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СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел I. Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на 
училището.

Раздел II.

1. Мисия на училището

2. Визия на училището

3. Цели на училището

4. Стратегии в дейността на училището

5. Приоритети в дейността на училището 

Раздел III

1. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите

Р А З Д Е Л 1

1. КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 
НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на ОУ«ВАСИЛ АПРИЛОВ» през учебната 2014/2015 г. година протече 
съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 510 ученици, 
обхванати в четири групи ПГ, дванадесет парателки начален етап, шест паралелки 
прогимназиален етап. Броят на учениците в ПГ и начален етап е почти два пъти по-голям от броя 
на учениците в прогимназиален.

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 
съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно- 
възпитателният процес. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за 
усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в 
училище. Постигнатите много добри резултати от учебновъзпитателната дейност се дължи на 
добрата методическа подготовка н а ,учителите в различните етапи.

1.1. Постигнати бяха успехи по следните направления:

■ обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

■ няма повтарящи ученици;

■ завоювани са спортни отличия в ученическите игри

■ учениците се представиха достойно на олимпиадите и външното оценяване по 

различните учебни предмети

■ От завършилите седмокласници, с изключение на 7 със слаби оценки по математика,
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различните учебни предмети

■ От завършилите седмокласници, с изключение на 7 със слаби оценки по 

математика, всички са приети след успешно положено НВО в профилираните 

гимназии.

■ Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали 

проблеми.
Дейността на училището през учебната 2014/2015 година бе подчинена на 

основните цели и задачи от годишния план. Създадена бе добра система за 
организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският 
колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти.

1.2.Необходимо е:

■ да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща 
на европейските образователни стандарти.

■ да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на 
учителите;

■ да се подобрят условията на труд

■ да продължи работата по гражданското образование на учениците;
■ да продължи работата по гражданското образование на учениците;

■ да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 
противообществени прояви и засилване дейността на училищната 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни;

■ специално внимание да се отдели иа работата е родителите, да се 
привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към 
училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за 
приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на 
материално-техническата база и библиотечния фонд;

■ да се повиши работата по обогатяване на материално-техническата 
база и дейности по разширяване и съхраняване на училището;

РАЗДЕЛ II

1 МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

1.1 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко
изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена
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реализация.

1. 2. Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и 
стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.

1. 3. Адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на 
гражданското общество.

1.4. Създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот; 
усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

2.1. Утвърждаване на ОУ '‘Васил Априлов” като конкурентноспособно училище, готово 
да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката за 
социализация и реализация.
2.2. Усъвършенстване професионалните умения на педагогическия колектив, 
обособяването му като екип от отговорни личности, проявяващи толерантност, 
загриженост към учениците и зачитане на тяхното човешко достойнство.
2.3. Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на учебно- 
възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и 
на света.
2.4. Училището се стреми чрез високо квалифицирани педагози да формира знания и 
личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, 
уважение към гражданските права и отговорности, противодействие на проявите на 
агресия.
3 ЦЕЛИ:

3.1. Създаване на предпоставки за оптимален учебен процес и за подобряване 
качеството на учебната дейност.
3.2.Оптимизиране на взаимодействието със социално-икономическата инфраструктура на 
Областно и Общинско ниво.
3.3 .Рационализиране на задачите и формите на работа на УКПППУ.
3.4. Привеждане на квалификационната дейност в съответствие с изискванията на 
нормативните документи и необходимостта от кадри в училището.
3.5. Реализиране на контролна дейност в условията на развитие на училището като 
интелектуална система.
3.6. Формиране на училищна култура, утвърждаване и развитие на училищните дейности. 
Всеки член на училището да е убеден, че работи в и за едно от най-добрите училища. 
Членовете на ученическата общност да се възприемат като самостоятелни личности.
3.7.Оптимизиране на спортно-състезателната дейност за учениците.

4. СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО:
4.1 .Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище чрез:

• Издигане на качествено ниво на подготовката на учениците.
• Разработване на система за повишаване качеството на управлението в училище.

4.2. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици.
4.3. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на заниманията.

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

mailto:ouaprilov1909@abv.bg


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“
Варна,.ул.„Братя Мйладинови"№Г30 

Директор тел: 052 6(54 2 97 
дом, директор тел:052 604 299 

Qaaprilovl909@abv.bg

4.4. Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразяват своето мнение 
чрез:

• Акцентиране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и 
тяхното правилно използване

• Осъществяване на целенасочена работа за формиране у учениците на гражданско 
съзнание и адекватно социално поведение.

4.5. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 
всеки възпитаник
4.5.Защита на личното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 
демократизация в обществото.
4.6.Запазване и защита здравето на учениците.
5.7. Развиване на системата за откриване и развиване на талантливи деца.
5.8. Рационализиране на стратегията за превенция и противодействие на социалното 
поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
4.9.Осигуряване на безопасни условия за труд и творчество на децата.
4.10.Компютризация на образователните дейности.
4.11 Обогатяване на материалната база

5. ПРИОРИТЕТИ:

5.1.Издигане равнището на подготовката по роден език и 

математика.

5.2.Засилване на чуждо-езиковата подготовка.
5.3. Компютърно обучение.
5.4. Гражданско образование.

5.5. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване 
организацията на учебния процес и повишаване професионалната 
подготовка и квалификация на педагогическите кадри.

5.6. Взаимодействието с Училищното настоятелство и с 
културните институции да е насочено към подобряване и 
обогатяване на МТБ и разнообразяване на възпитателните 
дейности.

5.7. Привличане и приобщаване на родителската общественост за 
активно участие в решаване на училищните проблеми.

5.8. Интегриране на децата със специфични образователни 
потребности и/или с хронични заболявания.

Раздел III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 
ПРИОРИТЕТИТЕ

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
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Дейност Отговорник Срок Контрол
Тържествено откриване на 
учебната 2014/2015 
година

кчт 15.09.15 ИС

Запознаване на 
педагогическия персонал с 
актуалните нормативни 
документи на МОМН

Директор
ПДУД До 30.09.15 директор

Определяне на класните 
ръководители със заповед 
на директора

Директор До 11.09. 
15г директор

Проверка на условията за 
превеждане на ОВР

Директор
ПДУД

ПДАСД

До 11.09. 
15г директор

Актуализиране на 
Правилника за дейността 
на училището и 
Правилник за безопасни 
условия на обучение и 
труд

Директор
ПДУД

ПДАСД
Комисия

15.09.15 директор

Изготвяне и представяне 
за утвърждаване в РИО- 
Варна на Списък обр. 1 за 
учебната 2015/2016 г.

ПДУД 
Ръководител 

комп. кабинет
11.09.15 директор

Изготвяне на Училищен 
учебен план

Директор
комисия 11.09.15 директор

Изпращане сведения за 
приетите в първи клас 
ученици до Община Варна

ПДУД 11.09.15 директор

Изготвяне на годишни 
разпределения на учебния 
материал по учебни 
предмети

Учителите по 
предмети и 

класове

До
20.09.2014

ПДУД
директор

Изготвяне на план за 
работа на класния 
ръководител

Класни
ръководители 20.09.15 ПДУД

Изготвяне на план за 
работа с ученици в риск учители До

20.09.2014
ПДУД

директор
Изготвяне на седмично 
разписание и график за 
учебните занятия.

Комисия 11.09.15 ПДУД
директор

Актуализиране на 
стратегията за развитие на 
училището

Комисия До 20.09.15 ПДУД
директор
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Работа със
задължителната училищна 
документация за началото 
на учебната година

До 20.09.15 ПДУД
директор

Изработване и 
утвърждаване на графици
за:
1. писмени, 
контролни и класни 
работи;
2. дежурство в 
сградата;
3. СИ ПиИ КД;
4. за свободните 
часове на учителите;
5. за провеждане на 
обучение по Ш-тия 
допълнителен час по 
ФВС;
6. провеждане на 
обучение по БД; 
провеждане на обучение 
по ГЗ в ЧК;

Комисии До 20.09.15 ПДУД
директор
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Изготвяне и съгласуване 
на учебни програми за 
ЗИП и СИП по указания 
на РИО, Варна за ЗИП- 
ове и на директора -за 
СИП-ове

учители 11.09.15 ПДУД
директор

Инструктиране по охрана 
на труда на учениците и 
целия щатен персонал в 
училището

ПДАСД
Класни

ръководители
16-20.09.15 директор

Провеждане на 
родителски срещи по 
паралелки.

Класни
ръководители 1-7.09.15 ПДУД

директор

Провеждане на входяща 
диагностика на учениците 
1 -ви клас за установяване 
нивото на училищната им 
готовност

Класни 
ръководители 

Учители по 
предмети

30.09.15 ПДУД
директор

Входно ниво на знанията 
и уменията на учениците 
по различните учебни 
предмети.

Учители по 
предмети 30.09.15 ПДУД

директор

Заседание на комисията за 
оценяване труда на 
педагогическия персонал 
през учебната 2014/2015 
година

ПДАСД
директор

Общо събрание на 
колектива. Избор на 
секретар на Общото 
събрание. Запознаване с 
Правилника за 
вътрешния трудов ред

директор
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Избор на фирма за 
организация на обедното 
столово хранене и 
осигуряване на закуска по 
национална програма

ПДАСД директор

Изготвяне на анализ на 
касовото изпълнение на 
бюджета за
деветмесечието на 2014 г.

Г лавен 
счетоводител директор

Заверка на
задължителната училищна 
документация за началото 
на учебната година- 
ученически книжки, 
дневници, лични карти на 
ученици, годишни 
тематични планове на 
учители, планове на 
комисии, МО и 
методически направления 
и др.

Педагогически
персонал До 25.09.15 ПДУД

директор

Отбелязване на Деня на
независимостта~22
септември

КЧТ 19.09.2014 Директор

Изработване на приемане 
на заседание на ЛС на 
училищна политика за 
осмисляне свободното 
време на учениците

МО начален и 
прогимназиален 

етап
До 30.09.15 Председатели 

на МО

Разработване на правила 
за участие на персонала в 
квалификационна дейност 
и механизъм за финансова 
подкрепа

Квалификационна

комисия
До 30.09.15 ПДУД

Организиране на обучение 
на служителите от 
педагогическия и 
непедагогически персонал 
по оказване на 1 -ва помощ

КЗЕОВ До 30.09.15
Председател

комисия
ПДАСД

м есец ОКТОМВРИ
Избор на Класни
ученически съвети ръководители До 10.10.15 ПДУД
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по класове. психолог
Изготвяне план за 
работа на 
училищния 
ученически съвет

Училищен

психолог
До 10.10.2014 г директор

Общо събрание на 
родителите - 
процедура по 
пререгистрация на 
УН

ПДАД
Председател

настоятелство
До 15.10.15 УС

Изготвяне и
представяне на
формуляри-
образци за
Националния
статистически
институт.

ПДУДиПДАСД Съгласно срока 
посочен от ТСБ директор

Честване на Деня 
на народните 
будители.

Класни
ръководители и 
ученици VI клас

28.10.2015 Председател 
комисия ТЧ

Изготвяне на план 
за осигуряване на 
нормален учебен 
процес през зимата.

ПДАД До 20.10.2015 г ПС

Заседание на 
Ученическия съвет- 
организациоини 
въпроси, 
информация за 
изминалата година, 
задачи за новата..

Училищен

психолог
До 20.10.2015г директор

Участие на ученици 
в общински, 
национални 
конкурси и 
състезания

Класни

ръководители,
По график ПДУД

Изготвяне на 
поименно 
длъжностно 
разписание на 
длъжностите

ЗАС Николай 
Николов

До
10.10.2014Г

Г лавен 

счетоводител

Дейности по 
квалификационния 
план на училището

Председатели МО По график Квалификационна
комисия

Тренинг с 
педагогическия Психолог По график Квалификационна

комисия
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персонал по план 
на училищния 
психолог

Анализ на качества 
и проблеми в ПИЕ

Учители и 
възпитатели 20.10.15 Директор ПДУД

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
Квалификационни 
мероприятия по 
план на
квалификационната
комисия

Учители, 
определени по 

план

По график на 
комисията

ПДУД,

Директор

Моето семейство" 
-отбелязване на 21 
ноември -Ден на 
християнското 
семейство

Учители класни 
ръководители 21.11.2015 г

ПДУД,

Директор

Доклад за 
изоставащите в 
учебно- 
възпитателния 
процес и 
набелязване на 
мерки за 
преодоляване на 
изоставането им

Учители по етапи 
и предмети До 30.11.2015 г ПДУД

Тренировъчно 
занятие по действия 
на ученици и 
персонал при 
бедствия, аварии и 
катастрофи

ПДАСД.
кл. ръководи тели

21-25.11.2015
ПДАСД

Училищни дни на
европейските
народи

П-Ш клас Първата седмица ПДУД, комисия 
ЧТ

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
Подготовка за 
Коледен празник КЧТ В навечерието 

на Коледа
ПДУД,

Директор
Коледен празник с 
участието на

Класни
ръководител 21.12.2015г. ПДУД,

Директор
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ученици от начален 
етап и ДГ

начален етап и 
учители от ПГ

Училищни дни на 
български коледни 
фолклорни 
традиции

V-ти клас

Последната 
седмица на м. 
декември 2015 

г

ПДУД,
Директор

Анализ на 
изпълнението на 
бюджета за 2015г.

Г лавния 
счетоводител До 30.12.2014 г. ПДАСД

Дискусия
"Конфликти между 
поколенията и 
тяхното решаване"

Училищен 
психолог, 

ученически съвет, 
настоятелство 

младши и старши 
учители

Последна 
седмица на м. 
декември 2015 

год.

ПДУД,
Директор

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Изготвяне на заявка 
за задължителната 
документация за 
края на учебната 
2014/15одина.

Директор, пом. 
директор До 20.01.2016Г. РИО

Дейности по 
квалификационния 
план на училището

Квалификационна

комисия
По график ПДУД

Подготовка за 
планиране на 
бюджета за 2015 г.

Комисия ДО 15.01.2016Г. Директор

Създаване на 
стратегия за 
привличане на деца 
и ученици в 
училището. 
Изготвяне на 
първични
прогнозни списъци.

ПДУД, учители Д 0  30.01.2016г. Директор

Среща на ученици с 
детските градини в 
близост до 
училището

ПДУД, учители ДО 30.01.2016г. Директор
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МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
Тренинг c педагогическия персонал по план на 
ресурсния учител Училищен 

Педагог, 
ресурсен учител

17.02.2015г. Директор

Начало на училищните/ общински кръгове на 
олимпиадите Пом. директор 

УД. учители
По график на РИО - 

Варна

Директор,
РИО-
Варна

Паралелкови родителски срещи Кл. р-ли п д у д
Училищни дни на европейските народи Ден на 
Г ермания

VI-ти клас 
Класни 

ръководители

Последната седмица 
на м. февруари 2015 

г.
п д у д

Общински кръг на олимпиадите. Пом. директор 
УД, учители

По график на РИО- 
Варна п д у д

Подготовка на план за извършване на ремонти за 
подготовка на учебната 2015/2016 година ПДАД

комисия
До

30.03.2015г. Директор

МЕСЕЦ МАРТ
Информация за учениците, завършващи VII и 
VIII клас, с хронични заболявания за насочване 
към подходящи училища.

Класни 
ръководители 

медицинска сестра

До
20.03.2016 п д у д

Изготвяне на обобщена заявка за 
задължителната документация за началото/края 
на учебната 2015/2016.

Директор, пом. 
директор

В срок, 
определен 
от РИО- 
Варна

РИО

Отбелязване на Ill-ти март- Национален празник 
на РБ

VII6 клас 
Класен 

ръководител
Директор

„Заедно с мама"- осмомартенско тържество на 
децата от ПГ М. Дончева 08.03 2016г Директор

Тренировъчно занятие по действия на ученици и 
персонал при бедствия, аварии и катастрофи ПДАД, кл. 

ръководители
21

25.03.2016
Директор

Екипна среща с ресурсния учител Ф. Стоянов 
Педагогически 

съветник
По график Директор

Училищни дни на европейските народи Ден на 
Франция IV- клас Класни 

ръководители

Последната 
седмица на м. 

март 2016
X

Анализ на изпълнението на бюджета за 2014 
година

Г лавния 

счетоводител
До 30 март 

2016год. ПДАД
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МЕСЕЦ АПРИЛ- МАЙ
Провеждане на национално външно 
оценяване

Комисия, 
определена 

със заповед на 
директора

Съгласно 
заповед на 
министъра 
на МОМИ

Директор,
РИО-Варна

Организиране и провеждане на ученически 
екскурзии и зелени училища- заявки и 
организация Класни

ръководители
Априлска
ваканция ПС

Определяне на групи за ЗИП и СИП за 
учебната 2016/2017 г Пом. Директор, 

преподаватели

Последната 
седмица на 

м.май
ПС

МЕСЕЦ ЮНИ- ЮЛИ
1 юни - Ден на детето МО класни 

ръководители 
начален и 

прогимназиален 
етап

01.06.15 п д у д

Работа по училищната документация
Пом. директор 

УД и учителите По график Директор

Графици и провеждане на редовна 
поправителна сесия юни/юли Пом. директор 

УД и учителите По график ПС

Избор на учебници за VIII клас за 
задължителна подготовка Учители по 

предмети До 5.06.15 ПС

Подготовка за провеждане на годишен 
педагогически съвет. Изготвяне на 
справки, информации

Пом.директори,

учители
До 5.06.16 Директор

Изготвяне на проект за Списък- Образец 
№ 1 за учебната 2015/2016 година

п д у д
Ръководител
компютърен

До 10.07.16 директор

Педагогически съвет ПДУД
ПДАСД

Председатели
МО

До 5.07.15 директор
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Анализ на изпълнението на бюджета за 
шестмесечието на 2015 год

Г лавния 

счетоводител

До
30.06.2016 Директор

Планиране и начало на ремонти
ПДАСД След

15.07.16

Директор
главен

счетоводител

РАЗДЕЛ IV
Взаимодействие с училищното настоятелство

Дейност Срок отговаря
Процедура по пререгистрация на УН Октомври

2014 ПДАСД

Училищното настоятелство съдейства за 
включването на родителите в извънкласните и 
извънучилищни дейности, при организирането 
на часа на класа и др. инициативи от плана на 
училището 3. Училищното настоятелство да 
подпомага развитието на ученическата личност 
чрез:
• а/спортни, художествено- творчески, 
естетически и други форми по желание на 
учениците;
• организиране на допълнително 
чуждоезиково обучение в платени и безплатни 
форми на работа;
• съдейства за включване на родителите при 
организиране свободното време на учениците 
във формите на СИП, извънкласни и 
извънучилищни мероприятия;
• обсъжда и решава въпроси свързани с 
материално-техническата база, дидактическите

Постоянен
УН
УН

Училищното настоятелство подпомага и 
финансира училището чрез:

• Спонсорство и дарение от физически и 
юридически лица;
• Такси от даване под наем на учебни и 
спортни бази, от аренда на земята;
• Платени услуги на лица;
• Договори с организации и стопански 
предприятия и фирми

постоянен УН
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