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ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Приет на заседание на педагогическия съвет
с Протокол № 11/11.09.2020г.

График за учебното време през учебната 2020 – 2021
І учебен срок
І – VІІ клас: 15.09.2020 г. – 03.02.2021 г. (18 учебни седмици );
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24.12 – 03.01 - Коледна ваканция

ІІ учебен срок (начало – 04.02.2021 г.)
І-ІІІ кл. до 31.05.2021 г. (07.06.2021г.) - (14 УС + 1 УС за проектни дейности.);
ІV–VІ кл. до 14.06.2021 г.(16 уч. сед.);
VІІ кл. до 30.06.2020 г. (18 уч. седм.)
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3
4
5
6
7
8
9
30

Май
10 17
11 18
12 19
13 20
14 21
15 22
16 23
31

24
25
26
27
28
29
30
32

19.05 – ДЗИ по БЕЛ
21.05 – втори ДЗИ
27.05 – НВО по БЕЛ ІV клас
28.05 – НВО по мат. ІV клас
31.05 – Край на ІІ срок І-ІІІ клас + 1
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02.06 – Патронен празник
16.06 – НВО по БЕЛ VІІ клас
18.06 – НВО по математика VІІ клас
14.06 – Край на ІІ срок за ІV-VІ клас
17.06 – НВО по ЧЕ (по желание)
30.06 – Край на ІІ срок за VІІ клас

Планираната дейност на ОУ „Христо Ботев” - гр. Раковски произтича от анализа на състоянието и дейността на училището през предходната
учебна година, тенденциите в социалната среда и приоритетите в образователната система.
Годишният план е изготвен по дейности, които са конкретизирани в календарен план по месеци. Неразделна част от него са плановете на
методичните обединения и комисиите.
Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка със задачи, поставени от МОН и РУО – Пловдив.
Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет на 11.09.2020г. с Протокол № 11/11.09.2020г.
ЦЕЛ: Качествено образование в съответствие с ДОС
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА:
Качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание;
Осигуряване на равен достъп и подкрепа на развитието, приобщаване в системата на предучилищно възпитание и пълноценна социализация
на всички деца и ученици;
Формиране на нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат взаимното зачитане и умение да отстояват правата
си, достойнство и толерантност, национална идентичност и зачитане правата на всеки;
Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, намаляване броя на необхванатите ученици и намаляване на
безпричинните отсъствия на учениците;
Насърчаване и повишаване на грамотността на децата и учениците;
Подпомагане и координиране на училищните екипи за постигане целите на националните стратегии и плановете към тях;
Качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
Повишаване на квалификацията на учителите;
Насърчаване на наставничеството като форма за подкрепа на педагогическите специалисти, които за първи път постъпват на работа; назначени
на нови длъжности или прекъснали учителския си стаж за повече от две години;
Връщане на доверието към българския учител.

ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ:
Изграждане на иновационна образователна среда чрез усъвършенстване на преподавателските методи, подходи и техники, ориентирани към
детския интерес и нивото на постижения;
• Поставяне на ученика в центъра на образователно-възпитателния процес;
• Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати;
• Реализиране на личностно ориентиран образователен процес в начален етап;
• Ефективност на целодневната организация на учебния процес в І – VII клас;
• Иницииране на дейности на училищно и регионално ниво за връщане на доверието в учителя и в образователната система като цяло чрез
целенасочена регионална политика в следните направления;
✓ Подобряване на диалога "училище - семейство";
✓ Използване на стимули за поддържане стремежа на учителя към непрекъснато усъвършенстване на професионалната компетентност;
✓ Публичност на добрите практики и постижения;
• Квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти;
• Повишаване привлекателността на образователния процес.
•

3

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ЗАДАЧИ:
Прилагане на съвременни методи на обучение за активизиране дейностите на учениците в учебния час;
Образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход;
Училището и семейството заедно за превенция срещу училищния тормоз между ученици;
Училището, семейството и институциите заедно за повишаване на обхвата и превенция на отпадането от училище;
Поставяне на индивидуалността на ученика в центъра на учебно-възпитателния процес;
Непрекъснато учене през целия живот;
Изготвяне на Училищна програма за преодоляване на напускането на учениците от училище.

•
✓
✓
✓
✓
✓

Методични обединения в ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски:
„Предучилищно и начално образование“;
„Целодневна организация на учебния ден“;
„Чужд език, хуманитарни и обществени науки“;
„Природни науки, математика и информатика“;
„Изкуства, спорт и технологии“.

•

Училищни комисии в ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски.

Отчет за изпълнение на Годишния план на училището през изтеклата 2019/2020 година. (Анализ на състоянието).
„Дейността на училището ни през изтеклата 2019/2020 година беше подчинена на основните цели и задачи от годишния план:
Качествено образование в съотвествие с ДОС, което включваше: “Качествено предучилищно възпитание и подготовка и училищно образование”,
“Намаляване на броя на напусналите и необхванатите ученици” и „Връщане на доверието към българския учител”.
Учителският екип отговорно отстояваше професионалните си ангажименти в стремежа 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.
За реализиране целите и задачите от годишния план на всеки учител беше осигурена творческа свобода и възможност за обогатяване на
професионалните умения, обособяване на педагогическия колегиум като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост
и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и практично мислене в осъществяване на ОВП.
Измина още една учебна година. Както всяка, и тази имаше своите трудности и предизвикателства. Освен тях обаче учебната 2019/2020 година
донесе на нашето училище немалко поводи за удовлетворение от работата, моменти на радост и гордост.
ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски е едно от големите училища в Община Раковски. В него учат над 600 ученици. Колективът ни е сплотен, което
прави работата ни ползотворна и успешна. Хубаво е, че освен учители с дългогодишен стаж в училището ни намират своето призвание много нови и
млади колеги, които с ентусиазъм и енергия градят своя професионален път.
ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски има своята 157-годишна история, но то уверено гледа към бъдещето, защото неговите ученици учат, спортуват,
творят в една мотивираща и подкрепяща среда и ни радват с постиженията си.
Всичко, което деца и учители заедно правят за своето училище, може да бъде видяно на сайта на училището - http://oubotev.bg/, пълен с
разнообразна и интересна информация.
По-важното ще Ви представим обобщено.
През последните години броят на учениците се повишава, училището продължава да бъде едно от предпочитаните учебни заведения в
общината с доказани традиции и опит.
През 2020/2021 учебна година в училището ни ще учат 647 ученици, разпределени в 27 паралелки от I до VII клас и в една подготвителна група
(5- и 6-годишни). Близо ¼ (една четвърт) от учениците ни са с ромски произход.
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2003/004
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2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014
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2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Общо ПГ

13

15

12

0

0

15

13

13

13

17

35

27

23

34

29

24

16

14

19

Общо I клас

94

81

70

65

67

65

66

56

58

60

64

77

87

71

83

90
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96
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81
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87
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91

91
98

Клас/
ПГ

Общо II клас
Общо III клас
Общо IV клас

94
94
89

100
93
94

94
89
86

2005/006

2002/2003

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

86
75
67

83
67
72

62
66
61

61
65
60

65
63
61

55
62
59

57

55

56

58

61

53

60
56
60

76
61
56

82
76
61

70
82
75
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70
85

Общо V клас

109

94
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70

Общо VI клас
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74
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Общо VII клас
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99
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41
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72

83

Общо VIII клас

88

87
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81

68
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56

25

27

12

19

17

28

0

0

0

0

0

Общо + ПГ

787

758

711

627

617

556

528

496

444

445

453

462

489

509

511

553

569

595

647

Общ брой паралелки

34

33

32

27

26

25

24

23

21

21

23

21

22

24

24

25

25

26

27

Учениците от ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски се класират на призови места в общински, областни и национални конкурси, състезания и
олимпиади.
В последните години резултатите на нашите възпитаници на националните външни оценявания след IV и VII клас непрекъснато се повишават.
Успехът по повечето предмети е над средния за областта и страната. От 140 училища в област Пловдив, участвали на НВО – VII клас, сме на 47
позиция. Няма как да не сме удовлетворени и от факта, че в Община Раковски заемаме челното място. Учениците ни, знаейки, че НВО е тяхно право
и отговорност, на 100% се явяват на изпитите, като показват по този начин доверието си в своите учители за подготовката, която са получили.
Училището не е само уроци, то е и творчество, и спорт. ОУ „Христо Ботев“ – гр. Раковски дава възможност на учениците си да разгърнат
спортните си таланти, да пеят и да рисуват.
В училище има екип от специалисти, които да осигуряват адекватна и сигурна подкрепяща среда – педагогически съветник, ресурсни учители,
логопед и психолог. Децата със СОП ежегодно се увеличават:
• В началото на учебната 2020/2021 година в училище има 11 деца и ученици със СОП, които се обучават в дневна форма на обучение (ДФО);
• През учебната 2019/2020 година в училище има 12 деца и ученици със СОП, като 7 (седем) от учениците се обучават в индивидуална форма на
обучение (ИФО), 4 (осем) в дневна форма на обучение (ДФО) и имаме един ученик в ЦСОП;
• През учебната 2018/2019 година в училище има 13 деца и ученици със СОП, като 5 (пет) от учениците се обучават в индивидуална форма на
обучение (ИФО), 8 (осем) в дневна форма на обучение (ДФО) и имаме един ученик в ЦСОП;
• През учебната 2017/2018 година в училище има 12 деца и ученици със СОП, като двама от учениците се обучават в комбинирана форма на
обучение (КФО), двама в индивидуална форма на обучение (ИФО) и двама ученици от ЦСОП;
• През учебната 2016/2017 година в училище има 11 деца и ученици със СОП, като трима от учениците се обучават в комбинирана форма на
обучение (КФО);
• През учебната 2015/2016 година в училище са 15 деца и ученици със СОП, като 3 от учениците се обучават в комбинирана форма на обучение
(КФО);
• През учебната 2014/2015 година в училище са 9 деца и ученици със СОП, като 2 от учениците се обучават в КФО;
• През учебната 2013/2014 година в училище са 6 ученици със СОП;
• През учебната 2012/2013 година в училище са 5 ученици със СОП;
• През учебната 2011/2012 година в училище са 6 ученици със СОП;
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•

През учебната 2010/2011 година в училище са 4 ученици със СОП.

В училище работи екип за всеки ученик в риск, включващ класен ръководител, педагогически съветник и член на комисията по прибиране и
задържане на подлежащите на задължително обучение ученици.
Като резултат от съвместните дейности на ръководството, учителите, институциите и членовете на Комисиятаможем да посочим, че голяма
част от учениците, които не са посещавали редовно училище, са мотивирани и вече присъстват в учебните часове:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

До края на учебната 2019/2020 година имаме 3-ма отпаднали ученици;
До края на учебната 2018/2019 година нямаме отпаднал ученик;
До края на учебната 2017/2018 година нямаме отпаднал ученик;
До края на учебната 2016/2017 година от училище е отпаднал само 1 ученик (VІ клас – 1);
До края на учебната 2015/2016 година от училище са отпаднали 5 ученици (ПГ – 1 дете, ІІ клас – 1 дете, V клас – 1 дете, VІІІ клас – 2 ученици);
До края на учебната 2014/2015 година от училище са отпаднали 9 ученици (ПГ - 2 деца, I клас - 2 деца, II клас - 1 дете, IV клас - 1 дете и V клас - 3 ученици);
До края на учебната 2013/2014 година от училище са отпаднали 2 ученици (I клас – 1 дете и V клас – 1 дете);
До края на учебната 2012/2013 година от училище са отпаднали 10 ученици (I клас – 1 дете, II клас – 1 дете, III клас – 1 дете; IV клас – 1 дете,V клас – 4деца и
от VI клас – 2 деца);
До края на учебната 2011/2012 година от училище са отпаднали 7 ученици (I клас – 1 дете, II клас – 1 дете, III клас – 2 деца; IV клас – 1 дете,VI клас – 1 дете и
от VII клас – 1 дете;
До края на учебната 2010/2011 година от училище са отпаднали 4 ученици или от III клас – 2 деца; IV клас – 1 дете и от V клас – 1 дете.

Заедно можем много. Постигнатото ни прави отговорни пред учениците ни, пред родителите, пред жителите на нашата община. Уверени сме,
че ОУ „Христо Ботев“ е готово да посрещне предизвикателствата на времето със знания, упоритост и дръзновение.
Какъв по-добър пример можем да посочим за превръщане на училището в желана територия за учениците!
През учебната 2019/2020 година участвахме в реализиране на следните проекти:
• ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

НП „На училище без отсъствия” – Мярка „Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училище (НП "Без свободен час в училище");
НП „Оптимизация на училищната мрежа” – Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните
общежития”;
НП „Развитие на системата на предучилищното образование”;
НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ - Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез
създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“
НП на МОН – „Иновации в действие”.

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”:
Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”
(2014-2020).
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:
„Еразъм +” - „Euromosaica“, ключова дейност«Сътрудничество по иновации и обмен на добри практики» /КД2/ - 2017-1-LVO1-KA219-035419_4;
6

•
•
•

„Еразъм +” – „Иновации за активно учене“ - 2019-1-BG01-KA101-062075;
„Еразъм +” - "Да протегнем ръка към всяко дете" - 2018-1-BG01-КА101-047459;
Еразъм +” - NEWTT „Нов път за нови таланти в преподаването“, Ключова дейност 3: Експериментални политики.

•

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. РАКОВСКИ

Всички училищни празници бяха отбелязвани с богати литературно-музикални програми, подготвени от нашите учители по музика, БЕЛ и
начални учители.
Можем да имаме изяви в още много области, но това зависи от нас, учителите, защото нашите ученици обичат да се изявяват и ние сме им
задължени в това отношение. А подкрепа ще има винаги от страна на училищното ръководство и училищното настоятелство.
Редовно се изпращат уведомителни писма до родителите, до кмета на общината и до ДСП – Раковски във връзка с отсъствията на учениците,
както и при получаване или издаване на документ за преместване.
Изпълнението на годишният план е реализирано напълно и успешно.”

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН
№

ДЕЙНОСТИ

1

2

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

КОНТРОЛ
ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ/
ОРГАНИЗАЦИЯ

РАЗМЕР И
ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ

ТЕКУЩА
СТОЙНОСТ

ЦЕЛЕВА
СТОЙНОСТ

4

5

6

7

8

н/п

1 бр.

н/п

17 бр.

ИЗПЪЛНЯВА

3
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

1

Изготвяне седмично разписание на часовете.

02.09.2020г.
11.09.2020г.

Комисия

Зам.-директори УД

2

Разработване програми за ИУЧ и ФУЧ

02.09.2020г.
13.09.2020г.

Учители по
предмети

Зам.-директори УД

3

Родителска среща за новопостъпили деца в училище І клас
Обсъждане целодневна организация на учебния процес;
Заболявания и алергии;
„Безопасен маршрут за придвижване до училище”;
запознаване с Училищния учебен план;

10.09.2020г.

Класни
ръководители
I-ви клас и ПГ

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

4

Заседание на Педагогическия съвет с дневен ред
1. Отчет за изпълнение решенията на Педагогическия съвет..
2. Приемане на Училищния учебен план.
3. Избиране на формите за обучение.
4. Приемане на Дневен режим на институцията, в условията на Covid-19.
5. Приемане Вариант за организация на учебната дейност и обсъждане
целодневната организация в 1-ви клас, 2-ри клас, 3-ти клас и 4-ти клас.
6. Приемане на 3 дни за неучебни през настоящата учебна година.
7. Приемане на отчет за изпълнение във връзка с изискванията на
Наредбата за финансиране на институциите в системата на училищното и
предучилищното образование относно групи по занимания по интереси в
училище през 2019/2020 учебна година.
8. Приемане на Правила за организиране и провеждане на присъствено
обучение в училище в условията на извънредна епидемиологична
обстановка.
9. Приемане на Индивидуални учебни планове на ученици със СОП във
връзка с дневна форма на обучение;

02.09.2020г.

Педагогически
екип

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

7

5

6

Обсъждане и приемане на критерии за подбор и броя на длъжност „главен
учител” в училище.
Заседание на Педагогическия съвет с дневен ред
1. Отчет за изпълнение решенията на Педагогическия съвет.
2. Актуализиране на Правилник за дейността на училището;
3. Приемане на Годишен план на училището;
4. Актуализиране на Стратегия за развитието на училището (2020-2021
година);
5. Приемане на План за действие относно Стратегията за развитието на
училището и финансиране;
6. Приемане на План за квалификационна дейност в училище;
7. Приемане на Правила за участие в квалификационнате дейност и
механизъм за финансова подкрепа;
8. Приемане на Програмна система за работа с децата в предучилищна
възраст;
9. Приемане на Училищна програма за целодневна организация на учебния
ден;
10. Приемане на мерки за повишаване на качеството на образованието;
11. Приемане на Етичен кодекс на училищната общност;
12. Приемане на Програма и План за превенция на ранното напускане на
училище;
13. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи;
14. Приемане на Плана за противодействие на училищния тормоз;
15. Приемане на Стратегия за превенция и противодействие на училищния
тормоз между учениците и процедура за действие при наличие на тормоз
между учениците;
16. Приемане на План за работата на УК по БДП през учебната 2020-2021
година;
17. Приемане График за провеждане на заседанията на Екип за подкрепа за
личностно развитие на деца и ученици със СОП;
18. Приемане на Училищен план за действие в изпълнение на Националната
стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода
2020-2021 година;
19. Приемане на система от качествени показатели във връзка с оценяване на
ученици въз основа на установените резултати от изпитванията на
учениците от I, от II и от III клас.
20. План за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие
на тероризма и Наредба № 8121з-1225/27.09.2019 г.
21. Запознаване с Плана за бедствия и Плана за евакуация в ОУ „Христо
Ботев” – гр. Раковски;
22. Запознаване с Правилника за вътрешен трудов ред, Правилника за
осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд,
Правилника за пропусквателен режим в училище;
23. Предложение за съгласуване при определянето на учители, на които се
възлага постигането на целите по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” за
учебната 2020-2021 година.
24. Запознаване с Училищния спортен календар;
25. Запознаване с Плана на педагогическия съветник;
26. Запознаване с Плана на комисията за професионално ориентиране;
27. Запознаване с Плановете на МО и УК.

Тържествено откриване на учебната година за учениците от І клас.

11.09.2020г.

Педагогически
екип

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

15.09.2020г.

Учители по БЕЛ
и музика
Снежана
Царова

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

8

7

Съгласуване на седмичното разписание на часовете за I учебен
срок с РЗИ - Пловдив

до 30.09.2020г.

Зам.-директори
УД

Директор

8

Утвърждаване на „Списък-Образец 1”

до 25.09.2020г.

Директор

Директор

9

Утвърждаване на Училищния учебен план

до 15.09.2020г.

Педагогически
съвет

Директор

10

Изготвяне и утвърждаване на Учебните програми по ИУЧ

до 13.09.2020г.

Учители по
предмети

Директор

11

Изготвяне и утвърждаване на Учебните програми по ФУЧ

до 13.09.2020г.

Учители по
предмети

Директор

12

Изготвяне на тематични планове на учебния материал по ФУЧ

до 13.09.2020г.

Учители по
предмети

Директор

13

Изготвяне на индивидуални планове за деца със СОП – дневна
форма на обучение.

до 13.09.2020г.

14

Изготвяне на планове за подкрепа за личностно развитие на децата
със СОП

до 30.09.2020г.

15

Изготвяне на индивидуални програми за децата със СОП в ДФО.

16

Класни
ръководители
Учители по
предмети
Ресурсен
учител
Класни
ръководители
Учители по
предмети
Ресурсен
учител

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

7 бр.

н/п

1 бр.

н/п

3 бр.

н/п

3 бр.

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

11 бр.

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

11 бр.

н/п

14 бр.

н/п

27 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

5 бр.

н/п

1 бр.

15.09.2020. –
30.09.2020г.

ЕЛПР, учители
по предмети

Директор

Изготвяне тематични планове на класния ръководител.

до 13.09.2020г.

Класни
ръководители

Директор

17

Изготвяне график за провеждане консултации с ученици.

до 30.09.2020г.

Учители по
предмети

Зам.-директори УД

18

Изготвяне график за провеждане на класни и контролни работи.

15.09.2020г. –
30.09.2020г.

Зам.-директори
УД

Директор

19

Изготвяне график за провеждане на допълнителния час на класа.

до 13.09.2020г

Зам.-директори
УД

Директор

20

Изработване планове на МО и училищни комисии.

до 13.09.2020г.

Председатели
на МО и
комисии

Зам.-директори УД

21

Запознаване на учениците с училищния правилник.

до 30.09.2020г.

Педагогически
съветник

Зам.-директори УД

9

В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

22

Проучване на деца, подлежащи на задължително обучение.

01.09.2020г. –
30.09.2020г.

Екип обхват

Зам.-директори УД

23

Анонимен въпросник на тема „Училищен тормоз”. Анализ и
обсъждане на резултатите

15.09.2020г. –
10.10.2020г.

Педагогически
съветник

ЗД УД

24

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

Месец
септември

Екип за обхват

Зам.-директори УД

25

Отбелязване международния ден на езиците

26.09.2020г.

Учители по
чужди езици

Зам.-директори УД

до 10.10.2020г.

Педагогически
екип

Директор

26

Заседание на Педагогическия съвет с Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение решенията на Педагогически съвет
2. Избор на комисия за определяне на допълнителното трудово
възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия
персонал;
3. Избор на критерии за определяне на допълнителното трудово
възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия
персонал;
4. Запознаване с Плана за контролна дейност на директора;
5.Разглеждане на заявления и протоколи за освобождаване от
часове по физическо възпитание и спорт;
6. Одобряване на предлаганите и търсените занимания по интереси в

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Съгласно
ВПРЗ
В рамките на
бюджета на
училището

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

4 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

2 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

училище през учебната 2020/2021 година;
7.Приемане на ИУП на учениците одобрени за индивидуална форма на
обучение
8. Групи за работа по проект „Подкрепа за успех“ през 2020/2021 уч.
година

27

Изготвяне и изпращане на списъци с учениците, записани в
училище за учебната година до община Раковски и ДСП – гр.
Раковски

до 16.09.2020.
до 30.09.2020г.

Зам.-директори
УД и зам.директор АСД

Директор

28

Европейски ден на спорта в училище

до 30.09.2020 г.

Учители по ФВС

ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
29

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

Месец октомври

Екип за обхват

Зам.-директор УД

30

Осъществяване и развитие на връзки с училища и преподаватели
зад граница

до 31.10.2020г.

Учители по
чужди езици

Зам.-директор УД

31

Провеждане тестове за входно равнище на знанията на учениците

до 12.10.2020г.

Учители по
предмети

Зам.-директор УД

32

Участие в регионални съвещания (присъствено или онлайн)

до 31.10.2020г..

Учители по
предмети

Зам.-директор УД

33

Тържество по случай деня на народните будители. Конкурс „Народни
будители“

30.10.2020 г.

Учители по БЕЛ
и музика и Л.
Кисова

Зам.-директор УД

10

Съгласно
ВПРЗ
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п
н/п
н/п

1 бр.

34

Изготвяне на картотека на деца, застрашени от отпадане

30.10.2020 г.

Педагогически
съветник

Зам.-директор УД

35

Изготвяне на картотека на ученици с рисково поведение

30.10.2020 г.

Педагогически
съветник

Зам.-директор УД

36

Поддържане на електронен регистър с ученици, застрашени от
отпадане

месец октомври

37

Поддържане на електронен регистър за въвеждане, регистриране и
обработка на инциденти с ученици

срок постоянен

38

39

Заседание на педагогическия съвет с Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение решенията на Педагогически съвет;
2. Резултати от проверка входното равнище на знанията на
учениците;
3. Запознаване с Плана за осигуряване на нормален учебен процес
през зимата;
4. Актуализиране на Годишния план на училището;
5. Запознаване с Годишния план за дейността на РУО - Пловдив.
Провеждане на родителско-учителска среща в електронна среда:
- запознаване с Училищния учебен план;
- запознаване с Правилника за дейността на училището;
- запознаване с Графика за консултации на учителите;
- запознаване с Графика за контролни и класни работи;
- запознаване с Графика за допълнителния час на класа;
- запознаване с Графика за УЧСД;
- запознаване с Правилника за пропусквателен режим в училище;
- запознаване с изискванията относно съхраняване и възстановяване
на учебници;
- запознаване с Плана за противодействие на училищния тормоз;
- запознаване с Плана за намаляване дела на напусналите ученици
в училище;
- запознаване с резултатите от входното ниво на учениците.

н/п

1 бр.

Директор,
експерти РУО Пловдив, Община
Раковски, ДСП Раковски

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

Директор,
Ст. експерт ОСО

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

До 16.10.2020г.

Класни
ръководители
I – VII клас и
учители по
предмети

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

2 бр.

Зам.-директор АСД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

Директор, ЗД УД,
ЗД АСД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

01.10.2020. 30.10.2020г.

41

Природата в двора на моето училище (Екоден)

29.10.2020 г.

42

Вътрешноучилищни и общински спортни игри

01.10.2020г. –
28.02.2021г.

43

Посещения
в
градската
библиотека,
противоепидемичните изисквание

на

1 бр.

Педагогически
екип

Посещения на квалификационни курсове и придобиване на ПКС

спазване

н/п

19.10.2020г –
30.10.2020г.

40

при

ЗД УД, Екип за
обхват, Кл.
ръководители,
Педагогически
съветник
ЗД УД,
Педагогически
съветник

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

До 30.10.2020 г.

Учители по
предмети, ЗД
УД, Директор
Класни
ръководители
I – VII клас и
учители по
предмети
Учителите по
ФВС и ДЧФВС/
УЧСД
Кл.
ръководители
на 2. клас

11

Зам.-директор АСД
ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

1 бр.

н/п
н/п

1 бр.

44

Беседа на тема „Пътна безопасност“ от лице на КАТ с учениците от
начален етап

45

Оказване на методическа помощ на новопостъпили учители

46

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

47

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой
отсъствия по уважителни и неуважителни причини

До 30.10.2020 г.

Кл.
ръководители –
начален етап

ЗД УД

Постоянен

Учители наставници

Зам. –директор УД

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

н/п

1 бр.

н/п
н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ
48

Сбирки в МО и УК

49

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

50

Агресия и насилие в ранна възраст. Методи за съдействие за
справяне в критични ситуации.

01.11.2020 –
30.11.2020г.

Председатели
на УК и МО

Зам.-директор УД

Месец ноември

Екип за обхват

Зам.-директор УД

01.11.2020г. –
30.11.2020г.

Педагогически
съветник

Зам.-директор УД

51

Деца четат на деца – четвърти клас на втори клас

01.11.2020. –
30.11.2020г.

52

Деца четат на деца – трети клас на първи клас

01.11.2020. –
30.11.2020г.

53

Отбелязване на 15 ноември – световен ден за възпоменание на
загиналите при ПТП

Месец ноември

54

Беседа на тема „Пътна безопасност“ от лице на КАТ с учениците от
прогимназиален етап

До 30.11.2020 г.

55

Провеждане на учебни занятия по ЧК в читалищната библиотека

01.11.2020. –
30.11.2020г.

56

Поддържане на информационна база за деца в социален риск –
софтуерен продукт

месец ноември

Учители IV клас
М. Драгоева
Б. Гиева
П.
Бендерлийска
Г. Иванчева
Учители III клас
П.Плачкова
Р. Изевкова
В. Бъмбин
И. Балинска
Кл.
ръководители,
пед. съветник
Кл.
ръководители –
прогимназиален
етап
М. Ряпова
Сн. Царова
П. Кривчев
Н. Бодушка
ЗД УД,
Педагогически
съветник,
Психолог, Кл.
ръководители

12

Не се изисква
допълнително
финансиране
Съгласно
ВПРЗ
Не се изисква
допълнително
финансиране

Зам.-директор УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

Зам.-директор УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

Зам.-директор УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

Главен учител,
Зам. –директори УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

Директор,
Ст. експерт ОСО,
ИО СУ

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

57

Участие в състезание по БЕЛ „Любословие”

месец ноември

Учители по БЕЛ

ЗД УД

58

Дейности по проект по НП на МОН „Иновации в действие” – обмяна
на опит с други с други училища

месец ноември

Учители

ЗД УД

59

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

60

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой
отсъствия по уважителни и неуважителни причини

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

61

Ексурзия до гр. Карлово – VІІ клас

До 30.11.2020 г.

62

Сбирки в МО и УК за обсъждане методиката за проверка и оценка
на знанията на учениците

от 01.12.2020г.
до 20.12.2020г.

Председатели
на МО и УК

Зам.-директори
УД и АСД

63

Разглеждане на темата „Наркоманията – индивидуален и
национален проблем” с ученици от VI и VII клас

до 20.12.2020г.

Педагогически
съветник

Зам.-директори УД

64

Зимни празници - български и ромски традиции и обичаи

до 20.12.2020г.

Педагогически
съветник

Зам.-директори УД

65

Математическо бинго – V клас

до 20.12.2020г.

Учители по
математика прогимназия

Зам.-директори УД

66

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

Месец декември

Екип за обхват

Зам.-директори УД

67

Бъдни вечер – тържество

23.12.2020г.

Учители по БЕЛ
и музика

Зам.-директории УД

68

Коледно тържество на децата ПГ

до 23.12.2020г.

Учител ПГ

Зам.-директори УД

Зам.-директори АСД

Кл.
ръководители
VІІ клас
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ЗД АСД

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

н/п

2 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Съгласно
ВПРЗ
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

69

Коледна изложба

до 23.12.2020г.

Н. Ружина
Л. Кисова
Ив. Комитова
П. Земярски

70

Коледен турнир по баскетбол, шах, волейбол

до 23.12.2020г.

М. Терзийска
М. Антонова

Зам.-директори АСД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

71

Заседание на педагогическия съвет
Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение решенията на Педагогически съвет
2. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно
обучение;
3. Обсъждане предложения за награди и наказания на ученици;
4. Информация за здравословното състояние на учениците;

01.12.2020г. –
23.12.2020г.

Педагогически
екип

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

13

5. Актуализиране на Плана за квалификационна дейност.
72

Участие в състезание по БЕЛ „Св. Иван Рилски”

до 23.12.2020г.

Учители по БЕЛ

Зам.-директори УД

73

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

74

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой
отсъствия по уважителни и неуважителни причини

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

2 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
75

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

Месец януари

Екип за обхват

Зам.-директор УД

76

Провеждане на национална интердисциплинарна олимпиада „Знам
и мога” за учениците от начален етап

месец януари

Учители,
начален етап

Гл. учител,
ЗД УД

77

Подготовка за състезание „Spelling Bee” и състезание по английски
език “Hippo”

месец януари

Учители по AE

Зам.-директор УД

78

Провеждане семинар – на тема „Здравословното хранене на
подрастващите” – педагогически мерки

01.01.2021г.
31.01.2021г.

Педагогически
съветник

Зам.-директор УД

79

Подготовка на учениците за участие в олимпиади

до 31.01.2021г.

Учители по
предмети

Зам.-директор УД

80

Изложба на кукерски маски

25.01.2021г. 10.02.2021г.

Учители в
начален етап
Невена Ружина

Зам.-директор АСД

81

Провеждане на първа редовна сесия за учениците в СФО

до 31.01.2021г.

Зам.-директори
УД

Директор

82

Изготвяне на седмичното разписание на часовете през втория
учебен срок

04.01.2021г. –
08.01.2021г.

Комисия

Зам.-директори УД

83

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

84

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой отсъствия
по уважителни и неуважителни причини

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

85

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

86

Доклади за работата на ЕЛРП за I-ви учебен срок

87

Съгласуване на седмичното разписание с РЗИ - Пловдив

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
Месец
Екип за обхват
февруари
Ресурсен
до 15.02.2021г.
учител и кл.
ръководители
до 15.02.2021г

Зам.-директори
УД

14

Зам.-директор УД
Директор
Директор

Съгласно
ВПРЗ
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Съгласно
ВПРЗ
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

88

Изготвяне на кът по професонално ориентиране

01.02.2021г. –
28.02.2021г.

Комисия

Зам.-директори УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

19.02.2021г.

Учители по БЕЛ
и музика,
Класни
ръководители III
клас

Зам.-директор УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

февруари

В. Гаджева

Зам.-директори УД

н/п

1 бр.

01.02.2021г. –
29.02.2021г.

Учители по
предмети

Зам.-директори УД

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

89

Тържество, посветено на Васил Левски

90

Състезание по английски език „Аз общувам с Европа“

91

Участие на учениците в олимпиади

92

Участие в национално състезание по правопис на английски език
(Bulgarian National English Spelling Bee)

месец февруари

Учители по АЕ

Зам.-директори УД

93

Провеждане на национална интердисциплинарна олимпиада „Знам
и мога” за учениците от начален етап

месец февруари

Учители,
начален етап

Гл. учител,
ЗД УД

94

Участие в международен кукерски фестивал „КУКОВЕ”

месец февруари

Учители по ИИ,
БЕЛ и музика

Зам.-директор АСД

95

Изложба „Аз и Космосът“

месец февруари

Учители
природни науки

Зам.-директори УД

февруари

Невена Ружина
Лиляна Кисова
Ив. Комитова
П. Земярски

ЗД АСД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

96

Оригами „Изкуство от хартия” – изложба и/или Кукерска изложба

97

Заседание на педагогическия съвет
Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение решенията на Педагогически съвет;
2. Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа през
първия учебен срок;
3. Информация за ефективността на обучението по БДП;
4. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през
първия учебен срок;
5. Избор на учебници и учебни помагала;
6. Определяне реда за прием на ученици в първи клас.

10.02.2021г. –
28.02.2021г.

Педагогически
екип

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

98

Провеждане на Родителско – учителска среща в ел. среда
- запознаване с резултатите на учениците след края на първи
учебен срок

10.02.2021г. –
28.02.2021г.

Класни
ръководители и
учители по
предмети

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

99

Участие в общински състезания от Ученически игри 2020/2021г.

01.02.2021г. –
28.02.2021г.

Учители по ФВС
и УЧСД

Зам.-директор АСД

н/п

1 бр.

100

„Баба Марта бързала” – изложба

28.02.2021г.

Уичтели по ИИ и
Технологии

Зам.-директор АСД

н/п

1 бр.

15

В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране

101

Отчет по НП „Без свободен час” – междинен отчет

до 28.02.2021г.

Зам.-директор
АСД

Директор

102

Сбирка в МО и УК

до 28.02.2021г.

Председатели
на МО и УК

Зам.-директор УД

103

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

104

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой
отсъствия по уважителни и неуважителни причини

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

Месец март

Екип за обхват

Зам.-директори УД

01.03.2021г. –
03.03.2021г.

Учители по БЕЛ
и музика

Зам.-директори УД

март месец

Учители от
начален етап

ЗД АСД

м. март

Учители по БЕЛ

Зам.-директори УД

Зам.-директори УД

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

МЕСЕЦ МАРТ
105

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

106

Тържество, посветено на Националния празник – 3-ти март

107

Изложба - мартенички

108

Участие в състезание „Пазим езика си”

109

Проектиране на град – състезание с междупредметна връка
математика и география

м. март

Учители
математика и
география и
икономика

110

Математически състезание – VІІ клас

м. март

Ст. Стойкос

Зам.-директори УД

111

Провеждане на национална интердисциплинарна олимпиада „Знам
и мога” за учениците от начален етап

месец март

Учители,
начален етап

Гл. учител,
ЗД УД

112

VII-ми Национален конкурс “Пейзаж от моята България” – гр. Троян

месец март

Лиляна Кисова

Зам.-директор УД

113

Пролетен карнавал - изложба "Първа пролет"

до 31.03.2021г.

Учители в
начален етап

Гл. учител,
ЗД АСД

114

Празник на буквите

до 31.03.2021г.

115

„Да върнем децата при книгите” – акция за даряване на книги

месец март

Учители по БЕЛ

Зам.-директор АСД

116

Регионална конференция на началните учители "Училището - място
за деца"

месец март

Учители II клас

Зам.-директор УД

Учители I клас

16

Зам.-директори УД

Съгласно
ВПРЗ
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

117

Участие в общински състезания от Ученически игри 2020/2021г.

01.03.2021г. –
31.03.2021г.

Учители по ФВС
и УЧСД

Зам.-директор АСД

118

Областни спортни игри

01.03.2021г. –
31.03.2021г.

Учителите по
ФВС и УЧСД

Зам.-директор АСД

119

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

120

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой
отсъствия по уважителни и неуважителни причини

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

121

Отчет по НП „Без свободен час в училище” – окончателен отчет

до 31.03.2021г.

Зам.-директор
АСД

Директор

В рамките на
бюджета на
училището
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

МЕСЕЦ АПРИЛ
122

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

Месец април

Екип за обхват

Зам.-директор УД

123

Спортен празник

02.04.2021 г.

Учители ФВС

Зам.-директор АСД

124

Регионална конференция на началните учители "Училището - място
за деца"

до 15.04.2021г.

Учители в
начален етап

Директор

125

Участие е общинско състезание „Млад огнеборец”

до 30.04.2021г.

Петър Земярски

Зам.-директор АСД

126

Състезание по „Безопасност на движението”

до 30.04.2021г.

Елена Гаджева

Зам.-директор АСД

127

Роботика

м. април

Учители в
начален етап

Боряна Гиева ЗД УД

128

Изложба – 12-ти април Международен ден на космонавтиката

до 12.04.2021г.

В. Иванчева
Св. Гълъбова

Зам.-директори УД

129

Отбелязване на Световния ден на книгата – акция „Аз чета“

м. април

Учители в
начален етап

Зам.-директори УД

130

Училищно състезание по английски език ІІ-ІV клас

м. април

В. Гаджева

Зам.-директори УД

131

Великденска изложба

м. април

Учители по ИИ и
Технологии

Зам.-директор АСД

132

Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

месец април

Учители по ИИ

Зам.-директор АСД

17

Съгласно
ВПРЗ
В рамките на
бюджета на
училището
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

133

Международен детски футболен турнир „Франц Коков”

месец април

Учители по ФВС

Зам.-директор АСД

134

Участие в общински състезания от Ученически игри 2020/2021г.

01.04.2021г. –
30.04.2021г.

Учители по ФВС
и ДЧСД

Зам.-директор АСД

135

Футболен турнир „Кока кола”

месец април

Учителите по
ФВС и ДЧСД

Зам.-директор АСД

136

Сбирка в МО и УК

08.04.2021г. –
30.04.2021г.

Председатели
на МО и УК

Зам.-директор УД

137

Декларация по ЗЗБУТ

15.04.2021г.

Зам.-директор
АСД

Директор

138

Национален конкурс „Моят учител е супер герой” – гр. София

месец април

Л. Кисова
П. Земярски

Зам.-директори УД

139

Отбелязване международния ден на ромите

08.04.2020г.

Педагогически
съветник

Зам.-директор АСД

140

Отчитане на документи с фабрична номерация

до 15.04.2021г

Комисия за
отчитане

Зам.-директор УД

141

Провеждане на втора редовна сесия на учениците в СФО

18.04.2021г.30.04.2021г.

Зам.-директор
УД

Директор

142

Унищожаване на документи с фабрична номерация

до 15.04.2021г.

Комисия за
унищожаване

Зам.-директор УД

143

Отчет за РУО относно отчитането и унищожаване на документите с
фабрична номерация

до 30.04.2021г.

Зам.-директор
АСД

Директор

144

Заседание на педагогическия съвет
Дневен ред:
1. Отчет за изпълнение решенията на Педагогически съвет;
2. Предложения за награди и наказания на ученици;
3. Кандидатстване по НП на МОН;
4. Приемане на училищна програма за часовете, които не се водят от
учители специалисти, по време на заместване на отсъстващия
учител, по НП „Без свободен час в училище”.

01.04.2021г. –
30.04.2021г.

Педагогически
екип

Директор

145

Състезание по английски език по Spelling Bee

до 30.04.2021г.

Учители по
чужди езици

Зам.-директор УД

146

Ден на Земята

месец април

В. Чернашки

Зам.-директор АСД

147

Посещение на културно мероприятие (театрална постановка)

Учители по БЕЛ,
АЕ, ИЦ, ГИ

ЗД АСД

18

Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

Не се изисква
допълнително
финансиране

Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

148

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

149

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой
отсъствия по уважителни и неуважителни причини

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

до 17.05.2021г.

Зам.-директор
УД

Директор

Месец май

Екип за обхват

Зам.-директори УД

Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

МЕСЕЦ МАЙ
150

Определяне изходно ниво на знанията на учениците ІV клас

151

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

152

Популяризиране на добри педагогически практики в обучението на
учениците от начален етап при целодневна организация на учебния
ден

до 31.05.2021г.

Учители в
начален етап

ЗД УД

153

Quiz – V клас – състезание с междупредметна връзка математика и
ЧП

м. май

Н. Пънкина
В. Иванчева

Зам.-директори УД

154

Човекът с българския език в природата – състезание с
междупредметни връзки БЕЛ, ЧП и ТП)

м. май

В. Иванчева

Зам.-директори УД

155

Тържествен концерт, посветен на Деня на славянската писменост и
култура 24 май.

24.05.2021г.

Учители по БЕЛ
и музика

Зам.-директор УД

156

Сбирка в МО и УК

01.05.2021г. –
31.05.2021г.

Председатели
на МО и УК

Зам.-директор УД

157

Годишно утро – подготвителна група

24.05.2021г.

Учители ПГ

Зам.-директор УД

158

Годишно утро – I клас

24.05.2021г.

Класни
ръководители I
клас

Зам.-директор УД

159

Организиране и провеждане външно оценяване в ІV клас.

03.05.2021г. –
31.05.2021г.

Зам.-директор
УД

Директор

160

Учебни екскурзии – I клас

след
31.05.2021г.

Класни
ръководители

Зам.-директор АСД

161

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

162

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой
отсъствия по уважителни и неуважителни причини

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

Всички учители

Зам.-директор АСД

Не се изисква
допълнително
финансиране
Съгласно
ВПРЗ
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

МЕСЕЦ ЮНИ
163

Ден на детето

01.06.2020г.

19

Не се изисква
допълнително
финансиране

164

165

Тържествено връчване на удостоверенията за завършен първи,
втори, трети и четвърти клас. Патронен празник – честване на 157години ОУ „Христо Ботев”
Провеждане на Родителско – учителска среща в ел. среда
- запознаване с изискванията за НВО VII клас
- запознаване с Наредба №11 за приемане на ученици след
завършен VII клас в държавни и общински училища

02.06.2021г.

Учители по БЕЛ
и музика

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

Месец юни

Класни
ръководители VII клас

ЗД УД

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

166

Организиране и провеждане външно оценяване в VII клас.

Месец юни

Зам.-директор
УД

Директор

167

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

Месец юни

Екип за обхват

Зам.-директор УД

168

Сбирка в МО и УК – Отчет за дейността на МО и УК

01.06.2021г. –
24.06.2021г.

Председатели
на МО и УК

Зам.-директор УД

169

Провеждане на юнска поправителна сесия

16.06.2021г. –
30.06.2021г.

Зам.-директор
УД

Директор

170

Допълнителна работа с ученици, предложени от класните
ръководители

01.06.2021г. –
30.06.2021г.

Учители

Зам.-директор УД

171

Отчет по НП „Без свободен час в училище” – окончателен отчет

30.06.2021г.

Зам.-директор
АСД

Директор

172

Учебни екскурзии – V – VI клас

Месец юни

Класни
ръководители

Зам.-директор АСД

173

Учебна екскурзия - VII клас

Месец юни

Класни
ръководители

Зам.-директор АСД

174

Учебни екскурзии – I – IV клас

Месец юни

Класни
ръководители

Зам.-директор АСД

175

Подготовка и подаване документи за придобиване на ПКС

01.06.2021г. –
31.07.2021г.

Учители по
предмети

Директор

176

Опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за
ползване от учениците II-VII клас в училище

Месец юни

Класни
ръководители начален етап

ЗД АСД

177

Изпращане на списъци с учениците, допуснали над 5 отсъствия по
неуважителни причини месеца в ел. система - https://ots.mon.bg/

Ежемесечно до
4-то число

Зам.-директор
УД

Директор

178

Изпращане на писма до родители за допуснати голям брой
отсъствия по уважителни и неуважителни причини

Ежемесечно

Класни
ръководители

ЗД УД

179

Провеждане на юнска поправителна сесия

16.06.2021г. –
30.06.2021г.

Зам.-директор
УД

Директор

МЕСЕЦ ЮЛИ

20

Не се изисква
допълнително
финансиране
Съгласно
ВПРЗ
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
В рамките на
бюджета на
училището
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране

180

Закриване на учебната 2020/2021 година

Месец юли.

Учители по БЕЛ
и музика

Зам.-директор УД

181

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

Месец юли

Екип за обхват

Зам.-директор УД

182

Изготвяне на проект на Списък „Образец 1” за учебната 2021/2022
година.

Месец юли

Директор

183

Отчет за работата на ЕЛРП за II-ри учебен срок

Месец юли.

Ресурсен
учител и кл.
ръководители

Директор

184

Отчет на УК ПППУ за МКБППМН

Месец юли

УКБПППУ

Директор

185

Заседание на педагогическия съвет
Дневен ред:
1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС;
2. Отчет за резултатите от учебно-възпитателната работа през
учебната година;
3. Отчет за дейността на училищните комисии и методически
обединения.
4. Резултати от допълнителната работа през лятото с учениците в
начален етап.
5. Отчет за дейността на педагогическия съветник.
6. Отчет за квалификационната дейност.
7. Отчет за дейността по плана за защита при бедствия.
8. Доклад и отчет по проект на НП на МОН.
9. Отчет от Програмата и Плана за намаляване дела на
преждевременно напусналите образователната система.
10. Отчет от Плана за противодействие на училищния тормоз.
11. Отчет от Плана за работата на УК по БДП за учебната година.
12. Годишен отчет за учебната 2020/2021 година.
13. Отчет за изпълнението на годишния план през учебната
2020/2021 година
14. Доклад – анализ за учебната 2020/2021 година
15. Доклад за контролната дейност през учебната 2020/2021 година

Месец юли

Педагогически
екип

Директор

186

Провеждане на юлска поправителна сесия

01.07.2021г. –
15.07.2021г.

Зам.-директор
УД

Директор

187

Допълнителна работа с ученици, предложени от класните
ръководители

01.06.2021г. –
30.06.2021г.

Учители

Зам.-директор УД

188

Представяне на годишен отчет за дейността на училището през
учебната година

Месец юли

Директор

Началник на РУО Плодив

199

Представяне на доклад-анализ за контролната дейност на директора
и пом-директорите

Месец юли

Директор

Началник на РУО Пловдив
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Учебни екскурзии – V – VII клас

Месец юли

Класни
ръководители

Зам.-директор АСД

21

Не се изисква
допълнително
финансиране
Съгласно
ВПРЗ
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране

Не се изисква
допълнително
финансиране

Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

н/п

1 бр.

201

Допълнителна работа с ученици, определени от Педагогическия
съвет

01.07.2021г. –
31.08.2021г.

Учители

Зам.-директор УД

202

Извършване на ремонтни дейности

15.07.2021г. –
31.07.2021г.

Зам.-директор
АСД

Директор

Не се изисква
допълнително
финансиране
В рамките на
бюджета на
училището

н/п

1 бр.

н/п

МЕСЕЦ АВГУСТ
203

Извършване на текущи ремонти

01.08.2020г. 31.08.2020г.

Зам.-директор
АСД

204

Участие в различни инициативи (конкурси), организирани на
училищно, общинско, регионално и национално ниво

месец август

205

Подготовка за провеждане на поправителна сесия

29.08.2021г. –
31.08.2021г.

Зам.-директор
УД

Директор

206

Екип за обхват - ПМС №100/08.06.2018г.

Месец август

Екип за обхват

Зам.-директор УД

207

Заседание на педагогическия съвет
Дневен ред:
1. Отчет на изпълнението на решенията на ПС;
2. Приемане на училищен учебен план ;
3. Избиране на формите за обучение;
4. Приемане на дневен режим на институцията;
5. Приемане вариант за организация на учебната дейност и
обсъждане целодневната организация от I - VII клас;
6. Избор на методични обединения и училищни комисии.

Месец август/
Месец
септември

Педагогически
екип

Директор

Директор
ЗД АСД

В рамките на
бюджета на
училището
В рамките на
бюджета на
училището
Не се изисква
допълнително
финансиране
Съгласно
ВПРЗ

Не се изисква
допълнително
финансиране

н/п
н/п
н/п

1 бр.

н/п

Мин. 1 бр.

н/п

1 бр.

Координиране и взаимодействие с:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

МОН - във връзка с държавната политика в образованието, национални програми и текущи задачи
РУО – Пловдив – във връзка със съгласуване на „Списък Образец 1”; методическа подкрепа и текущи задачи
РЗИ – във връзка с приемане на седмично разписание на часовете и осигуряване на санитарно – хигиенни условия за провеждане на образователно – възпитателния процес
Агенция по безопасност на храните – във връзка с храненето на децата и учениците в училище
ИА ГИТ – във връзка с осигуряване на здравословни безопасни условия на възпитание, обучение и труд
Община Раковски – във връзка с бюджетно финансиране, партньорство при изготвяне на проекти по програми на МОН и други организации
УН – във връзка с обогатяване материалната база в училище и партньорство при изготвяне на проекти по програми на МОН и други организации
НЧ „Петър Богдан Бакшев” и НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – за организиране на съвместни културни празници, изложби
РУ на МВР – организация и съдействие за опазването живота и здравето на децата и учениците
Общинска комисия за БППМН и ДПС – съдействие за превенция на противообществени прояви
Център за обществена подкрепа – община Раковски
Ресурсен център – Пловдив – във връзка с ресурсното подпомагане на децата и учениците със СОП
РДСП – Пловдив и ДСП – Раковски във връзка с отсъствията на учениците
ГДПБЗН – във връзка с пожарната безопасност и защита в училище
АдминПро – във връзка с актуализиране и поддържане на базата данни в информационната система на МОН
ОПЛ – във връзка със заболяванията, профилактичните прегледи и имунизациите на учениците

През настоящата учебна година ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски ще изпълнява дейности по програми и проекти, както следва:
ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН:
•

НП „Без свободен час”;

22

•
•
•
•

НП „Оптимизация на училищната мрежа” – Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”;
НП „Развитие на системата на предучилищното образование”;
НП „Иновации в действие”;
НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“.

•

ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”:

•

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

•

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

•

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

•

•
•
•

•

„Еразъм +” - „Euromosaica“, ключова дейност«Сътрудничество по иновации и обмен на добри практики» /КД2/ - 2017-1-LVO1-KA219-035419_4;
„Еразъм +” – „Иновации за активно учене“ - 2019-1-BG01-KA101-062075;

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ – ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. РАКОВСКИ

Годишният план е приет на Заседание на педагогическия съвет на 11.09.2020г. с Протокол № 11/11.09.2020г.
Неразделна част от настоящия Годишен план на ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски са:
• План за квалификационната дейност в ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски;
• Плановете на МО и УК в училище;
• План на педагогическия съветник.
Мария Домовчийска
Директор на ОУ „Христо Ботев”
гр. Раковски
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