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І   РАЗДЕЛ 
 

Училището пред новата учебна година 
   
 ОУ „Ал. Константинов” започва учебната 2022/2023 год. със записани 713 ученици, 

разпределени в 30 паралелки – 18 в начален етап и 12 в прогимназиален етап.   

Обучението ще се води от 41 учители, 1 директор, двама зам.- директори УД, 16 

учители в групи за ЦОУД, 1 педагогически съветник и 1 логопед. В училището работят 1 

зам.-директор АСД и 2 ресурсни учители, които помагат при интегрираното обучение на 

учениците със специални образователни потребности. Във връзка с реализация на 

дейностите по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ в училището е назначен и 

помощник на учителя. 

За осигуряване целодневна организация на учебния ден за учебната 2022/2023 

година са сформирани 16 групи за ЦОУД: в  начален  етап – 13 групи, в прогимназиален 

етап – 3 групи. 

Педагогическият и непедагогическият персонал в учебното заведение работят за  

утвърждаване на училищните традиции и повишаване качеството на образование, 

осигуряване на приятна и спокойна атмосфера за работа, обучение и възпитание на 

учениците, обогатяване на материалната база.  

При обявяване на пандемична ситуация училището има готовност обучението да 

бъде съобразено с условията, обусловени от разпространението на  COVID – 19, и да бъде 

подчинено на балансирането между предпазливостта и отговорността за здравето на 

всички, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем ефективно, от друга 

страна.  
  

ІІ  РАЗДЕЛ 
 

Цели, стратегии, приоритети в дейността на училището 
  

През  настоящата  учебна  година съгласно Наредба №4 за учебния план 

обучението на  учениците (с изключение на 1, 3 и 4 кл.) се осъществява по нов учебен 

план с часове за общообразователна, разширена и допълнителна подготовка.  
 Усилията на целия колектив на ОУ “Алеко Константинов” са насочени към 

издигане на качеството и резултатите на училищната дейност. 

 Основен проблем, по който работи училището, е Коучинг – изкуството да 

бъдеш педагог - коуч“. Ефективно взаимодействие между училище и родители с цел 

формиране на отношения, ценности, нагласи и мотиви чрез развитие интересите и 

възможностите на всеки ученик като индивидуалност.  
 

І.  Стратегии в дейността на училището: 

1. Високо качество на подготовката на учениците – с цел успешната им реализация 

при кандидатстване в специализирани учебни заведения и след завършване на 

основно образование; 

2. Демократизация и хуманизация на дейността на училището – поставяне на 

ученика в центъра на цялата дейност, грижа и внимание на неговото развитие и 

обучение; 

3. Изграждане на собствен облик, училищни ценности и традиции, с които 

училището се отличава от другите; 

4. Многообразие от дейности, отговарящи на различните интереси, възможности и 

възрастови особености на учениците; 

5. Обогатяване, обновяване и разширяване на материално-техническата база с 

участието на учители от училището, с активното съдействие на Училищното 

настоятелство и с помощта на спонсори. 
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     ІІ. Приоритети в дейността на училището: 

1. Пълно обхващане на учениците в задължителна възраст; 

2. Превенция на насилието и проявите на агресия. Изграждане обстановка на взаимно 

доверие, уважение, сътрудничество и   творчество; 

3. Използване възможностите на STEM – центъра за развитие интересите и 

възможностите на учениците. 

4. Гражданско образование и възпитание; Повишаване мотивацията на учениците за 

учене, придобиване на компетентности и развитие на способности за прилагането 

им на практика;  

5. Изготвяне и реализиране на проекти за обогатяване на гражданската и 

политическата  култура на учениците и финансиране на училището; 

6. Издигане равнището на родноезиковата подготовка и качеството на обучението по 

всеки учебен предмет; 

7. При необходимост провеждане на ефективно обучение от разстояние в електронна 

среда. 

8. Осигуряване възможност за самоуправление, активност и пълноценна реализация в 

различни изяви на учениците, осмисляне и ангажиране на свободното им време.  
9. Осигуряване  безопасността на учениците, спокойствието, оптимални условия за    

възпитание, обучение и труд. 

10. Издигане престижа на учителя чрез повишаване на квалификацията, 

диференцираното заплащане и въвеждане на иновативни методи в преподаването и 

ученето.   
  

ІІІ  РАЗДЕЛ 
 

Основни задачи и дейности 

1.   Реализиране на ефективна и качествена учебно-възпитателна дейност чрез: 

- Диференциране на учебни задачи и изисквания към учениците с цел 

стимулиране и изява на специфичните им възможности и интереси; 

- Работа с изявените в различните направления ученици; реализация на дейности по 

национални програми и други проекти. 

- Работа с изоставащите и застрашени от отпадане ученици, индивидуална 

подготовка за  овладяване на необходимия минимум от знания. Индивидуална 

работа с деца от малцинствен произход, деца от социално слаби и непълни 

семейства, деца с трудности в обучението;  

- Организация за взаимодействие и сътрудничество между учител и ученик, чрез 

която се постига активност, съпричастност и инициативност при провеждане на 

учебно-възпитателния процес; 

- Повишаване трудовата дисциплина на всички членове на колектива; 

- Пълноценно използване на разширената подготовка и ДП, на целодневната 

организация на обучение и на груповите форми за работа с учениците; недопускане 

на „свободни часове” чрез реализация на модул „Без свободен час в училище”. 

- Дейности за повишаване на мотивацията в учебно-възпитателната работа като 

фактор за осигуряване на ефективност, активност и рационалност в изграждане на 

учениковата личност; 

- Отчитане   на   реални   резултати   от   учебно-възпитателния   процес,   обсъждане  

на проблеми   и  слабости,  осъществяване  видовете вътрешноучилищен контрол,   

повишаване методическата и педагогическата подготовка на учителите; 

- Синхронизиране действията на системите за самоуправление и самоконтрол в  

училище, звената за вътрешноквалификационна дейност и Обществен съвет. 
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       2. Акценти на дейностите във връзка с гражданското образование: 

а)  Здравно образование; правила за работа в условията на COVID-19. 

б)  Превенция на зависимостите (наркомани, алкохол, тютюнопушене и др.); 

в)  Сексуално образование и превенция на СПИН; 

г)  Умения за решаване на конфликти и водене на спорове; 

д)  Професионално ориентиране и подготовка за кариерно развитие; 

е)  Образование и възпитание за околната среда и опазването й; 

ж)  Физическа   култура   и   спорт,   формиране   здравословен   начин   на   живот   - 

чрез организиране на училище сред природата, ученически лагери, екскурзии, 

походи, състезания, спортни мероприятия; 

          з)    Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие; 

и)    Безопасност на движението по пътищата; 

й)    Действия при природни бедствия, аварии, катастрофи и пожари; 

к)    Безопасни условия за възпитание, обучение и труд; 

      л)   Работа за интегриране на ученици със СОП и ученици от етническите малцинства; 

м)  Изграждане на личности – родолюбци – чрез участие в срещи, вечери, 

кръжоци, дискусии, екскурзии; 
 

3. Професионално ориентиране – осъществява се чрез обучение по отделните 

учебни предмети, тематично в ЧК и в извънкласни форми на работа.  

  Дейностите са начочени към: 

- Развиване на умения за самостоятелно вземане на решение от учениците за 

техния  училищен и професионален избор; 

- Осигуряване на специализирана информация на учениците за  възможностите  

на средното и висшето образование, подпомагаща професионалното им ориентиране; 

 Дейностите по професионално ориентиране в училище се осъществяват от 

учителите, класните ръководители и педагогическия съветник и се конкретизират 

тематично и календарно в техните планове. 
 

4. За реализиране на ефективна и качествена училищна дейност са създадени и 

работят следните комисии: 

а) за професионално ориентиране и кариерно развитие на учениците – Д. 

Димитров, Кр. Борисова; 

б) за квалификационна дейност – В. Зафирова, Г. Гочев, Г. Жечева.  

в)    по безопасност на движението – А. Желязкова, Д. Тодорова, Г. Бинев; 

г) по украса и хигиена на учебното заведение–М. Тодорова, Димчева, Самарджиева 
д) за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от 

уязвими групи и за превенция на ранното напускане на училище – Д. 

Димитров, Тоня Борисова, Св. Кирилова, Л. Вълчева, А. Русинова. 

е) екип за координиране дейностите във връзка с гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование: Самарджиева, Карабелова, А. 

Янева  
 

   Всяка комисия изготвя план за работата си като част от годишния план на училището. 
 

ж) Летописна книга – Галина  Жечева. 
з)    Секретар на ПС – Маргарита Никова. 
 

 За постигане на целите е необходимо да продължи: 

 работата с родителите - да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на 

родителите към училищния живот; 

 прилагането на гъвкави и нетрадиционни подходи за недопускане на 

противообществени прояви на ученици; 
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ІV  РАЗДЕЛ 
 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите 
 

І. Административна  дейност: 
 

№ Дейност Отговорник Срок 

1 Изготвяне  на Списък-Образец №1 Директор ІХ.2022 г. 

2 Изготвяне на ПДУУ; Актуализиране на ПВТР Директор, ПС ІХ. 2022 г. 

4 Изготвяне на Годишен план за работата на 

училището. 

Зам.-директори УД, 

ПС 

ІХ. 2022 г. 

5 Изготвяне на училищни програми и планове 

за работа на отделните комисии  

Директор, председа-

тели на комисии 

ІХ. 2022 г.  

6 Подготовка на работа със задължителната 

документация в електронен вариант  

Зам.-директори УД ІХ.2022 г. 

7  Актуализиране на ПОБУВОТ Славова - ЗД АСД  IХ. 2022 г. 

  8 Планиране на учебното съдържание. Учители IХ. 2022 г. 

9 Изготвяне на седмично разписание. Комисия, назначена със 

заповед на директора 
09.ІХ.2022 г. 

10 Изготвяне на учебни програми за разширена 

и допълнителна подготовка. 

Преподаватели 12.ІХ.2022 г. 

11 Изготвяне графици за провеждане занятията 

по ДП, часовете по БДП, консултации   

Зам.-директори УД 15.ІХ.2022 г. 

06.II.2023 г.  

12 Изготвяне на спортен календар Учители по ФВС Х.2022 г. 

13 Оформяне на Е-дневник  Директор, ЗДУД 

Кл. ръководители 

23.ІХ.2022 г.  

14 Изготвяне на графици за провеждане на 

контролни и класни работи 

А. Желязкова-ЗДУД  до 2 седм. след 

началото на все-ки 

учебен срок 

15 Оценяване труда на педагогическите  

специалисти, непедагогическия персонал,  

осигуряване на ДТВ 

Директор 30.IX.2022 г. 

16 Подготовка на документи, свързани с 

провеждане на екскурзии 

Славова -ЗД АСД през годината 

17 Изготвяне на календарен план за текущи 

дейности 

А. Желязкова-ЗДУД ежемесечно 

 

ІІ. Социално-битова и стопанска  дейност: 
 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Подготовка на материалната база за началото 

на учебната година. 

Директор 14.ІХ.2022 г. 

2. Превантивна работа с целия колектив и 

всички ученици за създаване на атмосфера за 

опазване на училищното имущество. 

Директор, 

Кл. ръководители 

през 

годината 

3. Осигуряване на необходимите учебно-

технически средства и материали. 

Зам. - директори

  

през 

годината 

4. Изготвяне план за осигуряване на нормален 

учебен процес през зимния период.  

ЗД АСД Х.2022 г. 

5. Планиране и извършване на строително-

ремонтни дейности за подобряване, 

обогатяване и опазване МТБ в училището. 

Директор, 

Гл. счетоводител 

през 

годината 
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ІІІ. График на учебното време  през учебната 2022/2023 година: 
 

НАЧАЛО  НА  УЧЕБНАТА  ГОДИНА: 15.09.2022 г. 

    1.    Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

29.10.2022 г.  -        01.11.2022 г. вкл.   есенна 

24.12.2022 г.      -  02.01.2023 г. вкл.   коледна 

01.02.2023 г.      -  05.02.2023 г. вкл.      междусрочна 

08.04.2023 г.      -  17.04.2023 г. вкл.   пролетна  
     

   2.    Неучебни  дни: 

            11.05.2023 г.      -      Патронен празник (неучебен, но присъствен) 

19.05.2023 г.        -      ДЗИ по БЕЛ  

            23.05.2023 г.        -      Втори ДЗИ и ДЗИ за придобиване на профес. квалификация 

 25.05.2023 г.       -     неучебен, но присъствен за училищни, просветни и културни    

                                                 дейности 

13.06.2023 г.        -      НВО по БЕЛ в края на VІІ и на Х клас 

16.06.2023 г.        -      НВО по математика в края на VІІ и на Х клас 
       

3. Начало на втория учебен  срок  -  06.02.2023 г. 
 

4. Край  на втория учебен срок: 
 

31.05.2023 г.  І – III клас  (14 учебни седмици)   

15.06.2023 г.              ІV - VІ клас  (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г.              VІІ клас        (18 учебни седмици) 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА УЧЕБНИЯ ДЕН: Целодневна организация на учебния ден за 

учебната 2022/2023 година като задължителните учебни часове се провеждат в 

самостоятелен блок (преди обяд), а дейностите по самоподготовка, занимания по 

интереси, организиран отдих и физическа активност – в отделен блок (след обяд) в групи 

за ЦОУД (съгласно чл. 20 ал. 1 т. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование). 
 

ІV.    Празници  и  училищни  тържества: 

 Откриване на учебната година    - 15.09.2022 г. 

 Ден на народните будители         

 Коледни тържества      - 22.12.2022 г. 

 Ден на освобождението     - 03.03.2023 г. 

 Баба Марта, Първа пролет;     - Март 2023 г. 

 Патронен празник      - 11.05.2023 г. 

 Ден на бълг. просвета и култура и слав. писменост          - 24.05.2023 г. 

 Приключване на учебната година               - 31.05, 15.06., 30.06.2023 г. 
 

V. Участие в олимпиади, състезания, конкурси; посещения на театрални 

постановки, кино, куклени спектакли, изложби и  др.: 

 - всички олимпиади за  ученици  4 - 7 кл.; 

- математически състезания и състезания по ИТ;  

- спортни състезания; 

- конкурси: рисунки, поезия, музика, БЕЛ, чужд език, БДП; общински, по повод 

различни празници и др.; национални състезания; 

- посещения на театрални постановки, кино, куклени спектакли и др. 
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VІ. Екскурзии и туристически пътувания с учебна, образователна, възпитателна, 

културно – развлекателна и опознавателна цел (съгласно епидемичната обстановка 

и насоките и разпоредбите на МОН и МЗ):  

   За 1 – 3 кл. – в седмицата за проектни дейности и/или в неучебни дни   

 За 4 – 7 кл. - При желание на родителите и възможност: в неучебни дни. 
 

VІІ. Родителски срещи и приемни дни (присъствени и/или в електронна среда) 
 м. септември 2022 г.,  

 м. ноември    2022 г. 

 м. януари       2023 г. 

 м. март           2023 г.  

 м. май            2023 г.  
 

 

Консултации от учители - по график - изготвя се до 15.09.2022 г. 
 

План за работата  на ПС - изготвя се като част от годишния план. 

 

Планове за работата на училищните комисии - изготвят се като част от годишния план. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


