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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА  

75.ОУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ 

РАЗДЕЛ І 

  

 1.  КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

  

 Цялостната дейност на 75. ОУ “Тодор Каблешков” през учебната 2018/2019 година 

протече съгласно залегналите в годишния план задачи.   

 Цялостната дейност на 75.ОУ „Тодор Каблешков“ през учебната 2018/2019 година 

протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 997 ученици, 

разпределени в 20 паралелки в начален етап, 14 паралелки в прогимназиален етап и 6 

предучилищни групи. 

В първи клас постъпиха 98 ученици, разпределени в пет паралелки. Броят на учениците от 

началото на учебната година е 1004, към момента е 995 в дневна форма на обучение.  

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и 

отчетност на резултатите, оси¬гурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателният 

процес (УВП). Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на пла¬нирането на 

учебно-възпитателната работа (УВР). Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 

училище. Постигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри 

условия на УВП. Постигнати бяха успехи по следните направления:  

 Обхванати са деца и ученици, подлежащи на задължително обучение;  

 Всички завършили седмокласници са приети в профилирани и професионални гимназии.   

 Отлична съвместна работа с районната администрация на „Красна поляна“; 

 Учителите проведоха 42 открити урока и педагогически ситуации, по време на които 

споделиха добри практики; 

 Бяха организирани събития извън училището на групи от ученици за: 

- Посещение на Народното събрание за деня на ромите 

- Посещение на Софийска вода, пречиствателна станция „Бистрица“ за Световния ден 

на водата; 

- Посещение при кмета на район „Красна поляна“ за Деня на Европа; 

- Посещение на Ботаническа градина, София; 

- Посещение на Национална академия на МВР; 

 Бяха проведени обучения на ученици за спавяне при бедствие „Наводнение“ 

 Учениците участваха в концерти, посветени на Патронния празник, Коледа, Васил 

Левски, Деня на народните будители, 3-ти март, 24-ти май и други официални празници.  
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 Бе създаден ученически съвет с демократични избори за председател и заместник-

председатели. Учениците от съвета организираха различни инициативи – отбелязване на 

Св. Валентин, Международния ден за борба с тормоза в училище, акция за предаване на 

пластмасови отпадъци “Книги за смет” и др. 

 Бе проведено обучение от проф. д-р Георги Иванов и докторант Ангелина Калинова от 

Тракийски университет, Стара Загора на учителите от начален етап по предмета 

Технологии и предприемачество на тема “Клуб за помиряване; 

 В управлението на училището, както и в учебния процес, се използват продукти на  

OFFICE 365 FOR EDUCATION; 

 Бе проведено обучение за долекарска помощ на педагогическите специалисти; 

 Бяха осъществени различни инициативи и проекти: 

- „Училище в музея“ съвместно с национално издателство „АЗ-БУКИ“ 

- Проект „Светулка – освети мрака“ за а превенция на трафика с деца за сексуална 

експлоатация в България, организиран от SOS Детски селища, България; 

- Проект за измерване качеството на въздуха; 

- Проект „В спорта сме приятели, в живота-състезатели“ за спортен празник, спечелен 

към дирекция ПИСТ, Столична община и финансиран от Съюза на пивоварите в 

България; 

- Проект „Киберскаути“ – обучение на ученици от пети класове за превенция и борба 

с онлайн тормоза и рисковете в мрежата; 

- Проект „Социален цирк“ и проведен Мини Арт Фест 9 в двора на училището и 

читалището; 

- Проект „ За по-здрави деца“ организиран от НЕСТЛЕ България. 

Изградени са връзки на сътрудничество с родителите по паралелки. 

Проведени са 4 събрания с Обществения съвет. 

Извършено е пълно обновяване на неизползвани учебни помещения, които към момента 

са обособени като учебни стаи за подготвителни групи. 

Училището печели за първи път в своята история проект по ERASMUS + KA1 2019-1-

BG01-KA101-061329 “Нашето училище сбъдва мечти”  за мобилности на педагогически 

специалисти. 

Училището е обявено за иновативно с Р Е Ш Е Н И Е на Министерски съвет № 479 от 5 

август 2019 година. 

 

Необходимо е: 

 да продължи успешното обновяване на сградата, класните стаи, кабинетите, двора 

и съоръженията; 

 да се прилагат съвременни интерактивни методи на обучение с цел повишаване 

на дигиталната грамотност на учениците; 

 да се работи по подобряване на училищната атмосфера, прилагане на позитивен 

подход във взаимоотношенията и активна работа по превенция на насилието и 

тормоза; 

 да се прилагат позитивни практики по обхват и задържане на ученици в училище; 

 да се приложат добри практики от обученията, които ще бъдат осъществени по 

проект ERASMUS + KA1 2019-1-BG01-KA101-061329 “Нашето училище сбъдва 

мечти” в три европейски държави – Гърция, Испания и Финландия; 

 да се подобри работата по опазване на училищното имущество; 

 да се разгърне плана за иновативно училище за работа с родители. 

 

  РАЗДЕЛ ІІ 
 

75. ОУ “Тодор Каблешков” е най-голямото ромско училище на територията на Столична 

община, намиращо се в кв. Факултета. Училището има своите специфични особености, като 
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труднодостъпна локация, която е сериозна пречка за привличане на педагогически специалисти, 

занижен интерес от ромската общност към образователния процес, липса на мотивация за учене 

у учениците. С въвеждането на иновативна визия ще осигурим условия и среда за пълноценно 

изпълнение на мисията за развитие на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и успеха на всеки един 

ученик. 

При изпълнение на целите на Стратегията ще подобрим управлението, обучението и учебната 

среда и ще насърчим пълноценното сътрудничество в екип от ученици, родители и 

педагогически специалисти с цел създаване на отлично работеща училищна общност. По този 

начин ще създадем интерес към развитието на личността чрез учене през целия живот и 

успешно реализиране в живота на всеки наш ученик. С помощта на иновативните промени ще 

организираме училищната институция като отворена система, която да развие едно от най-

слабите й звена – училищната общност. Един от основните приоритети за развитие на 

училището, залегнали в Стратегията, е то да се трансформира като уважавана институция, която 

е част от социокултурния живот на ромското население в кв. Факултета. Така ще постигнем и 

образователна интеграция, при която училището, като образователен субект и носител на 

етнокултурни специфики, си взаимодейства с единната образователна среда, като в процеса на 

обучение и възпитание формираме интеркултурни компетентности и споделени граждански 

ценности. В този иновативен институционален процес ще постигнем развитието на 

заинтересована и подкрепяща училищна общност, като приложим разнообразни методи и 

форми за работа с деца, ученици и родители, съобразени с тяхната етнокултурна специфика. В 

процеса на прилагане на иновативната визия и организиране по усъвършенстван начин на 

управлението, обучението и образователната среда ние ще развием и ангажираме училищната 

общност на 75. ОУ „Тодор Каблешков“ и ще създадем условия за опознаване и разбирателство 

на учебния процес, целите и задачите на обучението. Това ще създаде изцяло ново отношение 

към обучението и ще го превърне в ценност за ромското общество. С промяна в ценностната 

система на ромския етнос (на ниво микро-общност) и приоритизиране на обучението, 

възпитанието и социализацията ние ще създадем условия за взаимно уважение, разбирателство 

и сътрудничество между всички участници в процесите, протичащи в училището, и по този 

начин ще постигнем пълноценна социална, образователна  и културна интеграция. Успешният 

модел ще бъде споделен детайлно в професионални общности и мрежи, за да може да се 

взаимстват добрите практики или цялостната му методология и инструментариум. 

МИСИЯ 

75.ОУ „Тодор Каблешков ”- гр. София, чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата 

и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, 

придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да 

се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.  

Нашите приоритети  отчитат специфичните особености и традиции на училищната 

образователна среда и представят нашите виждания за европейско развитие на училищетo. 

 

І. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ  

1. Мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към 

способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Най-важната цел е успехът 
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на отделната личност, разбиран като формиране у всеки ученик на знания и умения за справяне 

и реализация, ключови компетентности, развитие на индивидуалните способности и таланти, 

социално включване и активно гражданство в динамично променящ се свят. 

2. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик. Всеки ученик има 

право да получи качествено образование, което съответства на потребностите, интересите и 

способностите му. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

училищното образование. 

3. Успешната политика, целяща образованието, възпитанието и социализацията на учениците, 

се основава на широко участие и сътрудничество с всички заинтересовани страни, и е резултат 

от колективните усилия на педагогическите специалисти. Диалог между всички страни по 

въпросите на образованието.  

4. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 

иновациите. Проява на добра воля и реализиране на всички възможности за възприемане и 

прилагане на иновативни методи, подходи и стратегии с цел постигане на по-добри резултати. 

5. Обучението, възпитанието и социализацията на учениците се осъществява в единна културно-

образователна среда, защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на 

училищната политика. Образованието се базира на общочовешките ценности и се изгражда в 

съответствие с ценностите и нормите, специфичните особености и традициите на националната 

ни култура. 

6. Образователната и възпитателната дейност се адаптират към многообразните личностни 

потребности, а така също и към актуалните промени в нуждите и нагласите на обществото. 

7. Всички заинтересовани страни имат равни възможности за участие в планирането и 

реализирането на дейностите по изпълнение целите на стратегията. 

8. Новите политики, свързани с образователната реформа, не отричат вече поетите 

ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията не ги подменя с нови. 

Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира. 

9. Всички цели, приоритети и дейности съответстват на Конституцията на Р България, Закона 

за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове от българското и 

европейското законодателство. 

10. Определяне на индивидуалната перспектива за социално развитие на всеки ученик и 

специфичните задачи, форми и методи за осъществяването й съобразно индивидуалните, 

социално-възрастови и типологични различия. Избор на специфични средства за педагогически 

въздействия, отчитане на индивидуалните качества, предоставяне на възможности за 

самостоятелен избор на участие в извънучебни дейности, в свободното време и в 

допълнителното образование. 

 

 

1. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 
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Нашата цел е да подготвим учениците от 75. ОУ „Тодор Каблешков ”- гр. София за учене 

през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции 

образование и възпитание. Те дават възможност на децата и младите хора да се развиват 

като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. Помагат за запазване и 

развиване на таланта у всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост 

нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна 

личност. Затова ние се стремим, чрез анализ на динамично развиващата се обществено – 

икономическа среда и в унисон с нарастващите промени в образователната система, да 

превърнем училищното образование в конкурентно на европейското и световното, 

опирайки се върху следните приоритетни стълбове:  

Учене за знания и компетенции/“да се учим да учим“ /;  

Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения /“да се учим да правим“/ ; 

Учене, насочено към социални умения-да откриваме другите, да ги разбираме и да 

работим заедно за постигане на общи цели /“учене за да живеем в разбирателство с 

другите“/; 

Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /“да се учим 

да бъдем“/; 

Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение /”да се учим през 

целия си живот”/; 

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците 

и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество;  

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище;  

Взаимодействие с родителската общност; 

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и 

нарастващата взискателност на родителите; 

Подобряване на работата с ученици със СОП; 

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището; 

Участие в национални и европейски програми и проекти. 

 

2. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и 

тяхното правилно използване. 

2. Формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и 

развитие на умения за учене през целия живот. 

3. Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците и 

ориентиране към профилирано обучение. 

4. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание 

и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

5. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици, деца със специални 

образователни потребности и деца в риск. 

6. Осигуряване на условия за интегриране и включване на децата с увреждания 

в общообразователната среда, както и за тяхното социализиране в общността. 

7. Създаване на предпоставки за равнопоставеност и равни възможности на 

децата с увреждания и децата и учениците от етническите малцинства 

8. Обогатяване на материалната база. 

9. Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение. 

10. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него 

у всеки възпитаник. 

 

3. РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 
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 хуманизация на процеса на образование. 

 иновативност и творчество. 

 толерантност и позитивна етика. 

 прозрачност на управлението. 

 

4. ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и 

квалификация на педагогическите кадри. 

2. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

3. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

4. Гражданско образование. 

5. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално-техническа база. 

6. утвърждаване на екипната форма на работа на учителите за изграждане на 

мислещи и творчески личности. 

7. Повишаване на вътреучилищната квалификационна дейност и подкрепа на 

кариерното развитие на учителите. 

8. Използване на различни форми за мотивиране на персонала: 

 Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите 

в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет; 

 Изработване на правилник за провеждане на ПС; 

 Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива и семинари. 

9. Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система. 

10. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното 

настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР. 

11. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени 

за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на училищните дейности и подобряване на материално-

техническата база /работа по проекти /. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, 

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 И НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН:  

 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна 

политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и 

пълноценна социализация на учениците.  

2. Привеждане дейността на 75.Основно училище " Тодор Каблешков " в съответствие с 

разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и прилагане на 

държавните образователни стандарти.  

3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена на добри 

практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат на участие 

в квалификационни форми.  

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на 

учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежта. Изграждане и функциониране на обществения съвет към 

училището. 
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ІІІ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

 ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВАРЯ 

ОРГАНИЗИРА 

КОНТРОЛИРА 

 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

 Актуализиране на правилник 

за дейността на училището 

09.2019 г. комисия Директор 

 Изготвяне на седмично 

разписание 

09.2019 г. комисия Директор 

 Изготвяне на годишни 

разпределения на учебния 

материал и на плановете на 

класните ръководители, 

програмите за ИУЧ и ФУЧ. 

 

09.2019 г. преподаватели и 

класни 

ръководители 

Директор 

 Утвърждаване на училищните 

учебни планове 

09.2019 г. комисия Директор 

 Изготвяне на годишни 

разпределения на учебния 

материал по учебни предмети 

и за часа на класа 

09.2019 г. класни 

ръководители, 

преподаватели по 

предмети 

Директор 

 Изработване на план за 

контролната дейност 

09.2019 г. заместник-

директори 

Директор 

 Изработване на годишен план 

за квалификация на 

педагогическия персонал 

09.2019 г. Директор,  

заместник-

директор, 

комисия 

Директор 

 Изготвяне на график за 

провеждане на консултации с 

учениците 

09.2019 г. 

 

преподаватели

  

Директор 

 Изготвяне на график за 

провеждане на консултации с 

родители 

09.2019 г. Преподаватели, 

класни 

ръководители 

Директор 

 Изготвяне на Списък-Образец 

№ 1 за учебната година. 

 

09.2019 г. 

 

 

Директор,  

заместник-

директор 

Директор 

 Преглед на задължителната 

документация за началото на 

учебната година. 

 

09.2019 г. Директор,  

заместник-

директор 

Директор 

 Изготвяне на график за 

провеждане на консултации с 

учениците 

02.2020 г. 

 

преподаватели

  

Директор 

 Изготвяне на график за 

провеждане на консултации с 

родители 

02.2020 г. Преподаватели, 

класни 

ръководители 

Директор 

 Изготвяне на седмично 

разписание 

02.2020 г. Преподаватели, 

класни 

ръководители 

Директор 

 Планиране на: 06.2020 г. Директор,  Директор 
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1. Броят постъпващи 

първокласници 

 

 заместник-

директор 

 2. Нуждите от педагогически 

кадри 

06.2020 г. 

 

Директор Директор 

 3. Необходимата учебна и 

училищна 

документация 

 

06.2020 г. Директор,  

заместник-

директор 

Директор 

 

2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

 Получаване на санитарно 

разрешително за началото на 

учебната година. 

 

14.09.2019 г. 

 

Директор  

 Превантивна работа с трудовия 

колектив и всички ученици за 

създаване на позитивна 

атмосфера и недопускане  

унищожаване на придобитото 

имущество. 

 

постоянен 

 

класни 

ръководители 

Директор 

 Задоволяване на най-

неотложните потребности от 

учебно-технически средства. 

 

постоянен Директор, 

домакин  

Директор 

 Изготвяне на план за 

хигиенизиране на училищната 

сграда и дворните площи. 

 

09.2019 г. Домакин  Директор 

 Планиране на строително-

ремонтните работи. 

 

03.2020 г. Директор,  

заместник-

директори, 

домакин  

Директор 

 Актуализиране на 

информацията за имунизации и 

здравен статус  на учениците. 

 

30.09.2019 г. 

 

мед. сестри Директор 

 Организиране на отдиха на 

учениците. 

 

постоянен Директор, класни 

ръководители 

Директор 

 Изготвяне на план за работа 

през зимата и осигуряване на 

нормален учебен процес. 

 

20.10.2019 г. 

 

Директор,  

заместник-

директор и 

домакин  

Директор 

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА  УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

 Тържествено откриване на 

новата учебна година. 

    

16.09.2019 г. Директор,  

заместник-

директор, учители 

по ФВС,  

Директор 
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С

р

о

к

:   

класни 

ръководители 

 “Ден на независимостта на 

България” 

 

20.09.2019 г. 

 

учители по 

музика, 

учители по 

история, 

класни 

ръководители 

Директор 

 Ден на Европейските езици 26.09.2019 г. Учители по чужд 

език 

Директор 

 Европейски ден на спорта и 

Международен ден на 

характера – неучебен ден 

27.09.2019 г. Класни 

ръководители, 

учители 

Директор 

 Ден на благотворителността 19.10.2019 г. Класни 

ръководители 

Директор 

 Ден на народните будители 

 

31.10.2019 г. 

 

класни 

ръководители 

Директор 

 Ден на доброволеца 05.12.2019 г. класни 

ръководители, 

родители 

Директор 

 Коледни тържества и 

благотворителен базар 

 

12.2019 г. 

 

класни 

ръководители 

Директор 

 Международен ден на думата 

„Благодаря“ 

10.01.2020 г. Ученически съвет, 

Класни 

ръководители 

Директор 

 Банго Васил 14.01.2020 г. класни 

ръководители 

Директор 

 Годишнина от обесването на 

Васил Левски. 

16.02.2020 г. 

 

класни 

ръководители                                          

Директор 

 Изработване на мартенички  24-

28.02.2020 г. 

класни 

ръководители, 

Учители по ТП 

Директор 

 Трети март – Ден на 

Освобождението на България 

– национален празник. 

 

02.03.2020 г. класни 

ръководители                       

Директор 

 Тържество на буквите 06-

10.04.2020 г. 

главен учител и 

класни 

ръководители на 

първи клас 

Директор 

 Международен ден на ромите 08.04.2020 г. класни 

ръководители 

Директор 

 Патронен празник 24.04.2020 г. учители по 

музика, 

учители по ФВС, 

класни 

ръководители 

Директор 
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 Тържества за приключване на 

учебната година в начален 

етап 

29.05.2020 г. учители в начален 

етап 

Директор 

 Първи юни – международен 

ден на детето. 

 

01.06.2020 г. 

 

класни 

ръководители

  

Директор 

 Ден на Ботев и загиналите за 

освобождението на България – 

2.VІ. 

02.06.2020 г. 

 

художествен 

съвет 

Директор 

 Закриване на учебната година. 

 

15.06.2020 г. 

 

класни 

ръководители,  

Директор 

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ И КОНКУРСИ 

 

 Ден на българския художник  

                 Отг.: класни ръководители, А.Антонов                

                 Срок: 04.11.2019 г. 

 

 Изложба на сурвачки 

                       Отг.: класни ръководители, учители по ТП                                                    

                       Срок: 16-20.12.2019 г. 

 

 Конкурс за есе „Какъв искам да стана като порасна голям“ 

Отг.: класни ръководители, А.Антонов                

     Срок: 18.03.2020 г. 

 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 

Спортна дейност Срок Организира Място на 

провеждане 

Контролира 

1 2 3 4 5 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

     

Вътрешноучилищен 

турнир по футбол 

Октомври, 

Май 

  кл.р-ли 

Вътрешноучилищен 

турнир по народна 

топка 

Април   кл.р-ли 

Вътрешноучилищен 

турнир по баскетбол 

Ноември   кл.р-ли 

Спортна среща с 

отборите на другите 

училища от района 

Април   кл.р-ли 

Вътрешноучилищно 

състезание по тенис 

на маса 

Май   кл.р-ли 

Провеждане на 

вътрешноучилищно 

състезание по 

баскетбол 

 

Март 

  кл.р-ли 
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Участие в турнир 

Мини-баскетбол 

І – ІV клас 

   кл.р-ли 

Вътрешноучилищно 

състезание по 

волейбол 

март   кл.р-ли 

Вътрешноучилищно 

състезание по топка 

над въже 

  

Турнир по плуване за 

купата на кмета 

Участие във 

футболен турнир  

Февруари-Март 

 

  

 

Ноември 

 

 

 

   

 

кл.р-ли 

 

 

Есенен спортен 

празник 

Септември   кл.р-ли 

Зимен курс по ски Януари   кл.р-ли 

Пролетен спортен 

празник 

Април   кл.р-ли 

В чест на Деня на 

народните будители 

Ноември   кл.р-ли 

Ден на спорта и 

туризма 

Октомври   кл.р-ли 

Международен ден 

на 

предизвикателството 

Ден на интензивното 

ходене 

  

Ден на българския 

спорт 

  

 

Май 

 

 

Юни 

 

  

 

 

Май 

 

  

 

  кл.р-ли 

 

 

 

Квалификационна дейност  

(теми и форми на вътрешнометодическа и педагогическа дейност) 

  

 

1. Теми: Включени в плана за квалификационна дейност. 

2. Форми: 

Самообразование: обучения, дискусии, семинари, открити уроци, практикуми, лектории, 

научно-практически конференции, други. 

3.  Дейности: 

 Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 

включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на 

училището. Към него са приложени плановете на методическите обединения. 
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Контролна дейност 

 

a. Обект и предмет на контролната дейност 

 Учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

 Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите; 

 Работата на помощник-директора, обслужващия и помощния персонал 

 Косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности. 

 Контрол върху посещаемостта на учебните часове. 

 

б.  Форми на контролната дейност 

 Педагогически проверки 

- Превантивни; 

- Тематични; 

- Текущи. 

 Административни проверки 

-  На училищната документация, свързана с учебния процес;  

- На другата документация – техническа и технологична, документи за материалните 

и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата 

дейност 

- На документите, оправдаващи отсъствията на учениците. 

 Проверки на социално-битовата и стопанска дейност 

 Проверка по спазването на: 

- Правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

- Правилника за дейността на училището; 

- Изготвените графици; 

- Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

- Седмично разписание. 

  

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план за 

контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове. 

 

Дейности, свързани с осъществяване на интегрирано обучение на деца със специални 

образователни потребности и деца и ученици от етническите малцинства 

 

І. Стратегически цели, отнасящи се до образованието и интеграцията на децата и учениците от 

етническите малцинства: 

1. Гарантиране на правото на равен достъп до качествено образование за децата и 

учениците от етническите малцинства. 

2. Съхраняване и развитие на етническата идентичност на  децата и учениците от 

етническите малцинства. 

3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от 

етническите малцинства. 

4. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване 

и духовно развитие на подрастващите и за създаване на атмосфера на взаимно 

уважение , толерантност и разбирателство. 

5. Формиране на подходящ социално-психологически климат , който да благоприятства 

реализацията на настоящата стратегия. 

ІІ. Направления за постигане на стратегически цели: 

1. Включване на училищните настоятелства при разработването, провеждането и 

контрола на образователно-интеграционните програми. 

2. Включване на децата и учениците от етническите малцинства в извънкласни и 

извънучилищни форми на обучение. 
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3. Подпомагане на социално-слабите деца и ученици, включително с учебници, учебни 

помагала и учебни пособия.  

ІІІ. Задачи : 

1. Непрекъсната психолого-педагогическа подкрепа от специалисти: учител, психолог. 

2. Привличане на родителите на децата със специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания като равностойни партньори при изготвяне на 

индивидуални образователни програми и при проследяване на динамиката в 

развитието на техните деца. 

3. Обучение и квалификация на педагогически и управленски кадри за работа с деца със 

специални образователни потребности в обща образователна среда. 

4. Подготовка на персонала в училище за приемане и подкрепа на интегрираното 

обучение. 

5. Създаване на максимални условия в общообразователна среда за усвояване на ДОИ 

от децата със специални образователни потребности. 

6. Подпомагане адаптирането на учениците, чийто майчин език не е български, към 

учебния процес. 

7. Да се провежда политика, насочена към запознаване с религиите на всички етноси. 

8. Противодействие срещу проявите на расизъм и дискриминация в класната стая. 

9. Организиране на събирателска дейност, свързана с фолклора на етническите 

малцинства – словесен, музикален, танцов, описания на празници, обичаи, ритуали. 

 

Теми и график на заседанията на Педагогическия съвет 

 

 м. СЕПТЕМВРИ 

1. Избор на протоколчик. 

2. Приемане на годишния план на училището, училищни комисии и МО. 

3. Приемане на план за квалификационната дейност. 

4. Приемане на план по безопасност на движението. 

5. Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

6. Приемане на Правилник за вътрешния трудов ред в 75.ОУ „Тодор Каблешков“. 

7. Приемане на план за хигиена на училищната сграда и двор. 

8. Запознаване с плана за контролната дейност на директора. 

 

 м. ОКТОМВРИ 

          1. Приемане на плановете на постоянните комисии и методическите обединения.  

          2. Информация за резултатите от входящата диагностика; ученици, които се                      

нуждаят от допълнително обучението и поведението. 

          3. Информация за допуснатите от учениците отсъствия, причини, предприети мерки. 

  

м. НОЕМВРИ 

1. Информация за УВР по паралелки. Постижения и проблеми.  

2. Информация за допуснатите от учениците отсъствия - причини, предприети мерки. 

3. Актуализиране на Правилника за пропускателния режим на 75.ОУ „Тодор 

Каблешков“. 

4. Представяне на резултатите от проведена анкета за агресията, тормоза и насилието в 

училище. Приемане на план за действие по Механизма за  

  

м. ДЕКЕМВРИ 

1. Разглеждане на нарушенията на Правилника за дейността на училището и на 

Правилника за вътрешния трудов ред в училището. 

2. Информация за проблемни деца в училище. 
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3. Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици – “предупреждение 

за преместване в друго училище” , “преместване в друго училище до края на учебната 

година”. 

  

м. ЯНУАРИ 

1. Приемане график на дейностите свързани с приема на учениците в І клас за учебната 

2019 - 2020 г.  

2. Определяне на критериите за прием на ученици в І клас. 

 

м. ФЕВРУАРИ 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на 

дейността на постоянните комисии и методическите обединения. 

2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок. 

 

м. МАРТ 

1.Избор на комисия за организиране на приема за І клас 

2.Комисия за избор на учебници и помагала. 

3.Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището – мед.сестра. 

 

            м. АПРИЛ 

           1. Информация за формиране на паралелките в V клас. 

2. Обсъждане и приемане на учебен план за 2019-2020 учебна година. 

 

м. МАЙ 

1. Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците І-ІV 

клас. 

2. Приключване на учебната година за начален етап. 

 

м. ЮНИ 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и 

изпълнението на годишния план на училището. 

2. Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. 

3. Обсъждане на задачите за подготовка на училището за новата учебна година. 

4. Определяне на учениците за допълнителна работа. 

 

 

Основни приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда 

 

 А. Интеграционни връзки 

 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 

подрастващите. 

3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и 

издателски фирми, които биха били полезни на училището. 

4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти. 

5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база в училище. 

 

6. Актуализиране на връзките със следните институции: 
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 Център за гражданска защита; 

 Противопожарна охрана; 

 Детска педагогическа стая; 

 Нестопански организации; 

 Двореца на децата; 

 Политехнически музей; 

 Медии; 

 Читалища 

 Футболен клуб „Рома 2015“ 

 

7. Съвместна дейност с: 

 Полиция, съдебна власт и прокуратура; 

 Здравеопазване; 

 Общинска администрация; 

 РУО, МОН; 

 Обществен съвет; 

 Спортни клубове и дружества; 

 Регионален център за ученически отдих и туризъм; 

 Частни образователни фирми; 

 Частни педагогически издателства; 

 Национален съвет по наркотични вещества; 

 Охранителни фирми; 

 Агенция за защита правата на детето. 

 

Б. Взаимодействие с родителите 

1. Въвеждане на иновативните промени в училището 

2. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство. 

3. Ангажиране на Обществения съвет в подкрепа на Правилника за вътрешния трудов 

ред, спазване на Правилника за дейността на училището и при решаване на въпроси, 

свързани с подобряване на материалната база. 

4. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове и постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

5. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия 

и празници 

6. Изготвяне на график за родителски срещи и консултации с учителите 

7. Изготвяне на табло за информация на родителите 

 

8. Провеждане на родителски срещи 

 

м. септември 

1. Запознаване на родителите с Етичния кодекс на общността и Правилника за 

дейността на училището и училищния учебен план на класа, избор на родителски 

актив. 

 

м. декември 

1. Готовност на учениците за приключване на І учебен срок.  

 

м. февруари  

1. Учебна дейност – резултати, постижения, проблеми. 
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2.  Учители, родители и ученици – за по – високи постижения. Мерки за повишаване на 

резултатите на учениците. 

 

м. април 

1. Запознаване с условията и реда за кандидатстване - прием след 7 клас. 

2. Готовност за приключване на учебната година. 

 

м. юни 

1. Среща с родителите на бъдещи първокласници и деца от подготвителни групи. 

 

 

Консултации с родителите на ученици в  приемния  ден  на  всеки  преподавател. 

   

Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

 

1. Задачи: 

 Издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им; 

 Изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви 

 

2. Форми на работа: 

 Индивидуална работа с учениците; 

 Групова работа с ученици, групи, класове и др.; 

 Срещи с родителите; 

 Проучване на социални контакти; 

 Работа с Консултативен кабинет  р-н Красна поляна 

 Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на 

комисията. 

 

 

Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана на 

труда и защита при бедствия, аварии и катастрофи 

 

1. Задачи: 

 

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

успешната адаптация към живота; 

 Прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да 

възникнат в и около него; 

 Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата; 

 Поддържане на готовност за своевременна и адекватна реакция от страна на 

съответните органи, сили и средства в случай на необходимост; 

 Формиране умения и навици у учениците за мотивирано и целенасочено поведение 

при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и 

придобиване на практически умения за оказване на първа помощ. 

 

2. Форми на работа: 

 

 Теоретическо и практическо обучение на учениците; 

 Провеждане на семинари, практикуми и други; 

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

на училищната комисия. 

 

 

План за противодействие на училищния тормоз в 

75.ОУ „Тодор Каблешков“   за учебната 2019/2020 година 

 

ОТГОВОРНИЦИ  ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ  

Директор  Определяне на координационен 

съвет със заповед на директора на 

училището. 

 

септември  

Координационен 

съвет 

 

 

 

 

 

Координационен 

съвет 

 

 

 

 

Координационен 

съвет 

1.Разработване  на план за 

съответната учебна година за 

противодействие на училищния 

тормоз с конкретни срокове и 

отговорници, утвърден от директора. 

 

2. Анализ и актуализация на 

„Дейности за превенция на тормоза и 

насилието“, в който те са детайлно 

описани (превенция на ниво клас и 

ниво училище,училищна политика). 

 

3. Анализ и актуализация на 

„Единен механизъм за реагиране при 

установяване на тормоз и насилие“. 

Определя ясно как се осъществяват 

потокът на информация и 

дейностите във връзка с прояви на 

тормоз и насилие;  как се 

документират случаи на тормоз и 

как се инициира работа по случай, 

както и мерките в случай на дете в 

риск. 

 

 

септември 

 

 

 

 

 

 

септември 

 

 

 

 

 

септември 

Координационен 

съвет 

Училищен психолог 

Работа с Дневник за случаите на 

тормоз и насилие. В дневника са 

описани подробно случаите, които се 

документират, съгласно Механизма 

Дневникът се води 

целогодишно; след 

изчерпване на 

страниците, се 

въвежда нов 

Координационен 

съвет 

Запознаване на педагогическия и 

непедагогическия персонал с 

актуализациите по Механизма за 

противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в 

училище. 

септември  

Класни 

ръководители  

 

1. Запознаване на учениците и 

родителите с формите на насилие и с 

Механизма за противодействие на 

септември 
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Класни 

ръководители 

 

училищния тормоз между децата и 

учениците, както и с документите на 

ниво училище във връзка с 

Механизма. 

                                             

 

2. Изработване на правила за 

поведение и ценности по класове. 

 

 

 

 

 

 

04. октомври 

Координационен 

съвет 

Обобщаване на правилата за 

поведение и ценностите и 

формулиране на общоучилищните 

правила за поведение и ценности 

като част от училищната политика. 

11. октомври 

Класни 

ръководители 

Извършване на оценката на тормоза 

между учениците в училището. 

Провеждане и обобщаване на 

резултати на ниво клас.  

 

18. октомври 

Координационен 

съвет  

Училищен психолог 

 Анализ и обобщаване на 

резултатите от оценката на тормоза. 

 

ноември 

Координационен 

съвет 

 

 

 

 

  

Координационен 

съвет 

1. Запознаване на заинтересованите 

страни с обобщените резултати и 

обсъждане на необходимостта от 

предприемане на конкретни мерки и 

действия.                                                

  

2. При нужда, корекции на плана, 

Дейностите за превенция, Единния 

механизъм за реагиране. 

ноември 

 

 

 

 

 

 

ноември 

 

Координационен 

съвет  

Изготвяне на годишен отчетен 

доклад до директора.  

 

до 30 юни  

 

 

         СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 

Спортна дейност Срок Организира Място на 

провеждане 

Контролира 

1 2 3 4 5 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

     

Вътрешноучилищен 

турнир по футбол 

Октомври, 

Май 

  кл.р-ли 

Вътрешноучилищен 

турнир по народна 

топка 

Април   кл.р-ли 

Вътрешноучилищен 

турнир по баскетбол 

Ноември   кл.р-ли 
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Спортна среща с 

отборите на другите 

училища от района 

Април   кл.р-ли 

Вътрешноучилищно 

състезание по тенис 

на маса 

Май   кл.р-ли 

Провеждане на 

вътрешноучилищно 

състезание по 

баскетбол 

 

Март 

  кл.р-ли 

Участие в турнир 

Мини-баскетбол 

І – ІV клас 

   кл.р-ли 

Вътрешноучилищно 

състезание по 

волейбол 

март   кл.р-ли 

Вътрешноучилищно 

състезание по топка 

над въже 

  

Турнир по плуване за 

купата на кмета 

Участие във 

футболен турнир  

Февруари-Март 

 

  

 

Ноември 

 

 

 

   

 

кл.р-ли 

 

 

Есенен спортен 

празник 

Септември   кл.р-ли 

Зимен курс по ски Януари   кл.р-ли 

Пролетен спортен 

празник 

Април   кл.р-ли 

В чест на Деня на 

народните будители 

Ноември   кл.р-ли 

Ден на спорта и 

туризма 

Октомври   кл.р-ли 

Международен ден 

на 

предизвикателството 

Ден на интензивното 

ходене 

  

Ден на българския 

спорт 

  

Май 

 

 

Юни 

 

  

 

 

Май 

 

  

 

  кл.р-ли 

 

 
 

  

http://www.ou75sofia.com/

