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ГОДИШЕН ПЛАН 
 

 

ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА 
 

 
и като неразделна част от него: 

● График и теми на заседанията на ПС 

● График на родителските срещи 

● График на екипните срещи 

● Спортен календар 

● Календар на празниците и честванията 

● План за квалификационната дейност   

 

 

 

 

 

 
Приет от Педагогическия съвет с Протокол № 16/09.09.2021г. и Заповед №РД-10-883/10.09.2021 г. 

   

 



РАЗДЕЛ  І  

Анализ на дейността на училището през учебната 2020/2021 година 

В началото на учебната 2020/2021 година бяха утвърдени УУП, актуализирани ПДУ, Етичен 

кодекс на училищната общност; Програма за целодневна организация на учебния процес; 

Годишен план за дейността на училището; Програма за превенция на ранно напускане на 

училище; Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи; Годишна програма за занимания по интереси; Мерки за 

повишаване на качеството на обучение; Правилник за вътрешния трудов ред, Планове на ЕКК 

и комисии в училището; седмично разписание, съгласувано с РЗИ, графици и други. 

За учебната 2020/2021 година бяха осигурени необходимите учебници и учебни помагала за 

учениците от първи до седми клас и задължителна документация. Училището през новата 

учебна година премина само на електронен дневник за паралелките. Електронният дневник се 

използва успешно и за кореспонденция с родители. 

ОУ „Тодор Каблешков“ е в списъка с иновативните училища в България с изучаване на 

иновативните предмети „Основи на програмирането“ в VІІа клас и „Аз и другите“ в ІІа, ІІІа и 

ІVа клас. Иновативните учебни предмети ще се изучават в Раздел Б на учебния план. 

Към края на втори учебен срок в ОУ „Т. Каблешков“ се обучават 174 ученици. В училището 

се обучават двама ученици със СОП, 1 в първи клас и 1 един във втори клас на комбинирана 

форма на обучение. Учениците през учебната 2020/2021 година бяха организирани  в осем 

паралелки от първи до седми клас – две паралелки в първи клас и по една паралелка от ІІ до 

VІІ клас. 

Осъществен беше планираният прием за следващата учебна година - 38 ученици в първи клас, 

които ще бъдат организирани в две паралелки и 26 ученици в пети клас, които формират една 

паралелка. 

В групите за целодневна организация на учебния ден бяха обхванати 132 ученици, обхванати 

в седем групи  - 5 в начален етап и 2 в прогимназиален етап. 

● Учители и учебен процес 

В училището работят 21 педагогически специалисти, от които трима учители имат защитена 

V ПКС, пет - ІV ПКС, един - ІІІ ПКС и един - ІІ ПКС. Общо 10 учители притежават ПКС. 

Учителите повишават квалификацията си чрез участие в различни квалификационни форми, 

както и в семинари, тренинги и обучения на общинско, областно и национално ниво. 

Средствата за квалификационна дейност са предвидени в бюджета на училището. През 

учебната година всички учители работеха освен по основните цели, заложени в годишния план 

на училището и по конкретни цели заложени в плановете на ЕКК и годишните разпределения.   

Всички учители осъществяват учебно-възпитателния процес на много добро ниво, както в 

часовете за задължителна подготовка, така и в часовете по разширена подготовка и 

допълнителна подготовка. Работата им е професионална, системна, прецизна и задълбочена. 

В центъра на образователно-възпитателната дейност е поставена личността на ученика и 



усилията на всички са насочени към създаване на оптимални условия за развитие и изява за 

всяко дете.  

Учениците се оценяват ритмично по разработени критерии за оценяване по различните 

предмети, съгласно изискванията на ЗПУО и ДОС, като с количествен показател се оценяват 

учениците от 4. до 7. клас. Оценките се вписват в електронните дневници и ученическите 

книжки своевременно.  

Няма ученици с неоформени годишни оценки. Няма отпаднали от образователната система  

ученици. 

За допълнителна работа с учениците с обучителни затруднения бяха сформирани екипи за 

обща подкрепа по предложение на координиращия екип в училището. Бяха изготвени планове 

и графици за допълнителна работа с цел превенция на обучителните затруднения, 

преодоляване на пропуските,  повишаване мотивацията за учене, оказване на психологическа 

подкрепа. 

През първи и втори учебен срок при въведена извънредна епидемична обстановка в страната, 

обучението на учениците от разстояние в електронна среда се осъществяваше в електронната 

платформа Google Workspace, където ОУ „Тодор Каблешков“ има регистрация от 2018 година. 

Учителите от училището са преминали обучение за работа с инструментите на платформата 

във вътрешноучилищно квалификационно обучение като част от плана за квалификация на 

педагогическите специалисти. Трима педагогически специалисти са сертифицирани като 

Google Certified Educator (GCE), Ниво 1. 

Към началото на учебната година всички учители, администратори, ученици и родители имат 

създадени профили в облачната платформа на училището @kableshkov.com.  

Благодарение на създадената предварителната организация и професионализма на учителите, 

обучението в електронна среда се проведе синхронно и със следните инструменти  Google 

Classroom; Google Meet; Google Hangouts. Използваха се и останалите инструменти на Google 

Workspace – споделени документи, презентации, Google формуляри, образователни видео 

филми, споделени ресурси от различни образователни платформи – Уча се; електронни 

учебници на издателства и др. 

През изтеклата учебна година учителите отговорно изпълниха професионалните си 

задължения. Постигната е екипна организация на работа. Колективът е екип с потенциални 

възможности, желание и нагласа, виждания и сили да се справи с предизвикателствата на 

съвременните изисквания в образованието и да постигне целите, заложени в настоящия 

годишен план. 

 

 



РАЗДЕЛ ІІ 

 

1. Календар на дейностите за постигане на реални резултати от учебния процес -   

даден след т.6 на този раздел – неразделна част от настоящия план. 

 

2. Квалификационна дейност в училище: 

А) Цели:   

1. Промяна на професионалните умения на педагогическите специалисти, в 

съответствие с динамично променящите се условия  на социалната среда. 

2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

учителите, както и мотивация за поддържаща квалификация. 

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на 

педагозите за постигане на качествено училищно образование. 

4. Постигане на положителни промени в личността на учениците, създаване 

на мотивация за учене и овладяване на трайни знания и умения. 

5. Осигуряване на качествено обучение, безопасна и позитивна среда на 

развитие на учениците  в училище.  

 Б) Теми и направления:  

1. Първи стъпки в Chromebook 

2. Виртуална и добавена реалност в училище 

3. Соционално и емоционално учене  

4. Обучение по модела 1:1 

5. Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от 

преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при 

определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа 

 В) Форми – семинар-тренинг, проблемни групи, работни срещи, дискусия, решаване на 

казуси, самообразование и др. 

3. Вътрешноучилищен контрол: 

А) Цели – осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната 

политика в областта на образованието; реализация на училищните учебни планове, 

учебните програми по общообразователна подготовка, разширена подготовка и 

допълнителна подготовка; ефективно целодневно обучение в начален  и прогимназиален 

етап чрез образователно-възпитателна дейност в групите за целодневна организация на 

учебния ден, формиране на социални умения; хармонизиране на училищния живот в 

духа на демократичните и европейски ценности; 

Б) Обект и предмет на контролната дейност – учебната дейност и резултатите на 

учениците; образователно-възпитателната и квалификационна дейност на педагозите, 

работата на непедагогическия персонал; участие в проекти програми, непряк контрол 

върху субекти и организации, свързани с училищните дейности; 

в/ Форми – педагогически контрол (превантивни, тематични и текущи проверки) и 

административен контрол (на училищна и друга документация, на социално-битовата 

дейност, на спазването на вътрешно-училищни и на системата нормативни документи, 

национални програми).  



4. Темите и график на заседанията на ПС, спортен календар, календар на празниците и 

честванията, график на родителските срещи и теми за семинари с родители са 

разработени в отделни части, приложени след календара на дейностите и са неразделна 

част от настоящия  Годишен план. 

5. Основни приоритети във взаимоотношенията с фактори от социалната среда: 

А) институции и обществени организации: 

● Създаване и поддържане на ползотворни контакти с обществени организации, 

културни и научни центрове, фондации (правителствени и неправителствени) 

● Съвместна дейност и сътрудничество с училищно настоятелство и НЧ 

„Н.Й.Вапцаров - 1928“ 

● Комуникация с Регионално управление по образованието - Пловдив, общинска 

администрация, органите на МВР, Комисия за борба с противообществените прояви при 

малолетни и непълнолетни – Пловдив и Детска педагогическа стая, І-ва РСПБЗН - 

Пловдив,  Регионална здравна инспекция- Пловдив и др. 

Б) взаимоотношения с родителската общност: 

● Основни задачи: активно приобщаване на родителите към общоучилищния живот 

(чествания, празници, изложби, конкурси, състезания, екскурзии и др.) 

● Ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалното и личностна 

развитие на учащите се: 

● Съдействие за реализиране на училищните програми „Училището и 

семейството“, „Гражданско образование и възпитание“, „Превенция на наркомании, 

СПИН и полово предавани болести“, „Превенция на преждевременното отпадане на 

ученици от училище“. 

В) форми-общи и по класове родителски срещи, индивидуални контакти и разговори, 

проучване мнението на родителите чрез анкети по отделни въпроси отнасящи се до 

обучението на децата им и общоучилищния живот, обсъждане и приемане на техни 

предложения, тематични срещи по взаимни проблеми и въпроси. 

Г) Училищно настоятелство: 

● Съдействие за осигуряване на допълнителни финансови средства, необходими за 

обновяване и естетизиране на училищната среда и закупуване на учебно-технически 

средства в изпълнение на „Стратегия за развитие на училището в периода 2020-2023 

година“ 

● Подпомагане на колектива при осъществяване на задължителното обучение и 

задържане на застрашени от отпадане ученици – прилагане на училищната програма 

„Превенция на преждевременното отпадане на ученици от обучение“ и при прилагане на 

„Механизъм за противодействие на агресията между децата и учениците в училището“ 

● Оказване на помощ на деца от социално-слаби семейства и/или живеещи в 

рискова среда 

● Подпомагане провеждането на извънкласните и извънучилищните дейности 

● Проучване на възможности за съвместно участие в програми и проекти 

Д) Читалище „Н.Й.Вапцаров - 1928“ - Пловдив: 

● Подпомагане на извънучилищните и извънкласни дейности  

● Съдействие при провеждането на училищни празници, тържества, театрални 

постановки и др. 



6. Училищните комисии по безопасност на движението по пътищата и комисията по 

осигуряване на безопасни условия на труд и учене и пожарна безопасност. 

А) цели – опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогическия 

персонал в училище; формиране у учениците и служителите на съзнателно и отговорно 

отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на 

основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации, вредните 

фактори  околната среда и оказване помощ в случай на опасност; запознаване и 

приучаване към изпълнение и спазване на основните изисквания за пожарна безопасност. 

Б) форми – подпомагане при подготовката на практическите занятия със специализирана 

литература; инструктивни материали; учебно-методически помагала и др.; разясняване 

и прилагане на нормативните документи касаещи тази сфера и разработване на 

училищни такива; провеждане на инструктажи; поддържане на връзки с ДА„Безопасност 

на движение по пътищата“, РСПБЗН, РЗИ и др. 

Годишният план е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с 

променящите се условия и непредвидени обстоятелства, при нови изисквания на МОН и 

РУО-Пловдив. 

 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ 

   4015 ул.”Елена” №6; телефони: 032/642 951, 642938; e-mail: ou.pl@kableshkov.com 
 

   УТВЪРЖДАВАМ: 
  ДИРЕКТОР: ............................ 

           Емилия Алексиева 

 

РАЗДЕЛ ІІ,  т. 1 към Годишен план -   КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

№ Дейности Отговорник Срок 

 Месец септември 2021   

 Откриване на новата учебна година Комисия по празниците, 

учители и 

кл.ръководители в НЕ и 

ПЕ 

15.09.2021г. 

 Инструктаж по мрежова и информационна сигурност ЗД УД 15.09.2021г. 

 Европейска седмица на мобилността: 

Демонстрация на тема ,,Безопасно пресичане през пешеходна 

пътека’’- 16.09.2021г. - Іа и Іб клас 

Изложба на тема,,Моето любимо превозно средство’’- 17.09.2021г. - 

І-VІІ клас 

Игри на открито- 16- 22.09.2021г. - ІІІа клас 

Беседи и дискусии свързани с безопасността на движение с 

велосипеди и тротинетки- 16-22.09.2021г. - І-VІІ клас 

Заснемане на видеоклипове на тема,,Аз се придвижвам 

екологосъобразно’’- 16-22.09.2021г.  -V-VІІ клас 

Ден без автомобили - ,Предизвикателството да дойдем на училище 

без автомобили - 21.09.2021г. 

кл. ръководители в НЕ и 

ПЕ, Учител по ИИ и 

ФВС в ПЕ,  

 16.09. - 22.09.2021г. 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ 

   4015 ул.”Елена” №6; телефони: 032/642 951, 642938; e-mail: ou.pl@kableshkov.com 
 

 

 Съгласуване на седмично разписание с РЗИ-Пловдив Комисия  16.09.2021г. 

 Дейности по съгласуване на данните в Списък-Образец № 1 

(кампания 1) 

Директор Съгласно изискванията 

на Наредба 

№8/11.08.2016г.  

 Честване на Деня на независимостта на България Кл. ръководители 20.09.2021г 

 Родителска среща - I-VII клас Класни ръководители, 

учител ГЦОУД и 

учители 

21.09.2021г. 

 Изготвяне на график за провеждане на диагностика на нивото на 

училищната готовност на първокласниците 

 Класни  ръководители 

на Іа клас и  Іб клас 

21.09.2021г. 

 Спортен празник  І-VІІ клас и Европейски ден без загинали на пътя 

 

Учители по ФВС, 

класни ръководители І-

VII клас, УКБДП 

21.09.2021г. 

 Заседание на ПС Директор 28.09.2021г. 

 Предаване на маршрутните листове за безопасно придвижване на 

учениците от първи и втори клас 

класни ръководители І  

и ІІ клас 

30.09.2021г. 

 Участие в септемврийските съвещания с експерти от РУО-

Пловдив

  

учители По график от РУО 

 Приемане  план за работа на ЕКК в прогимназиален етап и избор на 

протоколчик 

Председател  ЕКК-ПЕ До 30.09. 2021г. 

 Методическа сбирка - запознаване с изискванията  по отделните 

учебни предмети, касаещи образователния процес. Запознаване и 

прилагане на система от критерии и индикатори на НИО в 

областите,,Образователен процес” и ,,Управление на институцията” 

за осигуряване на качествено образование 

Учители ПЕ До 30.09.2021г. 
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 Работна среща - оказване на методическа педагогическа помощ на 

учители с кратък педагогически стаж 

Учители ПЕ До 30.09.2021г. 

 Заверка на ученически лични карти. Класни ръководители; 

Директор 

до 30.09.2021г. 

 Актуализиране състава на Ученическия парламент. Комисия УС До 30.09. 2021г. 

 Запознаване на ученици и служители с планове и правила по пожарна 

безопасност  

ЗД АСД 

класни ръководители 

до 30.09.2021г. 

 Извършване на проверка на готовността  за нормалната работа на 

отоплителните уреди 

комисия по ПБ 30.09.2021г. 

 Почистване на листната маса и горими отпадъци чистачки септември 2021г. 

 Изработване на правила на поведение на учениците във всяка 

паралелка 

Класни ръководители септември 2021г. 

 Избор на Ученически съвет и подбор на техни представители за 

участие на заседания на педагогическия съвет при разглеждане на 

проблеми, свързани с учебно-възпитателния процес, социално 

поведение и личностно развитие на учениците 

Класни ръководители септември 2021г. 

 Планиране на съвместна дейност между класен ръководител и 

педагогически съветник 

Класни ръководители и 

педагогически съветник 

септември 2021г. 

 Оформяне и поддържане на информационен „Кът за успешни 

родители”. 

Педагогически съветник 30.09.2021г.   

 Реализиране и поддържане на партньорство с родители чрез електронна  председател УКС 30.09.2021г. 
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„Академия за родители“ - изпращане на интересна и полезна информация 

във  връзка с отглеждане и възпитание, справяне с трудности в поведението 

на и др. 

 Включване на учениците в риск и учениците, склонни към 

нарушаване на правилата в училище в извънкласни дейности и 

групови тренинги, съобразно техните силни страни и желания. 

Класни ръководители, 

учители 

30.09.2021г. 

 Oсъществяване на оценка на ситуацията в училище по отношение на 

изграждане на сигурна образователна среда, като ползва въпросник 

за оценка на тормоза от връстници в училище. 

Класни ръководители, 

педагогически съветник 

30.09.2021г. 

 

 Участие на класните ръководители в работна  среща: „Изготвяне на 

критерии за формиране на срочна и годишна оценка по предмети”   

Класни ръководители септември 2021г. 

 Месец октомври 2021   

 Предаване на информация за броя на ученици и учители на ТП на 

НСИ 

ЗД АСД Съгласно график от ТП 

НСИ-Пловдив 

 Проверка и презареждане на пожарогасителите. УКПБ до 01.10.2021г. 

 Заседание на ПС. Директор  05.10.2021г. 

 Изготвяне на годишен оперативен план, план за действие и риск-

регистър за 2022 г.  

Директор 

ЗД АСД 

до 05.10.2021г. 

 Екипна среща учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

12.10.2021 г. 

 Заседание на Общото събрание - Отчет за касово изпълнение на 

бюджета за трето тримесечие на 2021 година 

Директор 

Счетоводител 

до 15.10.2021г. 

 Обучение по програмата “Училища за пример” -курс “Лидерство в 

училище”, модул ”Разпределено лидерство” 

Директор 

ЗД УД 

18.10.-24.10.2021г. 
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Ст.учител ГЦОУД ІVа 

клас 

 Заседание на ПС Директор 19.10.2021г. 

 Изпращане на актуализираната книга за подлежащи на 

задължително обучение в отдел „Образование“, община Пловдив 

ЗД АСД съгласно график 

 Посещение на час на класа в І и V клас за установяване 

адаптирането им в новата учебна среда и новия училищен етап 

Директор,  

педагогически съветник 

Първи учебен срок 

 Актуализиране в часа  на класа на знанията на учениците за 

същността на тормоза, проявите и участниците в процеса (с 

материали, подготвени от комисията). 

УКС, класни 

ръководители 

до 22.10.2021г. 

 Родителска среща- I-VII клас Класни ръководители, 

учител ГЦОУД и 

учители 

26.10.2021г. 

 Обучение по програмата “Училища за пример” на тема: “Социално-

емоционално учене - холистичен подход към развитието на 

учениците”  

Учители, педагогически 

съветник 

28-30.10.2021г. 

 Честване на празника Хелоуин. учител ИИ, кл. 

ръководители  НЕ и ПЕ 

29.10.2021г. 

 Работна среща - Приобщаващото образование и ролята на класния 

ръководител 

Учители ПЕ До 29.10.2021г. 

 Методическа сбирка - Изготвяне и провеждане на входни нива. 

Анализиране  резултатите от тях. 

Учители ПЕ До 29.10.2021 г. 

 Вътрешноучилищна квалификация на тема: “Прилагане на 

инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от 

преждевременно напускане на образователната система и за 

диференциран подход при определяне на потребностите им от 

предоставяне на индивидуална подкрепа” 

Председатели на 

МО и ККД 

октомври 2021г. 

(трета и четвърта 

седмица) 
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 Беседа на здравна тема съобразена с желанието и спецификата на 

всяка паралелка, проведена от медицинското лице в училище. 

Медицинска сестра и 

класни ръководители 

30.10.2021г. 

 Оценка и анализ на насилието и тормоза в училище УКС, кл. ръководители 

 

30.10.2021г. 

 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Учителите преподаващи 

предметите  

“Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

30.10.2021г. 

 Извършване на проверка на готовността на отоплителната инсталация за 

нормална работа - протокол за техническото състояние, проведен 
инструктаж на огняр  

ЗД АСД, огняр до 30.10.2021г. 

 Почистване на листната маса и горими отпадъци. чистачки до 30.10. 2021г. 

 Провеждане на периодичен инструктаж/обучение на учители и служители 

по Плана за сигурност 

ЗД АСД  до 30.10.2021г. 

 Провеждане на извънреден инструктаж по пожарна безопасност на 

всички служители и учебна тренировка за евакуация при пожар 

отговорник и комисия 

по ПБ 

до 30.10.2021г. 

 Работна среща - интегрирано обучение на ученици със СОП – 

училищна организация и документиране на дейностите.  

Учители в начален етап 30.10.2021г. 

 Месец ноември 2021   

  Отбелязване на 01 ноември - Ден на народните будители  

(беседа и слово) 

Учител БЕЛ, Класни 

ръководители НЕ и ПЕ, 

комисия по празниците 

02.11.2021г. 
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 Запознаване на Педагогическия съвет с резултатите от направената 

оценка на тормоза в училище 

УКС 

 

02.11.2021г. 

 Заседание на ПС Директор 02.11.2021г. 

 Провеждане на среща на учениците от НЕ и ПЕ с инспектор ДПС на 

актуална тема, съгласувана с инспектора.  

Председател на УКС 

 

30.11.2021г.  

 БДП Беседа-разговор за поведението на учениците като участници 

в пътното движение 

Класни ръководители ноември 2021г. 

 Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП УКБДП 19.11.2021г. 

 Провеждане на беседи, свързани с християнското семейство и 

традициите на българския народ 

 

Класни ръководители 19.11.2021г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от II а клас.  

Тема: Позитивното възпитание и как то се отплаща в бъдеще 

Класен ръководител на 

ІІа клас 

16.11.2021г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от II б клас.  

Тема: Позитивното възпитание и как то се отплаща в бъдеще 

Класен ръководител на 

ІІб клас 

16.11.2021г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от III а клас.  

Тема: Заедно можем повече. 

Класен ръководител на 

ІІІа клас 

16.11.2021г.  

 Провеждане на родителска среща на учениците от IV а клас.  

Тема: Как да се справям с напрежението, тревожността и стреса? 

Класен ръководител на 

ІVа клас 

16.11.2021г.  

 Провеждане на родителска среща на учениците от VI а клас.   

Тема: Сърфирам безопасно в интернет. 

Класен ръководител на 

VІа клас 

16.11.2021г.  

 Вътрешноучилищно обучение на тема: “Първи стъпки в 

Chromebook” 

Председатели на 

МО и ККД 

ноември 2021г. 

(трета и четвърта 

седмица ) 
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 Провеждане на родителска среща на учениците от VII а клас.  

Тема: Предизвикателството НВО- заедно можем повече. 

 

Класен ръководител на 

VІІа клас 

16.11.2021г. 

 Работна среща - Подкрепа на личностното развитие на ученика в 

училищното образование 

Педагогически съветник 

Класни ръководители 

до 30.11.2021г. 

 Отразяване на дейности по проекта “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство- път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”за всяка паралелка в сайта 

на училището. 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

30.11.2021г. 

 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

30.11.2021г. 

 Почистване на листната маса и горими отпадъци чистачки ноември 2021г. 

 Изработване и разпространение на информационно-образователни 

материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с: 

превенция на тормоза; правата и задълженията на децата. 

Членове УКС, класни 

ръководители       

до 30.11.2021г. 

 Месец декември 2021   

 Обучение  по програмата “Училища за пример” на тема: 

“Позитивна култура в училище” - част 1 

Директор 

ЗДУД 

Ст.учител ГЦОУД ІVа 

клас 

2-4.12.2021г. 

 Подаване на информация към НЕИСПУО по Списък-Образец №1 

(кампания 2) към 01.12.2021г. 

Директор 

ЗД АСД 

Съгласно изискванията 

на Наредба № 8/2016г. 
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 Заявка за училищна документация за края на учебната 2021/2022 

година 

Директор 

ЗД АСД 

По график от МОН 

 Разговор с ученици от прогимназиален етап на тема „Алкохол, 

наркотици, тютюнопушене, секти и насилие“ 

Кл.р-ли, педагогически 

съветник 

м.12.2021г. 

 Вътрешноучилищна квалификация на тема: “Виртуална и добавена 

реалност в училище” 

Председатели на 

МО и ККД 

декември 2021г. 

(втора и трета седмица) 

 

 Коледни празници:тържество, изложба, базар, училищен конкурс за 

най - красиво украсена класна стая. 

класни ръководители в 

НЕ и ПЕ 

учител ИИ, всички 

членове от комисията по 

празниците 

20.12.-23.12.2021г.                         

 

 Годишна инвентаризация. ЗД АСД 

Счетоводител 

ЗАС 

до 23.12.2021г. 

 Подготовка и провеждане на олимпиади и състезания Директор 

ЗД УД 

по график от МОН 

 Набиране на информация и първоначално идентифициране на 

ученик/ци в риск/застрашени/ от отпадане, с обучителни 

затруднения, с проблемно поведение, със затруднения в адаптацията 

и надарени ученици.  

Педагогически  съвет- 

ник, класни  

ръководители 

 

декември 2021г. 

 Популяризиране на националните телефонни линии за подкрепа на деца в 

час на класа и на информационни табла:   

116 111 – Национална телефонна линия за деца;  

0800 1 86 76/(2) 981 76 86 – Гореща телефонна линия за пострадали от 

насилие;  

02/973 3000 – Национален център за безопасен интернет;  

УКС, класни ръководи- 

тели 

декември 2021г. 
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124 123 – Българска национална телефонна линия за помощ при 

кибертормоз. 

 

 Популяризиране на служебния имейл на сектор „Детска престъпност 

– ГДНП за подаване на информация, касаеща престъпления, 

извършени от и срещу деца на територията на училището 

(gdkp_dp@mvr.bg) 

 

УКС,класни 

ръководители 

 

декември 2021г. 

 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Учителите, 

преподаващи 

предметите 

“Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

20.12.2021г. 

 
Измерването на осветеността на основание чл. 381, т.1 от  Наредба 

№ 16-116 от 08.02.2008г.  за техническа експлоатация на 

електрообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.) и на съпротивлението на 

заземителната и мълниезащитни уредби. 

Директор 

ЗД АСД 

до 22.12.2021г. 

 
Провеждане на профилактични медицински прегледи на 

служителите на ОУ “Тодор Каблешков” гр.Пловдив, съгласно 

изискванията на Наредба № 3/87 год. за профилактичните 

медицински прегледи на работниците и издадена заповед на 

директора на училището, съгласно решение на Общото събрание. 

 

Директор 

ЗД АСД 

Служба по трудова 

медицина 

до 22.12.2021г. 

 Месец януари 2022   
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 Периодичен инструктаж на ученици и служители Кл.р-ли  

ЗД АСД 

04.01.2022г. 

 Разработване на анкета за учениците, включени в проекта  

“Позитивно образование, личностно развитие и лидерство -  път 

към благополучие и по- високи академични резултати в училище”  

Ася Драгинова 

Мирослава 

Драгославова 

10.01.2022г. 

 Разработване на анкета за родителите на учениците, включени в 

проекта “ Позитивни образование, личностно развитие и лидерство 

-  път към благополучие и по- високи академични резултати в 

училище”  

Ася Драгинова 

Мирослава 

Драгославова 

10.01.2022г. 

 Заседание на ПС Директор 11.01.2022 г. 

 Изготвяне на доклад и попълване на въпросник за самооценка на 

състоянието на системите за финансово управление и контрол 

Директор 

ЗД АСД 

до 18.01.2022г. 

 Анкетно проучване на мнението и удовлетвореността на учениците 

и родителите в ОРЕС 

Комисия за Самооценка, 

Класни ръководители 

м.януари/съгласно 

график за преминаване 

в ОРЕС 

 Родителска среща I-VII клас Класни ръководители, 

учител ГЦОУД и 

учители 

18.01.2022г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от V а клас. 

Тема: Сърфирам безопасно в интернет. 

Класен на ръководител 

на Vа клас 

18.01.2022г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от VI а клас. 

Тема: За толерантните взаимоотношения в училище. 

Класен ръководител на 

VІа клас 

18.01.2022г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от т VII а клас. 

Тема: В помощ на родители и ученици- ориентиране в света на 

професиите. 

Класен ръководител на 

VІІа клас 

18.01.2022г. 
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 Подготовка на седмичното разписание, график на писмените 

изпитвания и класни работи и др. за втори учебен срок 

училищна комисия до 18.01.2022г. 

 Проверка на класни работи по БЕЛ и математика в VІІ клас. 

Набелязване на мерки за коригиране на пропуските. 

Директор 

учители 

до 22.01.2022г. 

 Проверка на газопровод от фирма по технически надзор на 

технически съоръжения с повишена опасност 

ЗД АСД 

Фирма по технически 

надзор 

до 30.01.2022г. 

 Екипни срещи учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

25.01.2022 г. 

 Вътрешноучилищна квалификация на тема: “Социално и 

емоционално учене” 

Председатели на 

МО и ККД 

януари 2022г. 

(трета и четвърта 

седмица) 

 План за ремонти и ремонтни дейности Директор, ЗД АСД, 

Счетоводител, ЗАС, 

общ работник 

до 31.01.2022г. 

 Анкетиране на учениците, включени в проекта “Позитивни 

образование, личностно развитие и лидерство -  път към 

благополучие и по- високи академични резултати в училище” и 

анализ на резултатите. 

 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

31.01.2022г. 

 Анкетиране на родителите на учениците, включени в проекта 

“Позитивно образование, личностно развитие и лидерство -  път 

към благополучие и по- високи академични резултати в училище” и 

анализ на резултатите. 

 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

31.01.2022г. 
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 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

31.01.2022 г. 

 Месец февруари 2022   

 Обучение по програма “Училища за пример” на тема: “Социално-

емоционално учене - холистичен подход към развитието на 

учениците” -  

учители, педагогически 

съветник 

4.02-5.02.2022г. 

 Обхождане на децата, които следва да постъпят в първи клас през 

учебната 2022/2023 година по предоставен списък от община 

Пловдив 

Класен ръководител на 

ІVа клас, учител в 

ГЦОУД ІVа клас 

февруари 2021 г. 

 Подаване на информация към НЕИСПУО по Списък-Образец №1 

(кампания 3) за началото на втори учебен срок 

Директор 

ЗД АСД 

Съгласно изискванията 

на Наредба № 8/2016г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от I а клас. 

Тема: Заедно сме- сътрудничество и взаимодействие между 

семейството и училището. 

Класен ръководител на 

Іа клас 

08.02.2022г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от II а клас  

Тема: Моето семейство спазва правилата за движение по пътищата 

Класен ръководител на 

ІІа клас 

08.02.2022г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от II б клас  

Тема: Взаимодействие между родители, ученици и учители при 

обучение на учениците в електронна среда. 

Класен ръководител на 

ІІб клас 

08.02.2022г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от III а клас.  

Тема: Взаимодействие между родители, ученици и учители при 

обучение на учениците в електронна среда. 

Класен ръководител на 

ІІІа клас 

08.02.2022г. 

 Провеждане на родителска среща на учениците от IV а клас.  

Тема: Моето семейство се храни здравословно. 

Класен ръководител на 

ІVа клас 

08.02.2022г. 
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 Анкетно проучване мнението на ученици и учители в НЕ и ПЕ 

относно удовлетвореността им от качеството на образованието в 

училище през I  учебен срок 

Комисия за самооценка, 

учители в НЕ и ПЕ 

09.02.2022г. 

 Училищно спортно състезание “Лъвски скок” Учители по ФВС, Кл. 

ръководители НЕ и ПЕ 

14.02- 18.02.2022г. 

 Заседание на ПС Директор 15.02.2022г. 

 Отбелязване на 149 години от обесването на Васил Левски 

(слово, беседа, изложба) 

Класни ръководители 

НЕ и ПЕ 

21.02.2022 г 

 Ден на розовата фланелка - международен ден за борба с 

училищния тормоз 

 

Пед.съветник, членове 

на ученическия 

парламент 

Класни ръководители 

НЕ и ПЕ 

Училищен парламент 

24.02.2022г. 

 Вътрешноучилищно обучение по модела 1:1 Председатели на  

МО и ККД 

февруари 2022г. 

(трета и четвърта 

седмица) 

 

 Проверка на изпълнението по НП „Без свободен час в училище“. Директор 28.02.2022г. 

 Провеждане на конкурс сред учениците за проекти, насочени към 

кибертормоза като част от  информационната кампания „Ден за 

безопасен интернет“ сред ученици и родители за рисковете и 

заплахите в интернет и как да се предпазим.  

Педагогически 

съветник, ученически 

съвет, учители 

февруари 2022г. 

 

 Позитивна дисциплина. Работа с родители Директор м. февруари 2022г. 
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 Заявки за необходимите учебници и учебни помагала за учениците 

от І до VІІ клас за учебната 2022/2023 година 

Директор, 

ЗД АСД 

По график от МОН 

 Работна среща  - Иновативност и ефективност в педагогическите 

практики и в организацията на образователния процес 

Учители ПЕ До 28.02.2022 г. 

 Работна среща-Анализ на резултатите от първи учебен 

срок.Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските 

Учители ПЕ До 28.02.2022 г. 

 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство - път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

  

 Месец март 2022   

  1 март  - изложба, базар, конкурс, посещение на ДГ ,,Боряна’’- 

кв.Прослав 

Кл.ръководители НЕ и 

ПЕ, учител ИИ, 

кл.ръководител IVа клас 

01.03.2022 г 

 Беседа за правилата за безопасно каране на велосипеди, ролери, 

скейтборд и безопасни игри на улицата 

Класни ръководители 04.03.2022г. 

 Отбелязване на 3-ти март - Национален празник на Република 

България 

Кл.-ли и учители от НЕ 

и ПЕ, комисия по 

празниците, учител ИИ 

02.03.2022г. 

 Екипни срещи учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

15.03.2022г. 

 Обучение по програмата “Училища за пример” на тема: “Позитивна 

култура в училище” - част 2 

Директор 

ЗД УД 

Ст.учител ГЦОУД ІVа 

клас 

17.03.-19.03.2022г. 

 Представяне на иновацията по проект “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство- път към благополучие и по- 

педагогически съветник до 20.03..2022г. 
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високи академични резултати в училище” пред педагогическите 

специалисти от община Пловдив. 

 Посрещане на Първа пролет - украси на класни стаи, изложби Класни ръководители  

І-VІІ клас,учител ИИ 

22.03.2022г. 

 Празник на буквите Кл.ръководители на Іа и 

Іб клас, учители ГЦОУД  

Іа и Іб клас, учител по 

музика 

м.март 2022г. 

 Заседание на ПС Директор 29.03.2022г. 

 Активно включване на родителите в живота на училището: 

“Родител в ролята на учител” - 3. клас 

 

Класен ръководител на 

ІІІа клас 

м.март 2022г. 

 Учебна тренировка за евакуация при земетресение. Нещатен щаб по ГЗ до 31.03.2022г. 

 Методическа сбирка-Споделяне на добри практики по управление 

на конфликти,справяне с агресията и насилието 

Педагогически съветник 

Учители ПЕ 

до 31.03.2022г. 

 Училищен шахматен турнир Учител по ФВС  

Кл. ръководители в НЕ 

и ПЕ 

м.март 2022г. 

 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

31.03.2022г. 

 Месец април 2022   

  Ден на отворените врати за бъдещи първокласници – открити 

уроци и активности 

Всички учители в НЕ 
м. април 2022 г. 
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 Запознаване на първокласниците с правилата в библиотеката  Класните ръководители 

на Іа и Іб клас, учители 

в ГЦОУД Іа и Іб клас 

м. април 2022 г. 

 

 Заседание на ПС Директор 12.04.2022 г. 

 Заседание на Общото събрание - Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета за първо тримесечие на 2022г. 

Директор 

Счетоводител 

до 15.04.2022г. 

 Патронен празник Учители НЕ и ПЕ, 

класни ръководители, 

комисия по празниците 

18.04.2022г. 

 Родителска среща I-VII клас Класен ръководител, 

учител ГЦОУД и 

учители 

19.04.2022г. 

 Отбелязване на 22 април - Международен ден на Земята - изложба, 

почистване на двора 

Класни ръководители 

ПЕ и НЕ, учител ИИ 

 

21.04.2022г. 

 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

21.04.2022г. 

 Отбелязване на 23 април - Световен ден на книгата.  

Литературни четения  под мотото “Четем заедно” на територията на 

библиотека ,,Никола Вапцаров 1928’’ - кв.Прослав; беседи за 

ползата от четенето; конкурс за съчинение на тема ,,Моята любима 

книга’’ 

Класни ръководители 

НЕ  и ПЕ, Учител БЕЛ 

23.04.2022г. 
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 Великденски празници - изложба, базар. Кл.ръководители 18-21.04.2022г. 

 Провеждане на симулативна тренировка и обучение на ученици, 

учители и служители по Плана за сигурност. 

ЗД АСД до 30.04.2022г. 

 Тържество “На мегдана” с учениците от ІVа клас Класен ръководител на 

ІVа клас и учител в 

ГЦОУД ІVа клас 

м. април.2022г. 

 Работна среща- Приемственост в обучението на учениците от 

начален и прогимназиален етап 

Учители ПЕ до 29.04.2022г. 

 Методическа сбирка-Изграждане на позитивно общуване в 

училищната общност 

Педагогически съветник 

Учители ПЕ 

До 29.04.2022г. 

 Провеждане на уроци в IV клас от учителите в ПЕ Учители ПЕ До 29.04.2022г. 

 Отчет на документите с фабрична номерация. Директор 

Комисия по архивиране 

до 30.04.2022г. 

 Месец май 2022   

 Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни 

елементи за по-добра видимост на детето като участник в 

движението; употреба на предпазни колани от децата-

пътници;предпазни каски и др. защитни средства за децата – 

велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти и ролеристи. 

Класни ръководители 03.05.2022 г. 

 Екипна среща учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

03.05.2022г. 

 Заседание на ПС Дирктор 03.05.2022г. 

 Изготвяне на график за приключване на училищната документация Директор 

ЗД УД 
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 Анкетно проучване на мнението и удовлетвореността на 

родителите относно качеството на образователния процес в 

училище (за НЕ и ПЕ) 

Комисия за Самооценка, 

класни ръководители 

до 13.05.2022 г. 

 Родителска среща VII клас Класен ръководител, 

учител ГЦОУД и 

учители 

10.05.2022г. 

 Ден на ученическото самоуправление Учители и класни 

ръководители ПЕ 

09.05.2022г. 

 Анкетно проучване мнението на ученици в НЕ и учители в НЕ и ПЕ 

относно удовлетвореността им от качеството на образованието в 

училище за учебна 2021/22 г. 

Комисия за самооценка, 

класни ръководители 

10.05.2022г. 

 Заявка за задължителната училищна документация за началото на 

учебната 2022/2023 година 

Директор 

ЗД АСД 

По график от МОН 

 Предаване на заявления за Разширена подготовка, Допълнителна 

подготовка,  и ЦДО за учениците от І, ІІ и ІІІ клас 

ЗД УД 

Кл.р-ли  

19.05.2022г. 

 Спортен празник І-VІІ клас Учител по ФВС 19.05.2022г. 

 Честване на Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост – участие в празнично шествие 

Учители, ученици ПЕ и 

НЕ 

24.05.2022г. 

 Ден за просветни и културни дейности:тържество по случай Деня 

на българската просвета и култура и на славянската писменост, 

беседи, слово и др. 

Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ, комисия по 

празниците , учител ИИ 

25.05.2022г. 

 Национално външно оценяване ІV клас Директор 

комисии 

26.05.2022г. 

27.05.2022г. 

 Предаване на заявленията за Разширена подготовка, Допълнителна 

подготовка, ГЦОУД  от ІV, V и VІ клас. 

ЗД УД 

Кл.р-ли  

до 31.05.2022г. 
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 Методическа сбирка- 

Професионалното ориентиране чрез центровете за подкрепа на 

личностно развитие 

Класен ръководител на 

VІІа клас 

До 31.05.2022г. 

15. Анкетиране на учениците, включени в проекта “Позитивни 

образование, личностно развитие и лидерство -  път към 

благополучие и по- високи академични резултати в училище” и 

анализ на резултатите. 

 

ЗД УД 

Учител ГЦОУД ІVа 

клас 

 

До 31.05.2022г. 

 

 

 Анкетиране на родителите на учениците, включени в проекта 

“Позитивни образование, личностно развитие и лидерство -  път 

към благополучие и по- високи академични резултати в училище” и 

анализ на резултатите. 

 

 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

.До 31.05.2022г. 

 

 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

27.05.2022г. 

 Месец юни 2022   

 Общо събитие за всички ученици в начален и в прогимназиален етап, 

техните родители и педагогическите специалисти. 

Тема: Здравей, здравей! Спортувам и се храня здравословно. 

Класни ръководители 

НЕ и ПЕ. 

01.06.2021г. 

 Обучение по програмата “Училища за пример” - “Рефлексия” 

финална среща 

учители, педагогически 

съветник 

04.06.-05.06.2022г. 

 Издаване на удостоверения за завършен първи, втори и трети клас ЗД АСД 

Кл.р-л 

До 06.06.2022г. 
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 Тържество по случай завършване на учебната година за I-III клас Кл.р-ли начален етап 

учител по музика 

06-10.06.2022г. 

 Изготвяне на годишен отчет- анализ по изпълнение по дейностите 

по проекта   Позитивно образование, личностно развитие и 

лидерство- път към благополучие и по- високи академични 

резултати в училище”. 

 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

До 10.06.2022г. 

 Анкетно проучване мнението на ученици в ПЕ относно 

удовлетвореността им от качеството на образованието в училище 

през учебна 2021/22 г. 

Комисия за самооценка, 

учители в ПЕ 

До 10.06.2022г. 

 Национално външно оценяване VІІ клас Директор  

комисия 

14.06.2021г. 

16.06.2021г. 

 Дейности по класиране и прием на ученици в първи клас за 

учебната 2022/2023 година 

комисия По график от Община 

Пловдив 

 Обявяване на редовна поправителна юнска сесия за 

прогимназиален етап –V-VІ клас. 

Директор 15.06.2022г. 

 Издаване на удостоверения за завършен начален етап на основното 

образование 

ЗД АСД 

Кл.р-л ІVа клас 

до 20.06.2021г. 

 Тържество по случай завършване на учебната година за IV – VI 

клас 

Кл. ръководител НЕ/4 

клас/,  

класни ръководители 

ПЕ 

21- 24.06.2022 г 

 Ден на безопасността на движението по пътищата УКБДП 28.06.2022 г.  
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 Изготвяне на проект на Списък-Образец № 1 за учебната 2022/2023 

учебна година. 

Директор 

ЗД УД 

ЗД АСД 

 

до 30.06.2022г. 

 Проверка на книгата за дарения.  Директор 30.06.2022г. 

 Работна среща-Анализ и обсъждане резултатите от НВО Учители БЕЛ и 

Математика 

до 30.06.2022г. 

 Актуализация на  информацията на сайта на училището, както и във 

връзка с медиите, относно проекта- “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство- път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище” 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

до 30.06. 2022г. 

 Изготвяне на годишен доклад и препоръки за създаване на по-

сигурна образователна среда. 

УКС до 30.06.2022г. 

 

 Редовна поправителна юнска сесия в прогимназиален етап – VІІ 

клас 

Директор 30.06.2022г. 

 Месец юли 2022   

 Изготвяне на свидетелства за завършено основно образование Кл.ръководител 

ЗД АСД 

до 02.07.2022г. 

 Тържество по случай изпращане на седмокласниците Класен ръководител  

VII а клас, комисия по 

празниците 

04-08.07.2022г. 

 Заседание на ПС Директор 12.07.2022 г. 

 Провеждане на планирани ремонтни дейности Директор 

ЗД АСД 

м.юли 2022 
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Счетоводител 

 Проверка на документация НВО ІV и VІІ клас - архивиране Директор, комисия  15.07.2022 

 Заседание на Общото събрание - Отчет за касовото изпълнение на 

бюджета за второ тримесечие на 2022 г. 

Директор 

Счетоводител  

до 15.07.2022г. 

 Проверка на Книга за подлежащите на задължително обучение 

деца, водене и съхранение на документация в архива, дневници на 

класове и групи, лични дела на персонала 

Директор 

ЗД УД 

ЗД АСД 

до 30.07.2022г. 

 Изготвяне на годишен отчет- анализ по изпълнение на дейностите 

по проект: “Позитивно образование, личностно развитие и 

лидерство- път към благополучие и по- високи академични 

резултати в училище” 

Учители  преподаващи 

предмета “Лидерът в 

мен” в ПЕ  

до 30.07.2022г. 

 Подготовка на организационни заповеди, вътрешноучилищни 

документи за актуализация по комисии 

Директор  

ЗД УД 

до 31.07.2022г. 

 Среща с родителите на бъдещите първокласници  класен ръководител  

І клас 

м. юли 2022г. 

 Извършване на преглед на състоянието на материалната база на 

училището и необходимостта от ремонтни дейности в класните стаи, 

закупуване на мебели за класни стаи и/или кабинети/техническо 

оборудване, щори и др. 

ЗДАСД м. юли 2022г. 

 Месец август 2022   

1. Извършване на преглед на състоянието на материалната база на 

училището и необходимостта от извършване на подмяна на стъкла, 

брави и др. 

ЗДАСД до 30.08.2022 г. 
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2. Заседание на ПС  Директор 30.08.2022 г. 

 Месец септември 2022   

 Представяне на програми по разширена подготовка и допълнителна 

подготовка. 

Учители до 09.09.2022г. 

 Актуализация на вътрешно-нормативни документи  

 

Директор 

ЗД УД, ЗД АСД 

учлищни комисии 

до 13.09.2022г. 

 Заседание на ПС Директор 13.09.2022г. 

    

 Издаване на организационни заповеди Директор 

 

до 14.09.2021 

 Избор на учебни помагала Учители до 14.09.2021 г. 

 Актуализиране на вътрешни правила за пожарна  безопасност в 

училището, план за евакуация при пожар и аварии, план за действие 

при пожар и план за осигуряване на пожарна безопасност при 

ремонти и утвърждаване на заповеди по пожарна безопасност 

Училищна комисия по 

ПБ 

до 14.09.2021г. 

 Изготвяне на плановете и годишни тематични разпределения на 

учители по предмети, съобразени със спецификата на паралелката 

Учители до 14.09.2021г. 

 Разработване на критерии за оценяване на учениците Учителите преподаващи 

предметите 

”Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

до 15.09.2021 г. 

 Изготвяне на графици: за дежурство на учителите; за провеждане 

на часове по разширена подготовка, допълнителна подготовка, 

Председатели ЕКК кл.р-

ли 

до 15.09.2021г. 
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БДП, консултации, писмени изпитвания, спортни дейности, 

допълнителния час на класните ръководители 

 

Настоящият план е разработен от Директора, съгласуван е с комисията за актуализация на училищни нормативни документи и е приет 

на заседание на Педагогическия съвет Протокол № 16/09.09.2021г. 



OCHOBHO УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ" ГР.ПЛОВДИВ     

4015 ул. "Елена" №6; тел: 032 642 951, 642 938; e-mail: ou.tkableshkov@abv.bg 

www.kableshkov.com 

___________________________________________________________________________________________________ 

УТВЪРЖДАВАМ 

ДИРЕКТОР:…………………….. 

Емилия Алексиева 

Заповед РД-10-883/10.09.2021 г. 

 

    ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. През учебната 2021/2022 година членовете на Педагогическия съвет са  – директор, ЗДУД, ЗД 

АСД, педагогически съветник, учители, медицинско лице, Председател на обществения съвет (с 

право на съвещателен глас).  

2. Настоящият план е приет с Протокол № 16 /09.09.2021 г. на ПС и е неразделна част от Годишния 

план на училището за учебната 2021/2022 година. 

ЦЕЛИ 

Със своята дейност ПС да съдейства в максимална степен за целите на училището за качествено 

обучение, въпитание и социализация на учениците, съобразени със ЗПУО, стратегията на 

училището и дейностите залегнали в Годишния план за учебната 2021/2022 година. 

ЗАДАЧИ 

ПС като специализиран орган да разглежда и решава основни педагогически въпроси в съответствие 

с чл. 263, ал. 1 от ЗПУО. 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

1.Реализиране на качествен образователно-възпитателен процес чрез законосъобразни и 

целесъобразни решения. 

2.Поставяне на личността на ученика в центъра на дейността на ПС, съобразяване с индивидуалните 

и особености и потребности. 

3.Създаване и използване на възможности за изява на учениците за подпомагане развитието им и 

работа по утвърждаване името и авторитета на училището. 
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ГРАФИК И ОСНОВНИ ТЕМИ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

I. 28.09.2021г. /вторник / 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Гласуване на освобождаване на ученици от часовете по ФВС 

Докладват:класни ръководители 

2. Приемане на план на педагогическия съветник в училището за учебната 2021/2022 г. 

Докладва:педагогически съветник 

 

II. 05.10.2021г. /вторник / 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Отчет на взети решения 

Докладва: Директор 

2. Определяне на групи за ЗИ за учебната 2021/2022 г. 

Докладват: класни ръководители 

3. Отчет на деветмесечие за календарната 2021г. 

Докладва: Петранка Русева – счетоводител 

4. Запознаване с План за контролната дейност на Директор, ЗДУД и ЗДАСД за учебната 2021/2022  

Докладват: Директор, ЗДУД и ЗДАСД 

 

III. 19.10.2021г. /вторник / 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Формиране на групи от ученици за допълнително обучение по БЕЛ и Математика по проект 

„Подкрепа за успех”. 

 Докладват: класни ръководители НЕ  

 и учители по БЕЛ и Математика в ПЕ 

2. Формиране на групи за Занимания по интереси по проект „Подкрепа за успех” 

Докладват: учители 

3. Обсъждане и приемане на училищна Програма за насърчаване и повишаване на грамотността за 

учебната 2021/2022 г. 

Докладва:Красилина Колева 

 

IV. 02.11.2021г. /вторник / 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Отчет на взети решения на ПС 

Докладва: Директор 

2. Обсъждане на резултатите от проверката на входните равнища на учениицте по предмети и 

класове. Анализ и предприемане на мерки за компенсиране на пропуските. 

Докладват: Председатели на ЕКК 

3. Запознаване на ПС с оценка на училищната среда по проведени анкети и във връзка с Механизъм 

за противодействие на тормоза и насилието в ОУ „Тодор Каблешков” – гр. Пловдив. 

Докладва: педагогически съветник 

4. Приемане на план на УКС 

Докладва: Председател на УКС 

 



V. 11.01.2022г. /вторник / 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Кампания за прием на ученици в 1. и 5. клас за учебната 2022/2023г. – планиране на дейности. 

Докладват: Директор, учители 

2. Наличие на ученици в риск от отпадане от образователната система и обсъждане на мерки 

Докладва: педагогически съветник 

3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 година 

Докладва:Петранка Русева – счетоводител 

 

VI. 15.02.2022г. /вторник / 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Отчет по взети решения на предходни Педагогически съвети. 

Докладва: Директор                                                                                                        

2. Доклади от класни ръководители за края на 1.учебен срок. 

Докладват: класни ръководители                                                                                                        

3. Доклади на учители ГЦОУД за края на 1. Учебен срок 

Докладват: учители в ГЦОУД                                                                                                       

4.  Отчет за дейностите на постоянните комисии и ЕКК 

Докладват:Председатели на комисии и ЕКК                                                                                                      

5. Отчет за дейността на педагогически съветник 

Докладва: педагогически съветник                                                                                                   

6. Отчет за първи учебен срок на изпълнение на Програма за превенция на ранното напускане на 

училище и Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвимите групи. 

Докладва: педагогически съветник                                                                                                   

7. Отчет за първия учебен срок на училищна Програма за насърчаване и повишаване на 

грамотността. 

Докладва:Красилина Колева – учител по БЕЛ                                                                                                   

8. Отчет-анализ на учебната дейност през първи учебен срок. 

Докладва: Ася Драгинова – ЗДУД                                                                                                   

9. Отчет-анализ на административно-стопанската дейност през първия учебен срок 

Докладва: Гергана Дългъчева – ЗДАСД                                                                                                    

10. Отчет -анализ на резултатите от контролната дейност на Директора за първи учебен срок 

Докладва: Директор 

 

                                                                                                    

VII. 29.03.2022г. /вторник / 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Вземане на решения за участия в НП на МОН за 2022 г. 

Докладва: Ася Драгинова – ЗДУД 

2. Анализ на самооценката на дейностите в училището и набелязване на мерки за подобряване на 

качеството на образователно-възпитателния процес. 

Докладват: Мирослава Драгославова – учител ГЦОУД 

        Пенка Кърпачева – ст. учител НЕ                                                                                                        

 

 

                                                                                 



VIII. 12.04.2022г. /вторник / 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Отчет на взети решения на Педагогически съвет 

Докладва: Директор                                                                                             

2. Запознаване с бюджета на училището за  2022 г. 

Докладва: Петранка Русева – счетоводител                                                                                            

3. Отчет на първото тримесечие на 2022 г. 

Докладва: Петранка Русева – счетоводител                                                                                            

4. Избор на спортни дейности в училището за учебната 2022/2023 г. 

Докладват: Христина Тодорова – ст. учител в НЕ 

                                                                                            Пенка Кърпачева – ст. учител в НЕ 

                                                                                             учител по ФВС в ПЕ 

5. Определяне на дата за Деня на отворени врати за бъдещи първокласници и техните родители. 

Докладва: Председател на ЕКК в НЕ                                                                                            

6. Определяне на дати за Празник на буквите 

Докладват:Таня Станишева – ст.учител в НЕ, 

                   Ивелина Иванова -  учител в НЕ 

IX. 03.05.2022г. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Номиниране на учители за награждаване 

Докладват:учители 

2. План за приключване на учебната година. 

Докладва: Гергана Дългъчева – ЗДАСД                                                                                                  

3. Приемане на предложения за РП и ДП за учебната 2022/2023 г. 

Докладва: Ася Драгинова - ЗДУД 

 

                                                                                                  

X. 12.07.2022г. 

ДНЕВЕН РЕД 

1.  Отчет на взети решения на ПС 

Докладва: Директор                                                                                                            

2. Анализ на образователно-възпитателния процес. 

Докладва: Ася Драгинова – ЗДУД                                                                                             

3. Отчети на училищните ЕКК 

Докладват: Председатели на ЕКК                                                                                           

4. Отчети на училищни комисии 

Докладват: Председатели на комисии                                                                                      

5. Отчет на Програма за насърчаване и повишаване на грамотността на училището за учебна 

2021/2022 г. 

                                                                       Докладва: Елена Георгиева – учител ГЦОУД 

6. Отчет на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 

Докладва: Недялка Иванова – ст. учител НЕ                                                                           

7. Отчет на Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022г. 

Докладва: Недялка Иванова – ст.учител НЕ                                                                          

8. Отчет на оказваната обща подкрепа на учениците през учебната 2021/2022г. 

Докладва: педагогически съветник 

9. Отчет на контролната дейност на Директора 



Докладва: Директор                                                                                                               

10. Отчет на дейността на ЗДАСД и участието на училището в НП и проекти 

Докладва: Гергана Дългъчева – ЗДАСД                                                                                    

11. Отчет-анализ на Директора за дейността на училището за учебната 2021/2022г. 

Докладва: Директор                                                                                                         

12. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за шестмесечието на 2022г. 

Докладва: счетоводител            

13. Отчет на педагогическия съветник 

      Докладва:педагогически съветник 

14. Отчет на План за изпълнение на проект „Позитивно образование, личностно развитие и 

лидерство – път към благополучие и по-високи академични резултати в училище“ през учебната 

2021/2022 г. 

Докладва: Ася Драгинова – ЗДУД 

15. Отчет на  План за изпълнение на дейности по НП „Участвай и променяй – родителят, активен 

партньор в училищния живот“ за учебната 2021/2022 г. 

Докладва: Председател на ЕКК – класни ръководители 

16. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на училището до м. юни 2022 г.  

Докладва: Мирослава Драгославова – ст. учител ГЦОУД      

17. Отчет на изпълнение на дейности по Европейски проекти през учебната 2021/2022 г.                                                

      Докладват:ръководители на групи 

18. Отчет на дейнсти по Занимания по интереси по чл.21д от Наредбата за приобщаващото 

образование през учебната 2021/2022 г. 

Докладват:ръководители на групи 

19. Отчет на дейности по кариерно ориентиране през учебната 2021/2022 г. 

      Докладва:педагогически съветник 

20. Определяне на комисии за актуализация на ПДУ, Етичен кодекс, Програми по чл.263, ал.8 и ал.9 

от ЗПУО, Механизъм за противодействие на тормоза в училище и комплект документи към него, 

училищни правила. 

      Докладва:Директор 

21. Определяне на комисии за изготвяне на планове на ЕКК за учебната 2022/2023 г. 

      Докладва:Директор 

22. Определяне на комисии за изготвяне на планове на училищни комисии за учебната 2022/2023 г. 

      Докладва:Директор 

23. Определяне на комисия за изготвяне на мерки за повишаване на качеството на образованието в 

ОУ „Тодор Каблешков“ – Пловдив 

      Докладва:Директор 

24. Определяне на комисия за изготвяне на правила за водене на задължителна училищна 

документация. 

      Докладва:Директор 

25. Определяне на комисия за изготвяне на Годишен план на училището за учебната 2022/2023 г. 

      Докладва:Директор                                                                     

                                                                                                              

26. Комисия за актуализация на правилници, правила и процедури, касаещи административно-

стопанската и др.дейности. 

Докладва: Директор                                                                                                                

 

XI.30.08.2022г. 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Отчет на взети решения на предходен ПС 



Докладва: Директор                                                                                                              

2. Приемане на училищни учебни планове на паралелките за учебната 2022/2023 

Докладва: Ася Драгинова - ЗДУД                                                                                      

3. Приемане на формите на обучение за учебната 2022/2023 г. 

Докладва: Директор                                                                                                                   

4. Приемане на план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година и правила за 

квалификационната дейност за учебната 2022/2023 г.  

Докладва: Ивелина Иванова – учител ГЦОУД                                                                        

5. Актуализация на Етичния кодекс на училищната общност 

Докладва: Божана Димитрова – учител в ПЕ 

6. Приемане на план УКБДП 

Докладва: Таня Станишева – ст.учител НЕ                                                                           

 

7. Приемане на модули спортни дейности за учебната 2022/2023г. 

Докладва: Директор                                                                                                              

8. Определяне на три неучебни дни за училището за учебната 2022/2023г. по реда на чл. 105, ал. 4 

от ЗПУО. 

Докладва: Директор                                                                                                                  

9. Разпределение на учебните часове по класове и паралелки за учениците в дневна форма на 

обучение /дневен режим/. 

Докладва: Божана Димитрова – учител ПЕ                                                                             

                                                                                          Таня Станишева – ст. учител НЕ 

10. Приемане на планове на комисии и ЕКК за учебната 2022/2023г. 

Докладват: Председатели на комисии и ЕКК                                                                           

11. Актуализация на ПДУ 

Докладва: Пенка Кърпачева – ст. учител НЕ                                                                       

12. Програма за превенция на ранното напускане на училище 

Докладва: педагогически съветник 

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

уязвими групи. 

Докладва: педагогически съветник 

14. Приемане на Механизъм за противодействие на тормоза в училище, Система за изграждане на 

капацитет у всички участници в образователния процес и комплект документи за учебната 

2022/2023 г. 

Докладва: педагогически съветник 

15.Обсъждане и приемане на система от символи на качествени показатели за поставяне на оценки 

с качествен показател въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от 1., 2. 

и 3. клас 

Докладва: Христина Тодорова – ст. учител НЕ                                                                      

16. Определяне на класни ръководители на паралелките от ПЕ. 

Докладва: Директор                                                                                                              

17. Приемане на мерки за повишаване на качеството на образованието. 

Докладва: Мирослава Драгославова - ст. учител ГЦОУД 

18. Приемане на седмичния и дневния брой часове за групите за ГЦОУД в НЕ и ПЕ за дейностите 

от целодневната организация. 

Докладват: Моника Георгиева – учител в НЕ   

                    Неда Станчева – учител в ПЕ   

19. Приемане на вариант на съчетаване на дейностите от ГЦОУД за всяка група с учебните часове 

от учебния план /самостоятелен или смесен блок/  



Докладват: Моника Георгиева – учител в НЕ   

                    Неда Станчева – учител в ПЕ   

20. Приемане на тематични направления за ЗИ в групите за ГЦОУД. 

Докладват:учители в ГЦОУД 

21. Приемане на седмично разписание за първи срок на учебната 2022/2023 г. 

Докладва: Ася Драгинова ЗДУД 

22. Обсъждане и приемане на актуализация  на Споразумение с родители. 

Докладва: Ралица Манолова – учител в НЕ 

23. Приемане на Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“. 

Докладва: педагогически съветник 

 

XII. 13.09.2022г. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Отчет на изпълнени решения от предходен ПС 

Докладва: Директор                                                                                                             

2. Приемане на годишен план на ОУ „Тодор Каблешков” – гр. Пловдив  за учебната 2022/2023 

година. 

Докладва: Гергана Дългъчева - ЗДАСД                                                                                

3. Приемане на индивидуални учебни планове на ученици със СОП 

3.1. Димитър Чучулски от 3.а клас 

3.2. Йоана Денева от 4.а клас 

Докладва: Председатели на екипи на ЕПЛР                                                                           

4. Обсъждане и приемане на актуализация на Стратегията на училището и План за изпълнението й 

до 2024 г.. 

Докладва: Мирослава Драгославова – учител ГЦОУД 

5. Приемане на училищни правила за работа с електронен дневник за учебната 2022/2023г. 

Докладва: Моника Георгиева – учител ГЦОУД                                                                   

6. Актуализация на училищни правила за работа в електронна платформа на Google Workplace за 

образованието. 

Докладва: Моника Георгиева – учител ГЦОУД                                                                       

7. Приемане актуализация на Програма за гражданско, екологично и здравно образование и 

развитие на социалните компетентности на учениците от НЕ за работа поо НП „Без свободен час”, 

модул „Без свободен час в училище”. 

Докладва: Ася Драгинова - ЗДУД                                                                                         

8. Приемане на актуализация на Програма за гражданско, екологично и здравно образование и 

развитие на социалните компетентности н учениците от ПЕ за работа по НП „Без свободен час”, 

модул „Без свободен час в училище”. 

Докладва: Ася Драгинова - ЗДУД                                                                                           

9. Приемане на Правила за електронна комуникация между учители и родители 

Докладва: Ралица Манолова – учител НЕ                                                                             

10. Приемане на разпределение на класни стаи по паралелки 

Докладва: Директор                                                                                                              

11. Организиране на Занимания по интереси за учебната 2022/2023 г. съгласно чл.21 от Наредбата 

за приобщаващо образование. 

Докладва: Директор                                                                                                                  

12. Избор на състав на постоянни комисии за учебната 2022/2023 г. 

Докладва: Директор                                                                                                                   

13. Актуализация на карта за оценка на резултатите от труда на педагогическите специалисти за 

2023/2024 учебна година. 

Докладва: Мирослава Драгославова – учител ГЦОУД                                                       

14. Обсъждане и приемане на Училищни мерки за обучение и действия в училището в условията на 

извънредна епидемична обстановка./при необходимост/ 



Докладва: Гергана Дългъчева – ЗДАСД 

15. Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд и учене в ОУ  „Тодор 

Каблешков“- град Пловдив за учебната 2022/2023 г. 

Докладва: Гергана Дългъчева – ЗДАСД 

 

 

 



                  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – гр. ПЛОВДИВ 

                 4015 ул.”Елена” № 6; тел.:032/642951, 032/642938; факс: 032/59 21 54 

   е-mail: ou.pl@kableshkov.com 

 

УТВЪРЖДАВАМ: Емилия Алексиева 

Директор на ОУ “Тодор Каблешков”- Пловдив 

Заповед РД-10-883/10.09.2021 г. 

Г Р А Ф И К  

на родителските срещи  

 

приет с Протокол № 16/09.09.2021 г. на ПС и е неразделна част от Годишния план на 

училището за учебната 2021/2022 година 

 

На 21.09.2021г. – за І –VІІ клас 

1.  Запознаване на родителите  с: 

-Информация относно ваканции, почивни дни, патронен празник, спортни празници и др. 

-Дневен режим, седмично разписание, график на дежурни учители в ГЦОУД, хранене 

- УУП на паралелката 

- График за консултации на учениците по учебни предмети  - срещу подпис 

-График за консултации на родители /втори час на класа/- срещу подпис 

-График за провеждане на ДП- срещу подпис 

-График за провеждане на дейности с ГЦОУД- срещу подпис 

-  ПДУ- срещу подпис 

-Етичния кодекс на общността- срещу подпис 

-Правилника за безопасни и здравословни условия на труд и учене- срещу подпис 

-Правилата за пожарна безопасност- срещу подпис 

-Графика с теми за семинари през новата учебна година по НП “Участвай и променяй - 

родителят, активен партньор в училищния живот” 

-Правила за електронна комуникация учител-родител в ОУ "Тодор  Каблешков"- срещу 

подпис 

-Правила и мерки за обучение и труд през учебната 2021/2022 г. в условията на COVID 

19  - срещу подпис 

- Запознаване с Механизма за противодействие на тормоза в институциите на 

предучилищното и училищното образование и Единни правила за задължения на 

учители и служители за предотвратяване на тормоз в училище - срещу подпис 

2. Избор/промяна на протоколчик 

3. Избор на родителски актив 

4. Запознаване на родителите с изисквания по предмети 

5. Информация относно електронен дневник Школо  

6. Попълване на информационни карти, заявления, анкети и др. 

7. Запознаване на родителите с правилата за получаване и ползване на безплатни 

учебници и учебни помагала срещу подпис. 

8. Дискусия „Поведението на учениците като участниците в пътното движение“. 



9. Разглеждане на темата „Моят безопасен път от дома до училище и обратно“ и 

даване на указания за изработване на безопасен маршрут за всяко дете (за  учениците от 

1. и 2. клас) 

10. Подписване на споразумение с родителите на учениците. 

11. Информация относно предстоящо Общо събрание за учредяване на Училищно 

настоятелство. Предложения на минимум трима представители от родителите от всяка 

паралелка за участие в Общото събрание/края на октомври/ 

На 26.10.2021г. – за І-VІІ клас 

1. Запознаване на родителите с график за писмените изпитвания и класни работи 

през първия учебен срок 

2. Информация за резултатите ОВП, напредъка на учениците и входните нива на 

учениците. 

3. Запознаване на родителите с анализа на анкетите към Механизма за 

противодействие на тормоза в институциите на предучилищното и училищното 

образование. 

4. Запознаване на родителите с критерии за оценяване 

5.  Индивидуални препоръки относно учениците и учебно-възпитателната работа 

6. Въпроси на родители 

На 18.01.2022 г. – за І-VІІ клас 

1. Информация за ОВП и напредъка на учениците.  

2. Подготовка на учениците (пробни тестове) за НВО (за ІV и VІІ клас) 

3. Организационни въпроси относно “Празник на буквите” (за паралелките ит I клас) 

4. Индивидуални препоръки относно учениците и учебно-възпитателната работа 

5. Въпроси на родители 

На 19.04.2022 г. – I-VІІ клас 

1. Информация за ОВП, напредъка  на учениците и готовност на учениците за 

приключване на втория учебен срок. 

2. Разглеждане на възможности за организиране на занимания по интереси през 

летните месеци. 

3. Индивидуални препоръки относно учениците и учебно-възпитателната работа 

4. Информация относно организацията на НВО /за 4.а клас/ 

5. Въпроси на родители 

На 10.05.2022 г. – VІІ клас 

1. Информация за организация на дейностите във връзка НВО и прием в 8. клас. 

2. Обсъждане на актуални проблеми относно приключване на учебната 2021/2022 г. 

3. Информация за организация на дейностите във връзка с НВО в 7. клас и прием в 

8. клас 

4. Въпроси на родители 

м.юли 2021г. - Среща с родителите на бъдещите първокласници 

1. Запознаване на родителите с УУП за 1.клас 

2. Основни изисквания по учебните предмети, дневен режим, хранене на учениците. 

  

Забележка: 



В зависимост от спецификата на паралелката могат да бъдат добавяни точки към дневния 

ред.  

В зависимост от епидемиологичната обстановка родителските срещи могат да бъдат 

провеждани дистанционно с приложението Google Workplace за образованието към 

домейна на училището. 

 

                                                                                               



 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” –гр. ПЛОВДИВ 

ул.”Елена” № 6; тел.:032/642951,642938;  е-mail: ou.pl@kableshkov.com, 

www.kableshkov.com 
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УТВЪРЖДАВАМ 

  ДИРЕКТОР:…………………….. 

Емилия Алексиева 

Заповед РД-10-883/10.09.2021 г. 

 

График  

 

за провеждане на екипни срещи между учители и педагогически специалисти в  

Основно училище „Тодор Каблешков” – Пловдив за учебната 2021/2022 година  

 

приет с Протокол № 16/09.09.2021г.на ПС и е неразделна част от Годишния план на 

училището за учебната 2021/2022 година 

 

На 12.10.2021г.  

 

1. Обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички 

ученици и подобряване на работата на учителите с учениците в класа/класовете; 

2. Преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на конкретен 

ученик/ученици; 

3. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, насочени 

към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

4. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, насочени 

към превенция на обучителните затруднения; 

5. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици с изявени 

дарби. 

 

На 25.01.2022 г.  

 

1. Обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички 

ученици и подобряване на работата на учителите с учениците в класа/класовете; 

2. Преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на конкретен 

ученик/ученици; 

3. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, насочени 

към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

4. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, насочени 

към превенция на обучителните затруднения; 

5. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици с изявени 

дарби. 

 

На 15.03.2022 г.  

1. Обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички 

ученици и подобряване на работата на учителите с учениците в класа/класовете; 

2. Преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на конкретен 

ученик/ученици; 
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3. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, насочени 

към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

4. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, насочени 

към превенция на обучителните затруднения; 

5. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици с изявени 

дарби. 

 

 

 

На 03.05.2022 г.  

 

1. Обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички 

ученици и подобряване на работата на учителите с учениците в класа/класовете; 

2. Преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на конкретен 

ученик/ученици; 

3. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, насочени 

към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  

4. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, насочени 

към превенция на обучителните затруднения; 

5. Определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици с изявени 

дарби. 
 



         ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ 

    4015 ул.”Елена” №6; телефони: 032/642 951, 642938; e-mail: ou.pl@kableshkov.com 

  УТВЪРЖДАВАМ: 

                                         ДИРЕКТОР:.......................... 

                                                 / Емилия Алексиева/ 

 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

за учебната 2021/2022 година 

  

№ Спортна дейност Срок Организатор Място Участници Отговаря 

 

У Ч Е Н И Ч Е С К И   С П О Р Т Н И   С Ъ С Т Е З А Н И Я   И   И З Я В И 

1. Лъвски скок 

 

 

 

14-

18.02.2022г. 

училището Двора на 

училището 

Предварително 

записани 

ученици 

Учител  по ФВС в 

ПЕ и кл. 

ръководители НЕ 

и ПЕ 

2. Шахматен турнир 

 

 

 

 

 

 

 

м.03.2022 г. училището ОУ “Тодор 

Каблешков” - 

Пловдив 

Предварително 

записани 

ученици 

Учител  по ФВС и 

кл. ръководители 

НЕ и ПЕ 

 

У Ч И Л И Щ Н И   С П О Р Т Н И   П Р А З Н И Ц И 

1. Спортен празник 21.09.2021г. училището Училищен двор Всички ученици 

I - VII клас 

Учители по ФВС 

и СД, кл. 

ръководители НЕ 

и ПЕ 

2. Спортен празник 19.05.2022г. училището Училищен двор Всички ученици 

I - VII клас 

 

Учитeли по ФВС 

и СД, кл. 

ръководители НЕ 

и ПЕ 

 



                                                        ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ 

   4015 ул.”Елена” №6; телефони: 032/642 951, 642938; e-mail: ou.pl@kableshkov.com 

  
      УТВЪРЖДАВАМ: 
  ДИРЕКТОР: ............................ 

           Емилия Алексиева 

   

 

К А Л Е Н Д А Р 
на празниците и честванията през учебната 2021/2022 година, 

приет с Протокол № / на ПС и е неразделна част от Годишния план на училището  

за учебната 2021/2022 г. 

 

 

Дата Събитие/празник Отговорник Клас Участници Форма Място 

15.09.2021 г. Откриване на новата учебна 

2021/2022 година 

Евдокия Димитрова, 

Неда Станчева 

учител ФВС 

Стефка Радева, 

кл.ръководители ПЕ и 

НЕ 

I-VII 

 клас 

. 

Ученици – 

учители, родители 

Тържество Училищен 

двор 



16-22.09.2021 г. Европейска седмица на 

мобилността 

учител ИИ 

учител ФВС 

класни  ръководители в 

НЕ и ПЕ 

I-VII 

клас 

Ученици, учители Дейности  , 

свързани с 

устойчиви 

транспортни 

инициативи и 

мерки, 

осигуряващи 

по- комфортна 

и чиста градска 

среда: 
велопоходи, 

игри на 

открито, 

активности, 

свързани с 

ходенето пеша, 

участие в 

тематични 

лекции и  

други 

 

Училищен 

двор 

20.09.2021 г. Ден на Независимостта на 

България 

учител История и 

цивилизации 

класни ръководители ПЕ 

и НЕ 

I-VII 

клас 

Ученици, учители Слово Училищна 

сграда 

21.09.2021 г.  

Есенен спортен празник  

учител ФВС ,  

Евдокия Димитрова, 

Христина Тодорова, кл. 

ръководители ПЕ и НЕ 

I - VII 

клас 

Ученици, учители Спортни игри 

и състезания, 

изложба 

Училищен 

двор 

    29.10.2021 г. 

 

              Хелоуин 

 

 

 

 

Учител  ИИ, класни 

ръководители в НЕ и ПЕ 

І-VІІ 

клас 

Ученици, учители Украса, 

конкурс за най- 

страшна 

тиква,дефиле 

/костюми/по 

преценка на 

Училищна 

сграда  



училищно или 

класно ниво, 

съобразено с 

противоепиде-

мичната 

обстановка 

02.11.2021 г. Ден на народните будители Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ, всички членове 

от комисията по 

празниците 

І-VІІ 

клас 

Ученици, учители рецитал по 

класове или 

организирано 

тържество 

Салон по ФВС 

20 - 23.12.2021 г. 

 

Коледни празници Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ 

учител ИИ, всички 

членове от комисията по 

празниците, ГЦОУД- 5 

клас 

 

І-VІІ 

клас 

 

Учители,  

ученици I-VII  

Тържество, 

изложба  

конкурси за: 

,,Най- хубаво 

украсена  

класна стая’’,  

коледен базар 

акция 

,,Благодаря’’ 

Училищна 

сграда 

21.02.2022 г. Отбелязване  на 147 години 

от обесването на Васил 

Левски 

Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ 

І-VІІ 

клас 

Учители, ученици Слово, 

изложба, 

рецитал 

Час на класа 

24.02.2022 г. /Ден на розовата фланелка/ 

Международен ден за борба с 

училищния тормоз 

Педагогически съветник, 

членове на ученическия 

парламент 

кл. ръководители в НЕ и 

ПЕ, Георги Челибашки 

І-VІІ 

клас 

Ученици, учители Дейности по 

предложение 

на УП 

изработване на 

плакати 

Училищна 

сграда 

01.03.2022 г. 1 март - Баба Марта  Класни ръководители в 

НЕ, 

Пенка Кърпачева, учител 

ИИ 

І-VІІ 

клас 

Ученици, учители Изработване на 

мартеници, 

изложба  

Класна 

стая,фоайе 

училище 

Посещение на 

ДГ «Боряна», 

кв. Прослав 

02.03.2022 г. Национален празник Класни ръководители, І-VІІ 

клас 

Учители, ученици Тържество, 

беседа,слово 

Салон по ФВС 

Час на класа 



Ден на Освобождението на 

България от турско робство 

Евдокия Димитрова, 

учител по БЕЛ 

Георги Челибашки, 

всички членове на 

комисията по празниците 

слово по 

класове 

м.03.2022 г. Празник на буквите Класни ръководители - 

първи клас, Евдокия 

Димитрова 

I клас 

 

Ученици от I кл., 

родители 

Тържество Салон по ФВС 

Класна стая 

 

22.03.2022 г. Първа пролет Класни ръководителите 

НЕ и ПЕ, 

учител ИИ 

І-VІІ 

клас 

Учители, ученици Украси, 

изложби 

Училищна 

сграда, 

класни стаи 

18.04.2022 г. 

 

 

Патронен празник Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ, всички членове 

от комисията  по 

празниците, учител ИИ, 

учител ИЦ 

 

I- VII 

клас 

Учители, 

ученици, 

виртуални 

екскурзии 

тържество 

Училищна 

сграда 

21.04.2022 г 

 

Международен ден на Земята Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ, 

учител ИИ 

 

І-VІІ 

клас 

Ученици Почистване на 

двора на 

училището, 

изложба 

Училищна 

сграда и двор 

23.04.2022 Световен ден на книгата Класни ръководители НЕ  

и ПЕ,  

Учители по БЕЛ 

І-VІІ 

клас 

Учители, 

ученици, 

Конкурс за 

съчинение на 

тема ,,Моята 

любима 

книга,,… 

- Литературни 

четения на 

територията на 

библиотека 

,,Никола 

Вапцаров’’- 

кв.Прослав 

Класни стаи 

Училищна 

сграда 



- Конкурс за 

съчинение на 

тема,,Моята 

любима 

книга’’ 

18 - 21.04.2022 г. 

 

 

 Великденски празници Класни  ръководители в 

НЕ и ПЕ,  

учител ИИ 

І-VІІ 

клас 

Ученици,класни 

ръководители 

Изложба,  

базар 

Училищна 

сграда 

09.05.2022 г. 

 

Ден на Европа 

Ден на ученическото 

самоуправление 

 

Класни ръководители в 

ПЕ 

І-VІІ 

клас 

Учители, 

ученици,педагоги

чески съветник 

Ученическо 

самоу- 

правление 

Класна стая 

19. 05.2022 г. Пролетен спортен празник Георги Челибашки,  

Христина Тодорова, 

Евдокия Димитрова, 

Пенка Кърпачева, класни 

ръководители в НЕ и ПЕ, 

членове комисия по 

празниците 

І-VІІ 

клас 

Учители, ученици Спортни игри 

и състезания 

Училищен 

двор 

24.05.2022 г. 

 

 

   

   25.05.2022 

 

 

 

 

 

 

Ден на българската просвета 

и култура и на славянската 

писменост  

 

Ден за просветни и културни 

дейности 

Класни ръководители в  

НЕ и ПЕ 

 

 

Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ 

I- VII 

клас 

 

 

I- VII 

клас 

Учители, ученици 

 

 

 

Учители, ученици 

 

Участие в 

празнично 

шествие  

 

Беседи, слово, 

прочит на 

литература,пре

зентации, 

тематични 

филмови 

материали 

гр. Пловдив 

 

 

 

Класни стаи 

06- 10. 06.2021 г. 

 I-III клас 

 

 

21- 24.06. 2021г.  

    Тържества по случай 

завършване на учебната 

година за НЕ и ПЕ 

Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ, 

Евдокия Димитрова 

І-III 

клас 

 

 

Учители и 

ученици 

Тържества Училищен 

двор 



IV, V, VI клас IV-IV 

клас 

04- 08.07.2021 г. Закриване на учебната 

година. 

Изпращане на 

седмокласниците 

Учители БЕЛ, комисия 

по празници, 

Евдокия Димитрова 

 

VII 

клас 

Ученици, 

учители, 

родители 

Тържество Училищен 

двор 
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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 
 

 

                                                                                                                            

Настоящият план е приет с Решение№1 по т.9  на Педагогическия съвет - Протокол № 15/27.08.2021 г.   

 

Утвърден със заповед на директора №РД-10-810 / 27.08.2021 г. 

 

 

       

 

 

 

І. Стратегия на учебното заведение 

      Планираните дейности за квалификация на педагогическите специалисти са в съответствие със следните стратегически цели на 

институцията: предоставяне на качествено образование, осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и 

предотвратяване на ранното напускане на ученици от училище; създаване на позитивна учебна среда, индивидуален подход и 

холистично образование; придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците, развитие на 
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тяхната креативност и личностни качества; постигане на качествен образователен процес с помощта на висококвалифицирани 

педагози, които имат модерен творчески подход в работата и ефективно ползват съвременните технологии. 

ІІ. Цели на Плана за КД:  

1. Промяна на професионалните умения на педагогическите специалисти, в съответствие с динамично променящите се условия  

на социалната среда. 

2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите, както и мотивация за поддържаща 

квалификация. 

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на педагозите за постигане на качествено училищно 

образование. 

4. Постигане на положителни промени в личността на учениците, създаване на мотивация за учене и овладяване на трайни знания 

и умения. 

5. Осигуряване на качествено обучение, безопасна и позитивна среда на развитие на учениците  в училище.  

 

ІІІ. Задачи на Плана за КД: 

 

1. Самоусъвършенстване и професионално развитие на учителите чрез вътрешноучилищната система за квалификация и чрез                    

външни обучителни институции и организации.  

2. Приложение на съвременните реформи от ЗПУО, разчупване на стереотипните форми на преподаване.  

3. Постигане на устойчивост на резултатите от НВО. 

4. Включване на всички подлежащи ученици в системата на образованието. 

5. Целенасочена работа по следните направления: 

5.1. Първи стъпки в Chromebook 

5.2. Виртуална и добавена реалност в училище 

5.3. Соционално и емоционално учене  

5.4. Обучение по модела 1:1 

5.5. Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната 

система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа 

 

 

IV. Очаквани резултати на Плана за КД:  

 

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез ефективно прилагане на съвременни образователни тенденции. 



 

3 

 

2. Усъвършенстване  уменията на педагозите за работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за 

създаване на дигитално съдържание. 

3. Повишаване качеството на подготовката в училище за успешна реализация на учениците в следващите образователни степени.          

Постигане на устойчивост на резултатите на учениците от НВО. 

5.  Развиване на социална и емоционална компетентност у учениците.  

6.  Повишаване мотивацията, желанието и интереса на децата за учене, чрез методите на науката, технологиите, инженерството и 

математиката- STEM. 

       7.   Утвърждаване на позитивен климат и позитивна работна среда чрез повишаване на уменията за ефективна и конструктивна         

 комуникация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вътрешноучилищна квалификация  

 

 

№ Тема Форма на 

обучение 

Целева 

група 

Брой 

участници 

Брой 

академич

ни 

часове 

Срок 

/период  

на  

Място  

на 

провеж- 

дане 

Вътрешно

училищен 

обучител 

Отговорник 

за 

провеждане 
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провеж-

дане 
на 

обучението  

1. Прилагане на 

инструментариума за 

ранно 

идентифициране на 

ученици в риск от 

преждевременно 

напускане на 

образователната 

система и за 

диференциран подход 

при определяне на 

потребностите им от 

предоставяне на 

индивидуална 

подкрепа 

Семинар Учители в 

НЕ, ПЕ, 

ГЦОУД и 

педагоги-

чески 

съветник 

23 4 октомври 

/трета и 

четвърта 

седмица/ 

училище Пенка 

Кърпачева 

Председа-

тели на 

МО и ККД 

2. Първи стъпки в 

Chromebook 

Работна 

среща 

Учители в 

НЕ, ПЕ, 

ГЦОУД и 

педагоги-

чески 

съветник 

23 4 ноември/ 

трета и 

четвърта 

седмица / 

 

училище Моника 

Георгиева 

 

Председа-

тели на 

МО и ККД  

3. Виртуална и добавена 

реалност в училище 

Семинар  Учители в 

НЕ, ПЕ, 

ГЦОУД и 

педагоги-

чески 

съветник 

23 4 декември 

/втора и 

трета 

седмица/ 

 

училище Моника 

Георгиева 

Председа-

тели на 

МО и ККД 

4. Социално и 

емоционално учене 

Работна 

среща 

Учители в 

НЕ, ПЕ, 

ГЦОУД и 

педагоги-

чески 

съветник 

23 

 

4 Януари 

/трета и 

четвърта 

седмица/ 

училище Ралица 

Манолова 

Председа-

тели на 

МО и ККД 
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5.  Обучение по модела 

1:1 

Семинар Учители в 

НЕ, ПЕ, 

ГЦОУД и 

педагоги-

чески 

съветник 

23 4 Февруари 

/трета и 

четвърта 

седмица/ 

 

училище Неда 

Станчева 

Председа-

тели на 

МО и ККД 

 

   2. Извънучилищна квалификация  

 

№ Тема Форма на 

обучение 

Целева 

група 

Брой 

участни

-ци 

Брой 

академич-

ни часове 

Обучител/ 

обучителна 

институция

/ ако е ясна/ 

Място  

на 

провеж- 

дане/ ако 

е ясно/ 

Обща 

цена на 

обучени

ето -

прогноз

на 

Срок 

/период  

на  

провеждане 

Отговор-

ник за 

провеждане 

на 

обучението  

1. Обучението чрез 

методите на науката, 

технологиите, 

инженерството и 

математиката- STEM 

Присъств

ено/онлай

н 

обучение 

Учители в 

НЕ, ПЕ 

ГЦОУД, 

директор, 

педагоги 

чески 

съветник 

23 -  -  -  1000 лв. 15.09.2021 г.  

14.09.2022 г. 

ККД  

2. Проектно-базирано 

обучение 

Присъств

ено/онлай

н 

обучение 

Учители в 

НЕ, ПЕ , 

ГЦОУД, 

директор, 

педагоги 

чески 

съветник 

23 -  -  -  1000 лв. 15.09.2021 г.  

14.09.2022 г. 

ККД 

 

 

 

 

*ЗАБЕЛЕЖКА:  
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1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва 

да се вписват в Плана за КД на образователната институция  

2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да 

се планира институционално.  

 

V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – За учебна 2021/2022 г. в бюджета са предвидени 1,2 % от ФРЗ на 

педагогическия персонал. 

VI. Контрол по изпълнение на плана 

            Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва: 

• В частта извънучилищна квалификация – контролът се осъществява от Директора. 

• В частта вътрешноучилищна квалификация – ККД, в края на I-ви учебен срок и учебната 2021/2022 г. докладва на ПС за 

осъществените квалификационни дейности: резултати, мерки и приоритети за вътрешна и външна квалификация. 

• В частта финансиране на квалификацията – Контролът се осъществява от счетоводителя. 

 

Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност.  


	УТВЪРЖДАВАМ:  Емилия Алексиева
	Директор на ОУ “Тодор Каблешков - Пловдив
	ГОДИШЕН ПЛАН
	ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022 ГОДИНА
	и като неразделна част от него:
	● График и теми на заседанията на ПС
	● График на родителските срещи
	● График на екипните срещи
	● Спортен календар
	● Календар на празниците и честванията
	● План за квалификационната дейност
	Приет от Педагогическия съвет с Протокол № 16/09.09.2021г. и Заповед №РД-10-883/10.09.2021 г.
	РАЗДЕЛ  І
	Анализ на дейността на училището през учебната 2020/2021 година
	В началото на учебната 2020/2021 година бяха утвърдени УУП, актуализирани ПДУ, Етичен кодекс на училищната общност; Програма за целодневна организация на учебния процес; Годишен план за дейността на училището; Програма за превенция на ранно напускане...
	За учебната 2020/2021 година бяха осигурени необходимите учебници и учебни помагала за учениците от първи до седми клас и задължителна документация. Училището през новата учебна година премина само на електронен дневник за паралелките. Електронният дн...
	ОУ „Тодор Каблешков“ е в списъка с иновативните училища в България с изучаване на иновативните предмети „Основи на програмирането“ в VІІа клас и „Аз и другите“ в ІІа, ІІІа и ІVа клас. Иновативните учебни предмети ще се изучават в Раздел Б на учебния п...
	Към края на втори учебен срок в ОУ „Т. Каблешков“ се обучават 174 ученици. В училището се обучават двама ученици със СОП, 1 в първи клас и 1 един във втори клас на комбинирана форма на обучение. Учениците през учебната 2020/2021 година бяха организира...
	Осъществен беше планираният прием за следващата учебна година - 38 ученици в първи клас, които ще бъдат организирани в две паралелки и 26 ученици в пети клас, които формират една паралелка.
	В групите за целодневна организация на учебния ден бяха обхванати 132 ученици, обхванати в седем групи  - 5 в начален етап и 2 в прогимназиален етап.
	● Учители и учебен процес
	В училището работят 21 педагогически специалисти, от които трима учители имат защитена V ПКС, пет - ІV ПКС, един - ІІІ ПКС и един - ІІ ПКС. Общо 10 учители притежават ПКС.
	Учителите повишават квалификацията си чрез участие в различни квалификационни форми, както и в семинари, тренинги и обучения на общинско, областно и национално ниво. Средствата за квалификационна дейност са предвидени в бюджета на училището. През учеб...
	Всички учители осъществяват учебно-възпитателния процес на много добро ниво, както в часовете за задължителна подготовка, така и в часовете по разширена подготовка и допълнителна подготовка. Работата им е професионална, системна, прецизна и задълбочен...
	Учениците се оценяват ритмично по разработени критерии за оценяване по различните предмети, съгласно изискванията на ЗПУО и ДОС, като с количествен показател се оценяват учениците от 4. до 7. клас. Оценките се вписват в електронните дневници и учениче...
	Няма ученици с неоформени годишни оценки. Няма отпаднали от образователната система  ученици.
	За допълнителна работа с учениците с обучителни затруднения бяха сформирани екипи за обща подкрепа по предложение на координиращия екип в училището. Бяха изготвени планове и графици за допълнителна работа с цел превенция на обучителните затруднения, п...
	През първи и втори учебен срок при въведена извънредна епидемична обстановка в страната, обучението на учениците от разстояние в електронна среда се осъществяваше в електронната платформа Google Workspace, където ОУ „Тодор Каблешков“ има регистрация о...
	Към началото на учебната година всички учители, администратори, ученици и родители имат създадени профили в облачната платформа на училището @kableshkov.com.
	Благодарение на създадената предварителната организация и професионализма на учителите, обучението в електронна среда се проведе синхронно и със следните инструменти  Google Classroom; Google Meet; Google Hangouts. Използваха се и останалите инструмен...
	През изтеклата учебна година учителите отговорно изпълниха професионалните си задължения. Постигната е екипна организация на работа. Колективът е екип с потенциални възможности, желание и нагласа, виждания и сили да се справи с предизвикателствата на ...
	РАЗДЕЛ ІІ
	1. Календар на дейностите за постигане на реални резултати от учебния процес -
	даден след т.6 на този раздел – неразделна част от настоящия план.
	2. Квалификационна дейност в училище:
	А) Цели:
	1. Промяна на професионалните умения на педагогическите специалисти, в съответствие с динамично променящите се условия  на социалната среда.
	2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите, както и мотивация за поддържаща квалификация.
	3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на педагозите за постигане на качествено училищно образование.
	4. Постигане на положителни промени в личността на учениците, създаване на мотивация за учене и овладяване на трайни знания и умения.
	5. Осигуряване на качествено обучение, безопасна и позитивна среда на развитие на учениците  в училище.
	Б) Теми и направления:
	1. Първи стъпки в Chromebook
	2. Виртуална и добавена реалност в училище
	3. Соционално и емоционално учене
	4. Обучение по модела 1:1
	5. Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа
	В) Форми – семинар-тренинг, проблемни групи, работни срещи, дискусия, решаване на казуси, самообразование и др.
	3. Вътрешноучилищен контрол:
	А) Цели – осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на образованието; реализация на училищните учебни планове, учебните програми по общообразователна подготовка, разширена подготовка и допълнителна подготовк...
	Б) Обект и предмет на контролната дейност – учебната дейност и резултатите на учениците; образователно-възпитателната и квалификационна дейност на педагозите, работата на непедагогическия персонал; участие в проекти програми, непряк контрол върху субе...
	в/ Форми – педагогически контрол (превантивни, тематични и текущи проверки) и административен контрол (на училищна и друга документация, на социално-битовата дейност, на спазването на вътрешно-училищни и на системата нормативни документи, национални п...
	4. Темите и график на заседанията на ПС, спортен календар, календар на празниците и честванията, график на родителските срещи и теми за семинари с родители са разработени в отделни части, приложени след календара на дейностите и са неразделна част от ...
	5. Основни приоритети във взаимоотношенията с фактори от социалната среда:
	А) институции и обществени организации:
	● Създаване и поддържане на ползотворни контакти с обществени организации, културни и научни центрове, фондации (правителствени и неправителствени)
	● Съвместна дейност и сътрудничество с училищно настоятелство и НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1928“
	● Комуникация с Регионално управление по образованието - Пловдив, общинска администрация, органите на МВР, Комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни – Пловдив и Детска педагогическа стая, І-ва РСПБЗН - Пловдив,  Регион...
	Б) взаимоотношения с родителската общност:
	● Основни задачи: активно приобщаване на родителите към общоучилищния живот (чествания, празници, изложби, конкурси, състезания, екскурзии и др.)
	● Ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалното и личностна развитие на учащите се:
	● Съдействие за реализиране на училищните програми „Училището и семейството“, „Гражданско образование и възпитание“, „Превенция на наркомании, СПИН и полово предавани болести“, „Превенция на преждевременното отпадане на ученици от училище“.
	В) форми-общи и по класове родителски срещи, индивидуални контакти и разговори, проучване мнението на родителите чрез анкети по отделни въпроси отнасящи се до обучението на децата им и общоучилищния живот, обсъждане и приемане на техни предложения, те...
	Г) Училищно настоятелство:
	● Съдействие за осигуряване на допълнителни финансови средства, необходими за обновяване и естетизиране на училищната среда и закупуване на учебно-технически средства в изпълнение на „Стратегия за развитие на училището в периода 2020-2023 година“
	● Подпомагане на колектива при осъществяване на задължителното обучение и задържане на застрашени от отпадане ученици – прилагане на училищната програма „Превенция на преждевременното отпадане на ученици от обучение“ и при прилагане на „Механизъм за п...
	● Оказване на помощ на деца от социално-слаби семейства и/или живеещи в рискова среда
	● Подпомагане провеждането на извънкласните и извънучилищните дейности
	● Проучване на възможности за съвместно участие в програми и проекти
	Д) Читалище „Н.Й.Вапцаров - 1928“ - Пловдив:
	● Подпомагане на извънучилищните и извънкласни дейности
	● Съдействие при провеждането на училищни празници, тържества, театрални постановки и др.
	6. Училищните комисии по безопасност на движението по пътищата и комисията по осигуряване на безопасни условия на труд и учене и пожарна безопасност.
	А) цели – опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в училище; формиране у учениците и служителите на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на ос...
	Б) форми – подпомагане при подготовката на практическите занятия със специализирана литература; инструктивни материали; учебно-методически помагала и др.; разясняване и прилагане на нормативните документи касаещи тази сфера и разработване на училищни ...
	Годишният план е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия и непредвидени обстоятелства, при нови изисквания на МОН и РУО-Пловдив.
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – гр. ПЛОВДИВ
	4015 ул.”Елена” № 6; тел.:032/642951, 032/642938; факс: 032/59 21 54
	е-mail: ou.pl@kableshkov.com
	УТВЪРЖДАВАМ: Емилия Алексиева
	Директор на ОУ “Тодор Каблешков”- Пловдив
	Заповед РД-10-883/10.09.2021 г.
	Г Р А Ф И К
	на родителските срещи
	приет с Протокол № 16/09.09.2021 г. на ПС и е неразделна част от Годишния план на училището за учебната 2021/2022 година
	На 21.09.2021г. – за І –VІІ клас
	1.  Запознаване на родителите  с:
	-Информация относно ваканции, почивни дни, патронен празник, спортни празници и др.
	-Дневен режим, седмично разписание, график на дежурни учители в ГЦОУД, хранене
	- УУП на паралелката
	- График за консултации на учениците по учебни предмети  - срещу подпис
	-График за консултации на родители /втори час на класа/- срещу подпис
	-График за провеждане на ДП- срещу подпис
	-График за провеждане на дейности с ГЦОУД- срещу подпис
	-  ПДУ- срещу подпис
	-Етичния кодекс на общността- срещу подпис
	-Правилника за безопасни и здравословни условия на труд и учене- срещу подпис
	-Правилата за пожарна безопасност- срещу подпис
	-Графика с теми за семинари през новата учебна година по НП “Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот”
	-Правила за електронна комуникация учител-родител в ОУ "Тодор  Каблешков"- срещу подпис
	-Правила и мерки за обучение и труд през учебната 2021/2022 г. в условията на COVID 19  - срещу подпис
	- Запознаване с Механизма за противодействие на тормоза в институциите на предучилищното и училищното образование и Единни правила за задължения на учители и служители за предотвратяване на тормоз в училище - срещу подпис
	2. Избор/промяна на протоколчик
	3. Избор на родителски актив
	4. Запознаване на родителите с изисквания по предмети
	5. Информация относно електронен дневник Школо
	6. Попълване на информационни карти, заявления, анкети и др.
	7. Запознаване на родителите с правилата за получаване и ползване на безплатни учебници и учебни помагала срещу подпис.
	8. Дискусия „Поведението на учениците като участниците в пътното движение“.
	9. Разглеждане на темата „Моят безопасен път от дома до училище и обратно“ и даване на указания за изработване на безопасен маршрут за всяко дете (за  учениците от 1. и 2. клас)
	10. Подписване на споразумение с родителите на учениците.
	11. Информация относно предстоящо Общо събрание за учредяване на Училищно настоятелство. Предложения на минимум трима представители от родителите от всяка паралелка за участие в Общото събрание/края на октомври/
	На 26.10.2021г. – за І-VІІ клас
	1. Запознаване на родителите с график за писмените изпитвания и класни работи през първия учебен срок
	2. Информация за резултатите ОВП, напредъка на учениците и входните нива на учениците.
	3. Запознаване на родителите с анализа на анкетите към Механизма за противодействие на тормоза в институциите на предучилищното и училищното образование.
	4. Запознаване на родителите с критерии за оценяване
	5.  Индивидуални препоръки относно учениците и учебно-възпитателната работа
	6. Въпроси на родители
	На 18.01.2022 г. – за І-VІІ клас
	1. Информация за ОВП и напредъка на учениците.
	2. Подготовка на учениците (пробни тестове) за НВО (за ІV и VІІ клас)
	3. Организационни въпроси относно “Празник на буквите” (за паралелките ит I клас)
	4. Индивидуални препоръки относно учениците и учебно-възпитателната работа
	5. Въпроси на родители
	На 19.04.2022 г. – I-VІІ клас
	1. Информация за ОВП, напредъка  на учениците и готовност на учениците за приключване на втория учебен срок.
	2. Разглеждане на възможности за организиране на занимания по интереси през летните месеци.
	3. Индивидуални препоръки относно учениците и учебно-възпитателната работа
	4. Информация относно организацията на НВО /за 4.а клас/
	5. Въпроси на родители (1)
	На 10.05.2022 г. – VІІ клас
	1. Информация за организация на дейностите във връзка НВО и прием в 8. клас.
	2. Обсъждане на актуални проблеми относно приключване на учебната 2021/2022 г.
	3. Информация за организация на дейностите във връзка с НВО в 7. клас и прием в 8. клас
	4. Въпроси на родители
	м.юли 2021г. - Среща с родителите на бъдещите първокласници
	1. Запознаване на родителите с УУП за 1.клас
	2. Основни изисквания по учебните предмети, дневен режим, хранене на учениците.
	Забележка:
	В зависимост от спецификата на паралелката могат да бъдат добавяни точки към дневния ред.
	В зависимост от епидемиологичната обстановка родителските срещи могат да бъдат провеждани дистанционно с приложението Google Workplace за образованието към домейна на училището.
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ
	🖂 4015 ул.”Елена” №6 🕿: 642951, 642938; e-mail:ou.pl@kableshkov.com
	ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
	УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
	Настоящият план е приет с Решение№1 по т.9  на Педагогическия съвет - Протокол № 15/27.08.2021 г.
	Утвърден със заповед на директора №РД-10-810 / 27.08.2021 г.
	І. Стратегия на учебното заведение
	Планираните дейности за квалификация на педагогическите специалисти са в съответствие със следните стратегически цели на институцията: предоставяне на качествено образование, осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и предотврат...
	ІІ. Цели на Плана за КД:
	1. Промяна на професионалните умения на педагогическите специалисти, в съответствие с динамично променящите се условия  на социалната среда.
	2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите, както и мотивация за поддържаща квалификация.
	3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на педагозите за постигане на качествено училищно образование.
	4. Постигане на положителни промени в личността на учениците, създаване на мотивация за учене и овладяване на трайни знания и умения.
	5. Осигуряване на качествено обучение, безопасна и позитивна среда на развитие на учениците  в училище.
	ІІІ. Задачи на Плана за КД:
	1. Самоусъвършенстване и професионално развитие на учителите чрез вътрешноучилищната система за квалификация и чрез                    външни обучителни институции и организации.
	2. Приложение на съвременните реформи от ЗПУО, разчупване на стереотипните форми на преподаване.
	3. Постигане на устойчивост на резултатите от НВО.
	4. Включване на всички подлежащи ученици в системата на образованието.
	5. Целенасочена работа по следните направления:
	5.1. Първи стъпки в Chromebook
	5.2. Виртуална и добавена реалност в училище
	5.3. Соционално и емоционално учене
	5.4. Обучение по модела 1:1
	5.5. Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа
	IV. Очаквани резултати на Плана за КД:
	1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез ефективно прилагане на съвременни образователни тенденции.
	2. Усъвършенстване  уменията на педагозите за работа с дигитални образователни ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално съдържание.
	3. Повишаване качеството на подготовката в училище за успешна реализация на учениците в следващите образователни степени.          Постигане на устойчивост на резултатите на учениците от НВО.
	5.  Развиване на социална и емоционална компетентност у учениците.
	6.  Повишаване мотивацията, желанието и интереса на децата за учене, чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката- STEM.
	7.   Утвърждаване на позитивен климат и позитивна работна среда чрез повишаване на уменията за ефективна и конструктивна
	комуникация.
	1. Вътрешноучилищна квалификация
	2. Извънучилищна квалификация
	*ЗАБЕЛЕЖКА:
	1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не следва да се вписват в Плана за КД на образователната институция
	2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало да се планира институционално.
	V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – За учебна 2021/2022 г. в бюджета са предвидени 1,2 % от ФРЗ на педагогическия персонал.
	VI. Контрол по изпълнение на плана
	Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:
	• В частта извънучилищна квалификация – контролът се осъществява от Директора.
	• В частта вътрешноучилищна квалификация – ККД, в края на I-ви учебен срок и учебната 2021/2022 г. докладва на ПС за осъществените квалификационни дейности: резултати, мерки и приоритети за вътрешна и външна квалификация.
	• В частта финансиране на квалификацията – Контролът се осъществява от счетоводителя.
	Приложение: Правила за участие на персонала в квалификационна дейност.

