място в област Пловдив. При приравняване на точките в оценки 

се забелязва увеличаване на успеха по БЕЛ, запазване по Математика, понижение по 

Английски език и запазване по Руски    език. Успешно бе осъществен приемът в средни 

училища на първи и трети етап. Шестима от учениците са приети по първо желание на първи 

етап. 

Делегираният бюджет създаде условия за самостоятелност при вземане на 

решения по изпълнението му, възможности за осигуряване на собствени приходи. 

През учебната 2016/2017 г. бяха постигнати успехи по следните направления: 

- няма повтарящи учебната година ученици поради слаби резултати; 

- участие на училището в Проекта „Твоят час”. Бяха сформирани осем групи- 4 за 

преодоляване на обучителни затруднения и 4 за занимания по интереси.  

- подобри се материално-техническата база – подмяна на осветителни тела в 

коридор на първи етаж, подмяна подови настилки в класни стаи, пребоядисване на 



 

 

5 

първи етаж, осигуряване на техника в няколко класни стаи за провеждане на модерно и 

качествено обучение 

  За подобряване качеството на образователно-възпитателния процес е 

необходимо да продължи работата по следните направления: 

- да продължи работата по гражданското и здравно възпитание  

- превенция на насилието и агресията в училище; 

- по-тясно взаимодействие със семействата на учениците; нови подходи за привличане на 

родителите към училищния живот 

- продължаване на тенденцията за оптимизиране на квалификационната дейност на 

учителите; 

- продължаване на обогатяването  на материално-техническата база в училище;  опазване 

на училищното имущество 

- продължаване на дейностите по образователната интеграция на учениците от ромски 

произход и със специални образователни потребности, 

- разработване и реализиране на проекти за създаване на благоприятна училищна среда, за 

формиране на разнообразие от поведение, етични системи и ценности на учениците.  

 

 

РАЗДЕЛ   II 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

       Основното предназначение на училището е да обучава, възпитава и 

социализира децата и учениците; да осигурява условия за интелектуално, 

емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и за подкрепа 

на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му. 

       ОУ „Иван Вазов“ предлага образование според изискванията на закона за 

предучилищно и училищно образование и държавните образователни стандарти, 

на стратегия „Европа 20-20“ в духа на демократичните ценности.  

     Училището осигурява образователна подготовка  на ученици от първи до 

седми клас, гарантираща:   

Високо качество и ефективност на педагогическото взаимодействие. 

                      Условия за завършване на клас, етап и за придобиване на основна степен на 

образование. 

                    Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.  

       Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им. 

     Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 
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      Патриотично, гражданско, екологично възпитание и придобиване на социални умения:    

съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; познаване на 

националните, европейските и световните културни ценности и традиции; придобиване на 

компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата 

държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорно гражданско участие; 

толерантност и уважение към етническа, национална, културна, езикова и религиозна 

идентичност. 

 Подкрепа, обучение и приобщаване на деца и ученици: 

 със специални образователни потребности; 

 от уязвими групи и в риск.  

 Физическа дееспособност и здравословен начи на живот.  

 Формиране на умения за придобиване на информация, овладяване на съвременните 

информационни и комуникационни технологии. 

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: 

Условията на училищния екип са насочени към утвърждаване образа на училището 

ни пред учениците, обществеността като училище с дълбоки корени и традиции, но и 

способно да отговори на съвременните изисквания към него - формиране на общочовешки и 

национални добродетели у високоотговорни личности, зачитащи правата и задълженията си, 

активно взаимодействие със социалната среда. 

 Ще осъществява целенасочен процес на управление на качеството на 

образователната услуга съобразно държавните образователни стандрати за придобиване 

на устойчиви знания, умения и компетентности.  

 Ще създава условия за развитие на педагогическите кадри, повишаване на 

професионалната им подготовка и квалификация.  

Ще разработва и прилага съвременни програми за избираеми и факултативни 

форми в съответствие с потребностите и интересите на учениците.  

 Ще удовлетворява интересите и потребностите на деца, ученици и родители за 

целодневна организация на учебния ден при спазване на необходимите санитарно-

хигиенни норми, материални и човешки ресурси.  

 Ще прилага различни форми на обучение: дневна, индивидуална, самостоятелна       

Ще продължи развитието и модернизирането на материалната база и естетизирането и 

хуманизирането на училищната образователна среда.  

 Ще предоставя равни възможности, приобщаващо и подкрепящо образование на 

децата и учениците.  

 Ще продължи да развива програми за превенция на отпадането и реинтегриране 

на деца и ученици. 

 

 



 

 

7 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО: 

 

3.1. Повишаване качеството на образование в ОУ „Иван Вазов” с.Калояново за 

постигане на високи резултати при обучението и възпитанието на децата за 

формиране на граждани на демократично общество с национални и европейски 

ценности. 

3.2. Ефективна организация и управление на образователно-възпитателната процес 

за постигане на оптимални резултати от урочната и извънурочната дейност. 

3.3. Издигане и утвърждаване престижа на училището 

3.4. Осигуряване равен достъп до образование на всички деца от Калояново и Дуванлии. 

3.5. Създаване на условия за овладяване   на   знания ,   умения   и   навици   за 

реализиране на държавните образователни изисквания, формиране на потребност за учене и 

самоусъвършенстване през целия живот. 

3.6. Успешно адаптиране на децата към училищната среда -предпоставка за 

успешен учебен труд. 

3.7. Съхраняване на традициите, насърчаване творческите изяви на децата и запазване на 

детската индивидуалност чрез развитие на извънкласни и извънучилищни дейности. 

3.8. Гарантиране правата на децата. 

3.9. Издигане качеството на обучението по всеки учебен предмет и подобряване на 

резултатите от външното оценяване на учениците от ІV и VІІ клас; 

3.10. Издигане равнището на подготовката по български език и литература, 

математика,информационни технологии; 

3.11. Гражданско образование на децата, превенция и противодействие на зависимостите, 

здравно възпитание; 

3.12. Подобряване  на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност; 

3.14. Повишаване качеството и ефективността на педагогическия и административния 

контрол; 

3.15. Привличане и приобщаване на родителите към училищния живот и 

утвърждаване на училищното настоятелство като ефективен орган, подпомагащ образователно-

възпитателната работа в училище;        

3.16. Повишаване на ефективността на ОВП  чрез подобряване организацията на учебния 

процес  и професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите 

кадри. 

 

Стратегическа цел за учебната 2017-2018г 

Устойчиво развитие на училището като средище за успешно изпълнение на 

националните и училищните образователни политики, повишаване ефективността на 

образователно-възпитателния процес, стимулиране на творческите заложби на всеки 

ученик 
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            4. Оперативни цели и приоритетни направления  
             A) Училището – привлекателно и ефективно 

              - задържане на максимален брой местни ученици, 

              - осъвременяване на базата, 

             - преподаване и обучение ориентирано към детето 

             - непрекъсната работа по ПМС № 373 за Механизъм за обхват и задържане на 

учениците в училище; 

 

            Б) Повишаване на квалификацията на учителите и придобиване на нови компетенции и 

умения за преподаване 

             - реализиране на заявени и необходими потребности на педагогическия колектив, 

             - актуализиране на плана за квалификация от комисията в училище, 

             - провеждане на обучения, 

             - придобиване на по- висока ПКС  и длъжност” старши учител”, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 12 за статута на педагогическите кадри; 

 

            В) Успешно интегриране и развитие на всеки ученик, съобразно заложбите му 

                - организиране на форми за изява, подкрепа за участие в извънкласни и 

извънучилищни мероприятия, 

                - осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на децата във всяка област на 

училищния живот, 

                - превенция на агресията, 

                - съвместна работа с читалището; 

 

 

 

 5. Образователни политики, в контекста на закона за предучилищно и 

училищно образование и ДОС 
1 Управление на качеството на образователния процес 

2 Подкрепа за личностно развитие 

3 Изграждане на позитивен организационен климат 

4 Утвърждаване на позитивна дисциплина 

5 Развитие на училищната общност 

6 Квалификация на педагогическите специалисти 

7 Максимален обхват и задържане на учениците, подлежащи на задължително училищно 

образование 

 

 

6. Училищни програми 
1. Програма за превенция на ранното напускане на училище 

2. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвимите групи 

3. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

4. Програма по здравно и гражданско образование 

 

7. Финансово осигуряване на плана 
1. Средства от училищния бюджет, в това число собствени приходи от отдаване под наем, 

такси и др. 

2. Средства от европейски национални и общински програми и проекти 

3. Дарения 
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8. Очаквани резултати 
1. Постигната по-висока степен на устойчивост в развитието на училището. 

 Ясно разписани училищни документи съобразени с националната нормативна база и с 

фиксирани права и задължения на  всички заинтересувани страни 

 Постигнат позитивен организационен климат на добро ниво 

 Запазен или увеличен брой на децата и учениците 

 Оптимална пълняемост на паралелките. 

 Оптимален баланс на съотношението брой ученици - брой учители. 

 Подобрено финансово състояние на училището за обезпечаване на цялостната училищна 

дейност 

2. Постигнато добро качество на образование, измерено чрез постиженията на учениците на 

вътрешни и външни изпитвания,  конкурси, състезания, олимпиади 

3. Постигнат напредък при преодоляване на неграмотността и пропуските в образователната 

подготовка,  намален дял на слабите резултати 

4. Осигурени безопасни условия на обучение и труд. 

 Създадени условия за максимална превенция на трудови злополуки и инциденти 

 Поета лична отговорност за безопасност и здраве 

5. Повишени професионални компетентности и квалификация на персонала. 

6. Осигурени ефективни условия за личностно развитие на децата и учениците: 

 Осигурени условия за равен достъп до качествено образование 

 Осигурени условия за развитие на индивидуалните и творчески потребности и уникалността 

на всяко дете и ученик 

 Осигурени условия за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

7. Осъществени конструктивен диалог и ефективно институционално взаимодействие. 

8. Подобрена материална, образователна и информационна среда. Привлекателност на средата. 

9. Постигната готовност на децата за училище. 

 

 

 

Раздел III  

 Дейности за реализиране на целите по приоритетните направления 

   1. Изготвяне на Списък-Образец № 1 за учебната година. 

                                                              Срок: м. септември 2017г. 

                                                              Отг.: Директор 

                                                              Контрол: РУО Пловдив  

2. Преглед на задължителната документацич за началото на учебната година  

                                                                                                           Срок: м. септември 2017г. 

                                                                                                          Отг.: Директор 

                                                                                                         Контрол: РУО Пловдив  
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3. Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и планиране   на   

учебната  работа   за   постигане   на  задължителния    образователен минимум от знания и 

умения , учебни програми за ИУЧ и ФУЧ. 

Срок:12.09.2017г.  

Отг.:преподавателите 

 Контрол: Директор 

 

             4. Проучване на деца, подлежащи на задължително обучение. 

Срок:13.09.2017г.  

Отг.:преподавателите 

 Контрол: Директор 

 

             5. Работа по Механизъм за задържане на учениците в училище и посещение на адрес. 

                                                    Срок:13.09.2017г.  

                                                    Отг.: екип определен със заповед 

                                                   Контрол: Директор, Експерт от РУО 

             6. Запознаване на учениците с Правилника за дейността на училището, Пропускателния ред и 

Учебния план 

Срок: септември 

  Отг.:класни ръководители 

 Контрол: Директор 

 

           7. Изготвяне на графици за:  

 -    провеждане на консултации с учениците. 

 -     провеждане на контролни и класни работи за І и ІІ учебен срок 

 -     обучението  по Безопасност на движението по пътищата 

 -  обучението по защита от бедствия,аварии,катастрофи и пожари 

 -     провеждане на допълнителния час на класния ръководител 

 -    приемно време на учителите и възпитателите 

 -    дежурство на учители и възпитатели 

 -    провеждане на допълнителния час по ФВС 

Срок:13.09.2017г.  

Отг.:преподавателите 

 Контрол: Директор 

 

8. Обмяна на положителен опит чрез посещения в часове и ежедневна връзка 

между преподаватели и възпитатели за установяване на единни изисквания. 

Срок: през годината  

Отг.: учители по предмети и ЦДО 
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9. Поддържане на система за оказване на помощ на децата с най- сериозни 

образователни и личностни проблеми, деца от малцинства ,от социално слаби семейства, 

деца в риск, деца със здравословни проблеми, деца със СОП, свързани с адаптирането им 

към училищната среда, повече контакти с родителите. 

                                                  

 

                                                                                                        Срок: през годината  

                                                                              Отг.:преподаватели,  ресурсен учител 

10. Да се извършва строга отчетност на обхвата и движението на подлежащите на 

обучение ученици. 

Срок: през годината 

 Отг.:Кл.ръководители 

                     11. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година. 

                                                                                                       

Срок:м.09.2017г.  

 Отг.: Директор 

 Контрол: РЗИ 

 

                                                                                                      

 

12. Координиране дейността по спазване правата на децата със специалиста от Д"СП" 

с.Калояново. 

Срок: през годината 

 Отг.: Директорът 

 

13. Взаимодействие с общинската администрация, ОбКБППМН, ДПС към РУ на МВР 

гр.Хисаря по обхващане на всички подлежащи на обучение деца. 

Срок: през годината Отг.: 

преподавателите 

               14. Да се актуализират основните документи на училището. 

        Срок: 15.10.2017 г. 

        Отг.: Мария Божилова и Елеонора 

Димитрова 

        

 

          15. Изготвяне на план за работа при зимни условия.  

                                                                                     Срок:м.10.2017г.  

 Отг.: Учители 
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 Контрол: Директор 

 
                                                                                              
  
    16. Диагностика на училищната готовност на постъпилите в I клас деца и разработване на 

инидивидуални програми за обучението и развитието им. 

Срок: 01.10.2017 г. 

                                                                                 Отг.: Р. Сотирива и Ст. Кантарска 

 

     17. Посещения на  съвещания по учебни предмети, организирани от РУО Пловдив 

        Отг.: преподавателите 

   18. Изготвяне на план за професионалното ориентиране на учениците. 

                                                                                                                    

Срок:м.10.2017г.  

 Отг.: Елеонора Димитрова 

 Контрол: Директор 

                                                                    

 

 19. Определяне на предлагани дейности по проекта „ Твоят час”, проучване на желанията на учениците и 

сформиране на групи. 

                                                                                          

Срок:м.09.2017г.  

 Отг.: съвет „ Твоят час” 

 Контрол: Директор 

 

20 . Диагностика на входното ниво на учениците. 

                                                                                

Срок:м.10.2017г.  

 Отг.: Учители 

 Контрол: Директор 

 

21. Проиграване на плана за евакуация при БАК. 

                                                                                  

Срок:м.11.2017г. и м. 03.18г.  

 Отг.: Кр. Николова 

 Контрол: Директор 

 

22.  Работа по изготвяне на портфолио на ученици и учители. 
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Срок:м.09.2017г. -06.18г. 

 Отг.: преподаватели 

 Контрол: Директор 

 

23. Диагностика на изходното ниво на учениците. 

                                                                              

Срок:м.06.2018г.  

 Отг.: преподаватели 

 Контрол: Директор 

 

24. График за провеждане на допълнителна работа с учениците след края на учебната година. 

                                                                 

Срок:м.06.2018г.  

 Отг.: преподаватели 

 Контрол: Директор 

 

25. Планиране на брой постъпващи първокласници – ноември и декември 2017г., 

                                                                                              отг. Учители на IV клас 

26. Планиране на необходимата училищна документация – март 2018г. 

                                                                                                     Отг. Директор 

27. осигуряване на необходими технически средства – юни 2018г. 

28. изготвяне на заявка на необходимите безплатни учебници – февруари, март 2018г. 

                                                                                                  Отг. Директор, комисия 

 

Допълнителни дейности за постигане на целите: 

1. За задържане на децата от социално слаби семейства да се организират 

посещения по домовете  срок : През годината, отг. Учители в ЦДО 

2. Работа с родители от ромски произход, консултации за осъзнато родителство – 

срок: през годината 

Отг.класни ръководители, директор 

3. Съвместна дейност за спазване на правата на децата със специалист от Д“ СП“ 

в с. Калояново 

Срок: през годината 

Отг. Директор 

                   4.Взаимодействие с общинската администрация по обхващане на всички ученици в 

училищна възраст. 

                              Срок: през годината 
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                                   Отг. Директор, екипи по обхвата на децата, работещи ои ПМС № 373 по 

Механизъм за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на ученици в 

задължителна училищна възраст 

 

             5.Осигуряване на възможност на децата от ромски произход за участие в училищния 

живот чрез програми, групи по проект „ Твоят час“, състезания, изложби 

Срок: през годината 

Отг. Учители, художествен съвет 

 

    ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

              Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са 

взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на 

социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със 

здравето и поддържането на устойчива околна среда.  

     В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование се осъществяват в процеса на придобиването на всички видове училищна 

подготовка.  

          В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование се осъществяват:  

       1. в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 

       2. в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден; 

       3. в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при 

условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

          Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа  

се осъществяват чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани със: 

       1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;  

       2. толерантността и интеркултурния диалог;  

       3. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;  

       4. военното обучение и защитата на родината;  

       5. безопасността и движението по пътищата;  

       6. защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;  

       7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 

       8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха.  

 

Училищните политики са насочени към изграждане на училищна култура и спазване на правила 

и традиции: 

1. определянето на училищни ритуали, свързани със: 



 

 

15 

 а) откриването и закриването на учебната година;  

б) официалното раздаване на удостоверението за завършен първи клас, удостоверението за 

завършен начален етап на основната степен, свидетелството за основно образование; 

 в) награждаване на отличили се ученици и учители;  

г) поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме; 

 д) честването на националния празник, на официалните празници, на дните на национални 

герои и будители, на празника на патрона на училището 

  

 2.  възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание 

чрез:  

а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти; 

 б) поставяне на националния флаг на фасадата на училището. 

 

     Наредба № 13/21.09.2016г. определя акцентите и дейностите за осъществяване на          

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование: 

1. Здравно образование – в плана за Часа на класа,  дейности по интереси, викторини за 

малките ученици 

2. Превенция на зависимостите – беседа с представител на РПУ гр. Хисар, рекламни 

материали, работа по проектни задачи  по различни учебни предмети 

3. Умения за решаване на спорове и конфликти  

4. Професионално ориентиране  

5. Безопасност на движението  

6.  Борба срещу проявите на насилие и агресия 

7. Действия при природни бедствия, аварии и катастофи – изработване на график по теми от 

класните ръководители       

           Съгласно  ДОС загражданско, здравно, екологично  и интеркултурно образование в 

часа на класа са разпределени следните тематични области и  брой часове по класове: 

 

Тематични 

области 

Брой часове 

Клас I II III IV V VI VII 

Патриотично 

възпитание и 

изграждане 

нанационалното 

самочувствие 

4 4 4 4 4 4 4 

Толерантност и 

интеркултурен 

1 1 1 1 2 2 2 
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диалог 

Безопасност и 

движение по 

пътищата 

16 8 8 6 6 6 64 

Защита на 

населението при 

бедствия и 

аварии и 

катастрофи; 

оказване на 

първа помощ  

4 4 4 4 5 5 5 

Превенция 

нанасилието, 

справяне с гнева 

и агресията; 

мирно решаване 

на конфликти 

1 1 1 1 2 2 2 

Превенция на 

тероризма и 

поведение при 

терористична 

заплаха 

1 1 1 1 2 2 2 

Кариерно 

ориентиране 

   1   1 

Превенция и 

противодействие 

на корупцията 

    1 1 1 

 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С 

ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА 
1. С Обществения съвет - да продължи подпомагането на училищните дейности  

и  проблеми - обхващане на децата в училище и задържането им, организацията на 

ОВП, организирани прояви, изяви по проекти и др.     

    

Срок: през годината 

Отг.: Директорът 

2. С общинската администрация - по обхвата на подлежащите на задължително 

училищно обучение деца, по финансиране на делегирания бюджет. 

Срок: през годината 
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 Отг.: Директорът 

 

3. С читалището- по организиране на извънучилищни дейности с децата, съвместни 

изяви по честване на бележитите дати. 

 Срок: през годината 

 Отг.: Димитрина Гаргова, 

Витка Начева 

4. С  ДПС към РПУ Хисаря и ОбКБППМН – община Калояново - оказване на 

съдействие при работа с проблемни деца. 

                                                                          Срок: при необходимост 

                                                              Отг.:Директорът 

 

5. С Д”СП” с.Калояново  -  по защита правата на децата, по реализиране на социални 

добавки. 

Срок: през годината 

    Отг.:   кл.ръководители 

6. С Център за социална рехабилитация и интеграция – Пловдив –    за оказване помощ при 

работа с деца в риск и лошо поведение. 

         Срок: през годината 

         Отг.:Директорът 

7. С местни фирми, за спонсорство и дарение. 

Срок: през годината 

 Отг.: Ел.Димитрова 

8. С културни институции от Пловдив - за организиране на посещения на 

постановки, изложби и музеи. 

Срок: през годината  

Отг.: Богдана  Илиева 

9. С родителите: 

9.1. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия. 

9.2. Провеждане на педагогически консултации за повишаване на педагогическата 

култура на родителите за преодоляване на възможните противоречия между 

училището и семейството. 

9.3. Да се поддържа системата за своевременно писмено известяване на родителите 

при проблеми с децата им в училище-отсъствия, наказания и други. 

9.4. Осигуряване на повече възможности за контакти между учители и родители - 

приемни дни, открити дни по различни предмети, дни за отворени врати и др. 
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Срок: през годината  

Отг.: преподаватели 

9.5. Ангажиране на родителската общност с организиране и спонсориране на 

училищните празници, спонсориране за подобряване на материалната база,  да се канят по-

често родителите на изяви на техните деца. 

Срок: през годината  

Отг.: Кл.ръководители 

9.6. Участие на родителите с личен труд за поддържане на материалната база с цел 

подобряване условията за работа и хигиена в училище. 

Срок: през годината 

Отг.: кл.ръководители 

          9.7. Сформиране на родителски активи по класове за постигане на синхрон между семейното 

и училищното възпитание. 

                                                                                 Срок: м.11.2017 г. 

                                                                                 Отг.: кл.ръководители 

 

 

9.8. Провеждане на  родителски срещи на тема: 

а) запознаване с основни училищни документи, изисквания, указания, 

правилници, графици, дейности по проекти, училищни планове,правилник за дейността 

на училището. 

                                                               Срок: м. 09.2017 г. 

                                                                                                  Отг.: кл.ръководители 

   б) успех и дисциплина на учениците , обсъждане на дейности за обща подкрепа с участие на 

ученици, обмен на информация между учителите 

                                                                                      Срок: м.11.2017 г. 

                   Отг.: Мария Божилова и  

кл.ръководители 

в) готовност за приключване на първи учебен срок 

                                                                                Срок: м.02.2018 г.  

                                                                        Отг.: Емилия Ненкова и кл.ръководители 

                 г) резултати от първи учебен срок, успех и дисциплина на учениците, прогнози и 

проблеми, проучване на желания за избираеми и факултативни предмети. 

                                                                                       Срок: м. 03.18г. 

                                                                                        Отг. Деница Бодучян и класни 

ръководители 

 

                 д) родителска среща с родители на ученици относно прием след VII клас 

                                                                                         Срок: м. 04.18г. 

                                                                                        Отг. Ел. Димитрова и Иван Иванов 

 

                  е) готовност за приключване на учебната година , летен отдих, среща с родители на 

първокласници 
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                                                                                            Срок: м. 05.18г. 

                                                                                            Отг. Учители 

 

               ж) провеждане на регулярни срещи с родители и учители за обсъждане на 

информация  за обучението и развитието на ученик 

     

                                                                                 срок: през годината 

                                                                 отг.Елеонора Димитрова 

9.9. Поддържане на актуално състояние на уеб-сайта на училището и на 

училищната страница във фейсбук с информация за организацията на училищния 

живот. 

         Срок: през годината 

         Отг.: Минко Хунг,    Снежанка 

Кутевска 

         

 

График на дейностите  за обща подкрепа по чл.16, ал.1, т.2 от Наредба за 

приобщаващото образование 

 

Преглед и 

обсъждане на 

информация за 

силните страни и 

обучителни 

затруднения на 

ученици 

Провеждат се след обсъждане  на 

информацията от входните равнища през 

месец октомври 

Отговорник: координатор на 

екипа в училището и класни 

ръководители 

Преглед и 

обсъждане на 

информация за 

силните страни и 

обучителни 

затруднения на 

ученици 

Провеждат се веднъж месечно Отговорник: координатор на 

екипа в училището и класни 

ръководители, преподаватели 

по учебни предмети 

Набелязване на 

конкретни мерки 

за обща подкрепа 

за отделни деца и 

ученици 

Провеждат се съгласно графика на 

срещите за преглед и обсъждане на 

информация за развитие на учениците 

Отговорник: координатор на 

екипа в училището и класни 

ръководители, преподаватели 

по учебни предмети 

Определяне на 

дейности от 

общата подкрепа 

за личностно 

Провеждат се веднъж месечно Отговорник: координатор на 

екипа в училището и класни 

ръководители, преподаватели 

по учебни предмети 
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развитие на 

децата, 

запознаване на 

родителите с 

плана  

Анализ на 

работата по 

изработените 

планове за обща 

подкрепа 

В края на всеки учебен срок Отговорник: координатор на 

екипа в училището и класни 

ръководители, преподаватели 

по учебни предмети 

 

 ВИДОВЕ  ВЪТРЕШНО УЧИЛИЩЕН  КОНТРОЛ         

     

1. Обект и предмет на контролната дейност 

1.1. Учебна работа на учениците и техните учебни резултати. 

1.2. Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и 

възпитателите. 

1.3. Работа на обслужващия и помощния персонал. 

1.4. Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

 

2. Форми на контролната дейност. 

1. Педагогически проверки 

1.1. превантивни 

1.2. текущи 

1.3. тематични 

 

2. Административни проверки: 

2.1. на училищната документация, свързана с учебния процес; 

2.2. на другата документация - техническа, технологична, документи за 

материалните стокови дейности, по трудово правните отношения с персонала, свързани с 

финансовата дейност, изпълнението на делегирания бюджет. 

2.3. Проверка на социално-битовата и стопанската дейност. 

2.4. Проверки по спазване на  училищни правилници, национални програми, разписания, 

графици. 

2.5.   Проверка   по   изпълнението   на   препоръки,   дадени   от директора, експерти от 

РУО,  МОН.  
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 ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ    

НА    ДВИЖЕНИЕТО,    ОХРАНА    НА    ТРУДА, ЗАЩИТА ОТ ПРИРОДНИ И ДРУГИ 

БЕДСТВИЯ  

 

1. Задачи: 

1.1. Комисия в състав: 

 Венелина Радулова – председател 

       Заместник председател и Секретар: Красимира Николова 

     Членове: 

     1. Минко Хунг 

     2. Елеонора Димитрова 

     3. Емилия Ненкова 

 

1.2.  Формиране на система от специални знания, умения и      навици необходими за 

успешната адаптация на живота. 

1.3. Прецизиране конкретните особености на училището и опасностите които могат да 

възникнат в и около него. 

 

1.4. Осигуряване знания за безопасно движение и особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

1.5. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 

бедствия, отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и придобиване на 

практически умения на оказване на първа помощ. 

 

 

2. Форми на работа. 

2.1. Теоретично и практическо обучение на учениците. 

2.2. Провеждане на тренинги, практикуми. 

2.3. Превантивна работа. 

 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на 

училищната комисия. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

 Приложения 

1. График на заседанията на Педагогическия съвет 

2. План за квалификационната дейност 
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3. План за контролната дейност на директор 

4. План за дейностите по Безопасност на движението през учебната 2017/2018г. 

5. Училищни комисии 

6. Училищни тържества и празници 

7. Училищни празници ( без провеждане на учебни занятия) 

8. Провеждане на екскурзии с учебна цел 
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  П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3  

П Л А Н  

за контролната дейност на Венелина Михайлова Радулова 

директор на ОУ „Иван Вазов" с.Калояново, 

обл.Пловдив за учебната 2017/2018 г. 

I. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ: 

1. Осигуряване на условия в училището да се реализира 

държавната политика в областта на образованието. 

2. Осигуряване на творческа свобода на учителите за 

възможно най-пълно реализиране целите на образователно-възпитателния 

процес. 

3. Утвърждаване на доброто чрез стремеж към хармонизиране 

на цялостния училищен организъм. 

4. Осигуряване на условия за извършване на възпитателна 

работа в училище. 

5. Проверка на организацията на образователно-възпитателния 

процес по отделните учебни предмети чрез посещения в учебните часове 

П. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 1. Спазването на нормативните актове в системата на 

народната просвета, планове, правилници, програми и други училищни 

документи.  

2. Учебната дейност на учениците и техните резултати. 
3. Учебната, педагогическата и организационната работа на 

учителите и възпитателите; 

4. Работата на обслужващия и помощния персонал; 

5. Косвен контрол върху организации, свързани с училищните 

дейности. 

6. Изпълнението на Проект BG 05M2OP001-2.004-0004„Развитие 

на способностите на учениците и повишаване на мотиважията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ”. 
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III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНИЯ 

КОНТРОЛ: А. АДМИНИСТРАТИВЕН 

1. Проверки на училищната документация, свързана с учебния 

процес - най-малко два пъти на учебен срок. 

2. Проверка на другата документация техническа, технологична, 

документи за материални и стокови дейност — два пъти през учебната година. 

3. Проверки на социално-битовата и стопанска дейност. 

4. Проверки по спазването на: 

- Правилника на училището 

- Правилника за вътрешния трудов ред 

- Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд 

- Годишния план 

-   Изготвените графици 

- Издадените заповеди 

-Седмичното   разписание,   дневен   и   седмичен   режим, системата на 

дежурство 

- Изпълнение на приетите планове. 

- Резултатите от тестовете  за входно и изходно равнище 

- Изпълнението на НП „Училище без отсъствия” мярка „Без свободен 

час” 

- Изпълнението на  целодневната организация на учебния процес. 

 

Б. ПЕДАГОГИЧЕСКИ   КОНТРОЛ:   

1. Педагогически проверки 

1.1. превантивни 

а) проверка на резултатите от входното ниво на учениците по 

отделните учебни предмети - анализ 

         Срок: 15.10.2017г. 

  б) проверка на резултатите от изходното ниво на учениците-анализ 

         Срок: м.06. 2018г. 

в) установяване обхвата на учениците и посещаемост на учебни 

занятия- констативен протокол 

         Срок: м.10, м.01.,м. 02., 

м.03., м.05.2018г. 

  г) проверка на ритмичността на изпитванията- констативен 

протокол 

         Срок: м.11, м.03. 

1.2. текущи 
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а) Организация на отдих и спорт и занимания по интереси в 

ПИГ,целодневната организация в І –VІІ клас- констативен протокол 

         Срок: през годината 

         Отг.: Директорът 

б) Взаимодействие с родителската общност. 

         Срок: през годината 

         Отг.: Директорът 

 

1.3. тематични 

а) „Усвояване на  учебното съдържание по отделните учебни 

предмети по новите програми в I, II, V, VI класове  ”. – констативен 

протокол 

Срок: по график през годината  

Отг.: Председатели на МО 

          

б) „Създаване на позитивна учебна среда в училище”. Представяне 

на добри педагогически практики- уроци,доклади,семинар. 

Срок: м.03.2018 г.  

       Отг.: Председатели на МО 

 

 

IV. ФОРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ: 

1. Посещение на часове по задължителна подготовка 

2. Посещение на учебни часове по СИП, ЗИП, часове на класа, 

извънкласни форми. 

3.    Разговори    с    учителите,    възпитателите,    класните 

ръководители. 

4. Проверка знанията на учениците чрез тестове, контролни работи, есета 

или разговори. 

5. Анкети. 

 
Резултатите от контролната дейност да се вписват в книга за контролна 

дейност на директора и да се отчитат на педагогически съвет-след завършване 

на първи учебен срок и след завършване на учебната година. 
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П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е   № 4 

 

П  Л  А  Н 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА  2017/2018 г. 

 

                 1.    Учебният    материал по БДП   да    се    преподава    съгласно  утвърдените 

учебни програми и глобални теми за всеки клас в часа на класа по график. 

                   Срок: през годината 

 Отг.: преподавателите 

                           2.    Преподаденият   учебен    материал   да   се    отразява задължително в 

дневниците на паралелките. 

                   Срок: през годината 

        Отг.: преподавателите 

3. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД П и провеждането 

на планираните мероприятия. 

 Срок: през годината 

 Отг.: Директорът 

4. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети. 

 Срок: през годината 

 Отг.: преподавателите 

5. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да 

запознаят учениците с пътно транспортната обстановка в района на училището. 

 Срок: м. 09.2017 г. 

 Отг.: Кл.ръководители 

6. С учениците от 1-VІІ клас учителите да провеждат ежедневно 

„минутка" - краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за 

безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата. 

 Срок: през годината 

 Отг.: преподавателите 

7. След завършване на учебните занятия учителите лично да извеждат 

учениците и да ги изчакват да се разотидат. 

 Срок: през годината 

 Отг.: преподавателите 

8. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се 

определи най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно за учениците от I и II 

клас. 

             Отг.: Р.Сотирова,  

 Р.Дошкова,     
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 Срок: 20.09.2017 г. 

9. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от III и 

IV клас. 

Срок: 15.09.2017 г. 

Отг.: М.Божилова,   

Минко Хунг       

          10. Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове.  

 Срок: 15.09.2017 г. 

 Отг.: учители 

                 11. Да се заложат на отделен ред Списък-Образец № 1 часовете за изучаване 

на правилата по БД по пътищата. 

                 Срок: 15.09.2017 г. 

 Отг.: Директорът 

12. Да се закупят необходимите учебни тетрадки от учениците по БД. 

 Срок: м.09.2017 г. 

 Отг.: кл.ръководители 

13. Да се осигурят необходимите методически ръководства и насоки за 

учителите. 

 Срок: м. 09.2017 г. 

 Отг.: Директорът 

14.   Да се  използва   площадката  за обучение по БДП за провеждане 

практически занятия с учениците 

 Срок:през годината 

 Отг.: преподавателите по БДП   

15. В началото на учебната година комисията по БДП да направи оглед и 

да изготви предложение за обезопасяване района на училището, освежаване на пешеходната 

пътека. 

 Срок: 10.09.2017 г. 

 Отг.: Предс.комисия 

 

16. Да се ангажират родителите в оказване на помощ при провеждане на 

мероприятия по БДП, разглеждане проблемите по БДП на родителски срещи. 

 Срок: през годината 

 Отг.: Кл.ръководители 

17. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда 

(екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с 

учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат 

инструктирани срещу подпис. Да се попълва маршрутен лист от ръководителя на групата. 
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 Срок: през годината 

 Отг.: Кл.ръководители 

18. Да се организира училищно състезание с ученици-велосипедисти. 

 Срок: м.05.2018 г. 

 Отг.: Ел. Димитрова 

19. Да се проведе „Ден на БДП" - с викторини, състезания, конкурс за 

рисунки по БДП. 

Срок: м.V. 2018г. 

Отг.:  Ел. Димитрова     

20. Да се проведат инструктажи по БД с всички ученици. 

     ̀    Срок:   м.  09.2017 г. 

Отг.: Кл.р-ли 

 

21. Да се проведат тестове за резултатите от обучението по   БДП в края на I и 

II срок. Един екземпляр от тестовете да се предаде на родителите,а вторият-да се съхранява в 

архива на училището. 

      Срок: в края на І и ІІ срок 

Отг. : Кл. ръководители 

22. Провеждане разговори с учениците, за подобряване на мерките за 

тяхната сигурност и безопасност на пътя. 

                                                     Срок: - през годината 

                                                     Отг.: Кл.ръководители 

23. Провеждане на „час на полицая" в часовете за обучение по БДП с учениците 

от I до IV клас 

                                                    Срок: - по график 

                                                    Отг.: Кл.ръководители 

       24.Осигуряване на нагледни обучителни материали с информационно и 

превантивно предназначение, с препоръки към децата, управляващи велосипеди, 

мотопеди, ролери,скейтборд и безопасните места и площадки за игри: видеофилми, 

елементи от пътната маркировка, плакати, брошури, листовки и др. 

                                                   Срок: през годината 

                                                   Отг.: Директорът                     

25. Координация и контрол по осигуряване на безопасен и сигурен 

междуселищен превоз на ученици и осигуряване на възрастен придружител на учениците в 

автобуса – учители и възпитатели  – по график. 

                                                   Срок: през годината 

                                                   Отг.: Директорът 

               26. Да се подготви и изпрати информация в РИО за работата в училището по 

БДП през учебната година. 

 Срок: 15.06.2018 г. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е    № 6 

У ч и л и щ н и    т ъ р ж е с т в а    и   п р а з н и ц и  

I. УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА: 

1. Откриване на учебната година – 15.09.17г. – отг. Д. 
Бодучян, Р. Сотирова, Ан. Ненов 

 

2.  1.XI. - Ден на народните будители. 

Отг.: Ем. Ненкова, Ан. 
Кирилова 

   
3. 19.ІІ. - „Обесването на Левски"    

 Отг.: Минко Хунг 
 

4. З март – Ден  на  освобождението на България от турско 
робство. 

Отг.: Мария Божилова 
   
  5.  Празник на буквите – І клас 
        Срок: м. април 2018г. 
        Отг.: екип на първи клас, худ. 
съвет 

        6. 24 май - Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост. 
 Отг.:Директор, преподаватели 

7.  Закриване  на учебната година – училищно 
тържество и детски утра в началните класове. 

  І кл. –– ІV клас -  01.06.2018 г. 

   

 V - VII кл. – 15.06.2018 г. 
Отг.: Кл. ръководители 
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 П Р И Л О Ж Е Н И Е № 7   

 

ІІ. УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ ( без провеждане на учебни 

занятия) 

         1. 22.05.2018 г. - Спортен празник 
        Отг.: Павлова  

        2.  23.12.2017 г. - Коледен празник 
      отг.: Богдана  Илиева, 
Димитрина Гаргова , Витка Начева, Деница Бодучян 

     
  

     3.  30.04.2018 г. - Патронен празник   
        отг.: художествен съвет 
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 П Р И Л О Ж Е Н И Е № 8  

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ  

С УЧЕБНА ЦЕЛ  

 

 

1. С ученици І -ІV клас – еднодневна – м.октомври 2017 г. 

 

2. С ученици І – ІV клас – еднодневна – м. май 2018 г. 

  

3. С ученици V – VІІІ клас –  еднодневна  – м. юни 2018 г. 

 

4. Зелено училище с ученици І – ІV клас – м. април 2018г. 
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