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РАЗДЕЛ І 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

  

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е основно училище, което се намира в краен квартал 

в гр. Горна Оряховица преди с. Арбанаси.. В училището се обучават 265 ученици 

разпределени в следните паралелки: ПГ - 9, І - IV клас –  ученици - 163  и V - VII клас 93 

ученици.  

СИЛНИ СТРАНИ 

1. Много добри традиции в образователно-възпитателния процес. 

2. Отлично подготвени и квалифицирани преподаватели; 

3. Умения за работа с родителите и неправителствени организации. 

4. Добра координация и обмен на информация - между класни ръководители, учители в 

ЦДО и ръководството на училището при работа със застрашените от отпадане ученици, 

учениците с проблемно поведение или с противообществени прояви. 

5. Наличие на ресурсен учител, който работи индивидуално с учениците със СОП. 

6. Разработване на индивидуални програми за работа с учениците със специални 

образователни потребности; 

7. Отлична материално-техническа база, подновена по проект „Подобряване на 

образователната среда в гр. Горна Оряховица “  

8. Подобряване на външни спортни площадки и парка на училището. 

9. Въвеждане на електронен дневник 

 

 СЛАБИ СТРАНИ 

1. Липса на достатъчно регламентирано учебно време за рабата по превенция на 

наркоманиите, тютюнопушенето, алкохола, сексуалното здраве и мн. други теми, 

обезпечаващи социалното съзряване и развитие на личността. 

2. Трудности при интегрирането на деца и ученици  със СОП в училището. 

3. Трудности при обучение на учениuи билингви  на правилен книжовен български език. 

 

За учебната 2019 – 2020 г. година е необходимо  : 

 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; 

 да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 специално внимание да се отдели на работата с 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 ; 

 обновяване на компютърната техника в училище; 

 

РАЗДЕЛ ІІ 
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 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена 

реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и 

стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно 

ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и 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 

 

Утвърждаване на ОУ “Св. св. Крил и Методий ” като училище, способно да 

формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за 

продължаване на образованието им и за придобиване на професия. Усъвършенстване на 

професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от 

високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 

човешкото достойнство. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да 

формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със 

социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие 

срещу проявите на агресивност и насилие.  

 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

 Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици. 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие на подрастващите. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Повишаване на уменията на учениците и учителите за работа с 

информационните технологии.  

 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 

 Опазване на новата база – класни стаи, санитарни възли, физкултурен салон, 

двор и спортни площадки. 

 Въвеждане на ученически униформи и приобщаване на децата към обогатяване 

и разнообразяване на училищния живот 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Създаване на позитивни и конструктивни нагласи у членовете на училищната 

общност за повишаване качеството на УВП и реализиране на Държавните 

образователни стандарти. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите ученици. 
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 Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и 

учениците 

 Практическа приложимост на знанията и уменията и поставяне на ученика в 

активна жизнена позиция чрез акцентиране върху способностите за 

самостоятелно получаване на знания и тяхното приложение. 

 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него 

от всеки възпитаник. 

 Защита личностното достойнство на учениците  - толерантност към различията 

и индивидуален подход за моделиране на социално желано поведение. 

 Обогатяване на техниката в училище. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение. 

 

5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Акцентиране върху подготовката по български език и литература и по математика 

.  

 Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и 

квалификация на педагогическите кадри. 

 Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност. 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

 Гражданско образование – в дух на толерантност към различията, социална 

интеграция и сътрудничество. 

 Ефективно използване на учебните помагала и наличната МТБ за целите на УВП 

и специфичните  интереси на учениците.   

 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 МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно  участие в 

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство 

като орган, подпомагащ цялостната УВР. 

 Повишаване на резултатите на НВО в IV и VII клас 

 Въвеждане на действащ ученически съвет. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ. 
 

 Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес. Основни 

приоритети във взаимодействията с факторите от социалната среда. 

1. Училище и социална среда: 

1.1. Взаимодействие с неправителствени организации, родители и общественост. 

1.2.Психолого-педагогическа, учебно-възпитателна и методическа работа с 

учениците (гражданско образование). 
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1.2.1. Здравно образование и възпитание. 

1.2.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, 

хазарт и др.). 

1.2.3. Сексуално образование и превенция на СПИН. 

1.2.4. Умения за преодоляване на конфликти и водене на дискусии. 

1.2.5. Професионално ориентиране и подготовка за социално развитие. 

1.2.6. Образование и възпитание в областта на екологията. 

1.2.7. Противодействие срещу проявите на агресивност, насилие и престъпност. 

1.2.8. Безопасност на движението. 

1 2.9. Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари. 

1.3. Организация на свободното време на учениците. 

1.4. Работа на постоянната комисия за борба с противообществените прояви сред 

малолетни и непълнолетни. 

2. Квалификационна, методическа и педагогическа дейност в училище. 

3. Вътрешно- училищен контрол – форми, обекти, срокове и отчетност. 

4. Работа на Педагогическия съвет. Теми и график на заседанията  на ПС. 

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

сред учениците. 

6. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, охрана на 

труда и  защита при природни и други бедствия. 

 

 

А. УЧИЛИЩЕ И СОЦИАЛНА СРЕДА – ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УВП 

 
 СЕПТЕМВРИ 

 
1.  Тържествено откриване на учебната година. 

2.  Проверка готовността на първокласниците за училищно обучение и учебен труд. 

3.  Избор на класни ученически съвети в ЧК и на училищен ученически съвет . 

4.  Педагогически съвет за началото на 2019/2020 учебна година.  

5.  Отбелязване Деня на независимостта на Република България – 22 септември. 

6.  Инструктаж на учениците от всички преподаватели и класни ръководители за 

безопасните условия на възпитание, обучение и труд в училище и необходимите 

действия при природни бедствия, аварии, катастрофи, пожари. 

7.  Провеждане на родителска среща: 

-  за запознаване на родителите с основните цели и задачи на УВР през новата 

учебна година; 

8.  Запознаване на учениците с новия Правилник за приложение на Закона за 

предучилищното и училищното образование и Правилника за вътрешния ред в 

училище. 

9.  Контролна дейност. 

 Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес /дневници 

( електронен и хартиен ), бележници, лични карти /. 

 Контрол на дежурството на учителите, графици за провеждане на 

индивидуално обучение, консултации и работа с училищната документация 
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 Спазване на Правилника за вътрешния ред 

10. Създаване на ученически съвет 

 

ОКТОМВРИ 

 

1. Провеждане на входни нива по учебни дисциплини за установяване на знанията и 

уменията на учениците. 

2. Анкета за тормоза между учениците в училището, проведена от класните 

ръководители. 

      3. Педагогически съвет: 

      3.1.Резултати от проведения входен тест на първокласниците; 

      3.2. Отчитане на резултатите от входните нива; 

      3.3.  Освобождаване на ученици от ФВС; 

      3.4. Приемане на план за подготовката на Патронния празник на училището. 

      4.  Провеждане на учебна евакуация – занятия и мероприятия по гражданска защита. 

       5.  Спортни прояви: 

           - Провеждане на състезание „Бързи, смели, сръчни” за НЕ по класове; 

           - Провеждане на училищен турнир по волейбол. 

      6.   Контролна дейност. 

 Проверка на плановете на класните ръководители на І-ІV клас и учебните 

часове в  ЧК ; 

 Проверка на основните учебни предмети / ЗУЧ / във ІІ-ІV клас; 

 Отчитане  на резултатите от входното ниво на ПС; 

 Контрол на дежурството на учителите, дневници и  бележници. 

 

НОЕМВРИ  

 

1. Ден на народните будители – 1 ноември (беседа в ЧК). 

        2. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от входните нива  

3. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене, хазарт и др.) 

сред учениците  в ЧК. 

4. Проверка на училищната документация, свързана с УП   

      4.1. Планове на класните ръководители. 

      4.2. Спазване на Правилника за вътрешния ред. 

      5. Тематичен Педагогически съвет - Прибиране и задържане на учениците на 

задължителна училищна възраст   

      6. Контролна дейност. 

 Контрол на дежурството на учителите, дневници и  бележници 

 Проверка на учебни часове. 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЕМВРИ 
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1. Педагогически съвет 

1.1  Разглеждане нарушенията на училищния правилник и на Правилника на вътрешния 

ред в училище. 

1.2  Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици. 

      2. Осъществяване на приемственост между ПГ и първи клас чрез взаимни посещения и 

празнични програми . 

       3. Тържества по класове, посветени на коледните празници и обичаи. 

       4. Изложба на картички, сурвакници, оформяне на кътове с коледна тематика. 

       5. Участие в общинската благотворителна изложба-базар на сурвакници и коледни 

картички. 

 7. Християнство и религия в ЧК. 

 8. Празник на цифрите – І клас 

       9. Контролна дейност. 

 Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство и ФВС - /V,VІ и 

VІІ клас/ 

 Контрол за провеждането на д.ч. по ФВС в начален курс 

  Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници 

 

ЯНУАРИ 

 

1. Беседа в ЧК по проблеми на сексуалното възпитание и превенцията на СПИН./ V- 

VІІ клас. 

2. Педагогически съвет 

      3. Спортни прояви: Пързаляне със ски и шейни. 

      4.  Контролна дейност.     

 Проверка на плановете за час на класа - / V,VІ и VІІ клас /; 

 Проверка на часовете по химия и ООС, биология и ЗО, човекът и природата и 

физика и астрономия; 

 Контрол на дежурството на учителите, дневници и бележници. 

 

 

ФЕВРУАРИ 

 

1. Педагогически съвет: 

1.1. Отчет на резултатите от УВР през І-ви учебен срок и на дейността на постоянните 

комисии. 

1.2. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност от І-ви учебен срок. 

1.3. Доклад на учителите за резултатите на учениците по предмети през първи учебен 

срок. 

1.4. Предложения за санкции на ученици.  

      2. Провеждане на родителска среща за отчитане на резултатите от първия учебен  срок. 

3. Живот и дело на Васил Левски – беседа в ЧК и честване на годишнината. 

4. Провеждане на олимпиади и състезания. 

5. Провеждане на учебна евакуация - занятия и мероприятия по гражданска защита. 

      6. Отбелязване Денят на розовата фланелка. 

      7. Спортни прояви:  
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            - провеждане на турнир по волейбол за VI-VII клас. 

      - провеждане на състезание: „Бързи, смели, сръчни” за I клас. 

 8. Контролна дейност. 

 Проверка на учебни  часовете  

 Контрол на дежурството на учителите, дневници и  бележници. 

 

МАРТ 

 

1. Педагогически съвет. 

2.   3-ти март – беседа в ЧК и честване на годишнината.  

3.   8-ми март – празник на жената и майката.  

      4.  Участие в общинската благотворителна изложба базар на мартеници по случай 

празника на Баба Марта. 

      5. Запознаване на учениците от VІІ клас с въпросите относно  професионалното 

ориентиране в ЧК и посещение на професионални училища в града. 

      6.   Спортни прояви:  

             - провеждане на състезание по Народна топка в НЕ. 

       - провеждане на турнир по футбол в ПГЕ. 

 7.   Контролна дейност. 

 Проверка на графиците за ИО, консултации и часа за работа с учебната 

документация; 

 Проверка на ЧК в V, VІ и VІІ клас; 

 Контрол на дежурството на учителите, дневници и  бележници. 

 

 

АПРИЛ 

 

1. Педагогически съвет. 

2. Проверка за спазване Правилника за вътрешния ред. 

     3. Агресията сред учениците в училище - тема за ЧК. 

     4. Организиране на различни прояви в училище с великденска тематика. 

     5. Празник на буквите - І клас. 

6. Седмица на Земята – изложби, рисунки, есета, дискусии в ЧК. 

7. Участие в Общинско мероприятие „Най-дългата рисунка“. 

8. Педагогически съвет - Запознаване с изискванията на МОН по отношение на 

предстоящото провеждане на външно оценяване на ІV и VІІ клас, заповеди и наредби. 

9. Спортен празник: 

   -  провеждане на състезание по Народна топка в НЕ; 

   - провеждане на турнир по футбол V-VII клас. 

10. Отбелязване на седмицата на детската книга . 

     11.  Контролна дейност  

 Проверка на обучението по музика, изобразително изкуство, ТП и ФВС - / 

начален етап /; 

 Проверка за провеждане дейностите на д.ч. по ФВС - / V-VІІ клас /; 

 Контрол на дежурството на учителите, дневници и  бележници. 
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МАЙ 

 

1. Педагогически съвет – Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и 

изявени учители по случай 24 май. 

2. Родителска среща. 

3. Организация и провеждане на НВО в IV и VII клас. 

4. Честване на Патронния празник на училището. 

4. Празнично шествие на ученици и учители послучай   24 май. 

5. Осъществяване на приемственост между начален и прогимназиален етап /ІV – V клас/ 

- изнасяне на уроци от учители от прогимназиален етап. 

6. Спортни прояви: 

- участие в Общински турнир по футбол.;                                                                     

- участие в Щафетна обиколка на Горна Оряховица в чест на празника на града; 

 - излет до село Арбанаси. 

7. Организиране на училищни екскурзии. 

       8. Контролна дейност. 

 Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване 

на учениците от ІV . 

 Отчет за резултатите от изходните нива на учениците от І, ІІ и ІІІ клас по 

основните учебни предмети. 

 Контрол на дежурството на учителите, дневници и  бележници. 

 

      ЮНИ 

       

1. Педагогически съвет. 

1.1.Отчет на резултатите от УВР. 

1.2.Отчет на постоянните комисии за дейността им. 

1.3.Обсъждане на задачите за подготовка  на новата учебна година. 

1.4.Отчет за резултатите от юнската сесия за промяна на оценката. 

      2. Екскурзия - прогимназиален етап. 

3. допълнително обучение с изоставащи ученици от І, ІІ, ІІІ и ІV клас - отг. класните 

ръководители. 

4. Раздаване на Свидетелствата за основно образование на VII  

5. Юнска сесия за промяна на оценката. 

6. Контролна дейност 

 Проверка на учебната документация – главна книга, дневници и  бележници. 

 Провеждане на ПС  за приключване на учебната година. 

 Организация, провеждане и отчитане на резултатите от външното оценяване на 

учениците от VІІ клас. 

 

 

 

Б. КВАЛИФИКАЦИОННА,  МЕТОДИЧЕСКА И ПЕДАГОГИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 
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1. Инструктаж на новоназначените учители за запознаване и работа с училищната 

документация. 

2. Осъществяване на приемственост между подготвителния клас и І клас чрез взаимни 

посещения и празнични програми. 

3. Дейности за привличане и задържане на ученици в училището. 

4. Осъществяване на приемственост между начален и прогимназиален етап (ІV и V 

клас). 

5. Поддържане дейността на  МО в съответствие със съвременните тенденции в 

обучението. 

6. Разговор – лектория с родителите на учениците от І и V класове за оказване на 

родителска помощ и контрол при формирането на учебни умения и навици у 

учениците. 

7. Участие в семинари, работни срещи и открити практики, организирани  на училищно, 

регионално и национално ниво. 

8. Разработен план за квалификационна дейност и приет на заседание на ПС и утвърден 

със заповед на директора. 

 

В. ПЛАН НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ: 

 
Заседанията на ПС ще се провеждат ежемесечно. 

 

    Теми и график на заседанията на ПС: 
 

Месец септември: 

 

 Приемане на Актуализация на стратегия за развитие  на училището   

 Приемане на вътрешни правила за работната заплата 

 Приемане на план за контролната дейност на директора   

 Приемане на план за квалификационната дейност на педагогическите специалисти в 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 

 Приемане на План за дейността на училището 

 Приемане на Годишен комплексен план 

 Утвърждаване на седмичното разписание за I-ви учебен срок  

 Приемане на формите на обучение 

 Приемане на индивидуалните учебни планове  

 Приемане на Училищна програма за целодневна организация на учебния ден  

 Приемане на графици за организация на учебния процес 

 Приемане на етичен кодекс на училищната общност 

 Приемане на план за работа на УКБППМН 

 Приемане на план работата на педагогическия съвет   

 Приемане на темите по гражданско образование  

 Утвърждаване на групите за участие по НП и проекти     

 Приемане на програма за превенция на ранното напускане на училище     

 Приемане на спортно-туристически календар 

 Приемане на график за спортни дейности   
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 Организационни въпроси 

Месец октомври: 

 Приемане на резултатите от  входните нива по предмети 

 Приемане на мерки за повишаване на качеството на образование 

 Внасяне на предложения от класните ръководители за освобождаване на ученици от 

часове по ФВС. 

 Приемане на предложения на класните ръководители за налагане на наказания на 

ученици, допуснали 5 и повече отсъствия по неуважителни причини за месец 

октомври. 

 Организационни въпроси 

Месец ноември: 

 Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и приемане на 

мерки за подобряване на образователните резултати 

 Определяне на училищни символи, ритуали и други отличителни знаци 

 Организационни въпроси 

Месец декември: 

 Приемане на предложения за отбелязване на коледните празници 

 Организационни въпроси 

Месец януари: 

 Приемане на резултатите от УВП за първия учебен срок 

 Приемане на резултатите от обучението на ученици със СОП  през първия учебен 

срок 

 Приемане на отчет за работата на УКБППМН през първия учебен срок 

 Организационни въпроси 

Месец февруари: 

 Информация за обучението в I „а” и I „б” класове през първия срок. 

 Информация за обучението в IV „а” и IV “ б ”класове през първия срок. 

 Анализ на УВР през първия срок  

 Отчет на контролната дейност на директора за първия учебен срок. 

 Приемане на предложение за освобождаване на ученици от физическо възпитание и 

спорт       

 Организационни въпроси 

 

 

 

Месец март: 

 Приемане на предложения на класните ръководители за налагане на наказания на 

ученици, допуснали 5 и повече отсъствия по неуважителни причини за месец 

февруари. 
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 Организационни въпроси. 

Месец април: 

 Приемане на процедура, график на дейностите  и критерии за подбор при записване 

на бъдещите първокласници. 

 Запознаване с инструктажа за ДЗИ и примерните протоколи за дежурство. 

Месец май: 

 Приемане на резултатите от учебно-възпитателната работа  на Подготвителна група  

и учениците от І - III клас. 

 Приемане на предложения  от класните ръководители за лятна работа за учениците 

от I – III клас. 

 Организационни въпроси. 

Месец юни: 

 Приемане на резултатите от УВР за края на учебната 2019/2020 г. за учениците от IV 

до VІ клас. 

 Приемане на предложения за допълнително обучение на учениците от V-VII клас 

 Приемане на отчет за работата на УКБППМН 

 Организационни въпроси 

Месец юли: 

 Годишен доклад-анализ за дейността в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”. 

 Приемане на резултатите от УВР за края на учебната 2019/2020 г. за учениците от 

VIІ клас. 

 Приемане на резултатите от допълнителното обучение на учениците. 

 Отчетен доклад за контролната дейност на директора. 

 Анализ на ЗБУТ в ОУ „Св. св.Кирил и Методий” за учебната 2019/2020. 

 Приемане на информация от учителите за проведеното допълнително обучение. 

 Приемане на годишен доклад за квалификационната дейност в училище. 

 Организационни въпроси. 

 

 

Д. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с 

противообществените прояви сред учениците 
1. Регистрация и картотекиране на учениците с противообществени прояви, както и на тези 

с рисково поведение и живеещите в рискова среда. 

2. Планиране и извършване на превантивна индивидуална и групова възпитателна работа с 

учениците от рисковия контингент. 

3. Координиране дейността на УК с МКБППМН, ДПС при  РПУ, Дирекция „Социално 

подпомагене”, отдел „Закрила на детето”  и други. 

4. Комисията работи по собствен годишен план, който е неразделна част от годишния план 

на училището. 
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Ж. Задачи и форми за работа на Комисията по Безопасност на движението, 

охрана на труда и  защита при природни и други бедствия. 

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

адаптация към условията на движенията по пътя. 

2. Разширяване на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, начини 

за предотвратяването им и защита на човека от въздействия с опасен характер. 

3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване от и до училище. 

4. Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението да се определя правилно собственото поведение. 

 

Настоящият годишен план за дейността на училището е приет на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № 13 на 13.09.2019 г. и е утвърден със заповед на 

директора 

 

 

          


