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I. Анализ на постигнатите резултати:
През учебната 2020/2021 година цялостната дейност на училището се осъществи 

съгласно формулираните в плана цели, стратегии и приоритети и с изпълнение на конкретните 
задачи по различните училищни дейности. В началото на учебната година учениците в дневна 
форма на обучение бяха 407 ученици, а в края -  406 ученици, обхванати в 18 паралелки. В 
самостоятелна форма на обучение се обучаваха 5 ученици. Общо за годината са направени 
22961 отсъствия. Средният успех на училището е Мн. добър (4,68).

В зависимост от показаните резултати се очертават следните тенденции:
1. Няма отпаднали ученици; 2 ученика са заминали в чужбина и 1 ученик е преминал в 

друга форма на обучение. Придошли от други училища са 12 ученици. Преместени в друго 
училище по желание на родителите -  13 ученици.

2. Няма невзети часове и пропуснато заместване за времето от 15.09.2020 година до
30.06.2021 година.

За учебната 2020/2021 година са организирани 9 групи за целодневно обучение.
Подобрява се работата на училищното настоятелство и обществения съвет с родителите. 

Възражда се интересът на родителите и желанието да помогнат на училището.
По опазване живота и здравето на учениците са изпълнени планираните в годишния план 

дейности. Стриктно се изпълнява задачата за провеждане на инструктаж по безопасност в 
часовете. Няма инциденти с ученици, учители и персонал.

Има видеонаблюдение и то играе положителна роля за дисциплината на учениците.

Контролна дейност:
Педагогическият съвет е провел 16 заседания, на които са приети 71 решения. Всички са 

изпълнени. Водят се редовно протоколи и книга за решенията.

През учебната 2021/2022 година е необходимо дейността на педагогическата 
общност и училищното ръководство да бъде насочена към реализиране на следните:

II. Цели, стратегии и приоритети:
1. Формиране и развитие на интелекта на учениците чрез усвояване на интегративни 

познания от различните предметни области и възпитание на европейски ценности.
2. Резултатност на учебния труд, усвояване на знания и формиране на умения за 

прилагането им -  съобразно стандарта. Постигане на по-високи резултати от външното 
оценяване в четвърти, седми и десети клас и на ДЗИ. Достигане на ръст в усвояване на знанията 
и стабилизирането им.

3. Преодоляване на пропуските и изоставането на учениците спрямо образователните 
стандарти.

4. Осъществяване на плавен преход и приемственост при преминаването на учениците 
от начален в среден етап.

5. Усъвършенстване на училищната политика, съобразно социално-икономическата 
характеристика на региона и на интересите на учениците чрез обучението по ИТ, математика, 
изобразително изкуство, спорт, както и в часовете по разширена подготовка (РП) и 
допълнителна подготовка (ДП).

6. Планиране на дейности -  учебни и извънкласни, свързани с физическо, интелектуално, 
нравствено и социално развитие на учениците.

7. Разширяване на знанията по български език и литература, които да послужат като 
основа за успешното обучение по останалите учебни дисциплини.

8. Приоритетно обучение по математика и информационни технологии от I до XII клас в 
съответствие със образователните стандарти.
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9. Планиране на дейности, съгласувани с държавните институции, за обхващане и 
превенция на ранното отпадане на учениците.

10. Обучението по обществени науки и гражданско образование да формира свободни, 
морални и инициативни личности, които уважават законите, институциите, правата на другите, 
техния език, религия, култура. Да се акцентира върху превантивната работа срещу проявите на 
агресивност и насилие и за опазване живота и здравето на учениците.

11. Повишаване ефективността на образователно-възпитателната работа чрез 
подобряване на организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, 
компетентност и квалификация на учителите.

12. Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в 
решаването на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство и 
обществения съвет като органи, подпомагащи цялостния образователно-възпитателен процес.

13. Задълбочаване на контактите с граждански организации и институции, отворени за 
проблемите на училището, за позитивни промени в социалното, емоционалното и познавателно 
развитие на учениците и за привличане на допълнителни източници за подпомагане на 
училищните дейности и подобряване на материално-техническата база.

14. Подобряване на условията за труд и осигуряване на средства за разширяване на 
учебно-материалната и спортна база за повишаване качеството на образование.

15. Утвърждаване на системата на училищните ритуали.
16. Актуализиране стратегията за развитие на СУ ’’Йордан Йовков” и сайта на 

училището.
17. Осъществяване на дейности за постигане на енергийна ефективност.
18. Организиране на ефективно обучение, здравословно хранене и двигателен режим за 

всички ученици.
19. Повишаване квалификацията на учителите.
20. По-добро взаимодействие с общинските власти, обществения съвет и училищното 

настоятелство през 2021/2022 г.
21. Подобряване работата на ученическия съвет, като орган за ученическо 

самоуправление.

III. Визия за развитието на образователно-възпитателната работа по учебните 
предмети

БЕЛ -  Във връзка с основната цел на образователно-възпитателната работа в СУ 
“Йордан Йовков” през учебната 2021/2022 година -  развитие на интелекта и на творческите 
способности на учениците -  методичното обединение по БЕЛ и ЧЕ предлага следните 
направления и осъществяване на следните дейности:

1. Непрекъснат контрол върху развитието на писмената и устната реч на учениците 
по БЕЛ и ЧЕ, като в консултативната и в допълнителната работа с учениците се поставя:

акцент върху творческия тип писмени работи (съчинения, есета, информативни 
видове тестове);

систематизират се езиковите грешки (тип, вид, правило) на учениците и се правят 
допълнителни упражнения за отстраняването им от устната и писмената реч на учениците. За 
целта да се осъществяват индивидуални и групови занятия (в часовете за консултации);

да се създаде малка библиотека от чужди (закупени, събрани в интернет) и 
собствени, създадени от учителите, тестове, задачи, текстове за различните видове писмени 
работи.

2. По-широко използване на интерактивните методи в урочната и извънурочната 
учебна дейност (напр. методите на критическото мислене по литература).

3. По-пълно използване на информационните технологии (мултимедия, 
компютърни домашни и др.), като за целта се осигури допълнително обучение на учителите по 
БЕЛ и ЧЕ чрез включването им в проекти по ОП РЧР.
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Обществени науки:
- Участие в градските мероприятия по повод годишнини от бележити исторически 

събития и отбелязване в ЧК;
- Обсъждане на материали за най-новите тенденции в Европейското гражданско 

образование чрез евроинтеграция;
- Развитие на творческите способности на учениците, чрез разработка на проекти и 

защита -  публична, чрез мултимедийна презентация;
- Дискусия на тема: „Да опазим България за идните поколения”;
- Открит урок на тема: ’’Европа -  Европейски съюз”;
- Провеждане на дискусии: „Интерактивно пътешествие в Европа” с презентация;
- Участие в мероприятия свързани с Деня на Земята и защита на околната среда;
- Посещение на РИМ и други музеи за приобщаване на учениците към историята на 

родния град Русе;
- Подготовка на „Седмица на професиите”. Осъзнато ползване на гражданските права и 

отговорности.

Математика, информатика, информационни технологии, биология и здравно 
образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия

Издигане на качествено ново ниво подготовката на учениците и ориентиране към 
професионално обучение.

Показване на практическата приложимост на изучаванато учебно съдържание и 
поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията.

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

Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 
форми и методи на обучение -  мултимедия, електронни уроци, интерактивни презентации.

Осигуряване на приемственост между различните степени на обучение в училище 
чрез: посещение на занятия, родителски срещи, съвместни методически дейности, разговори.

Използване на подходящи педагогически средства за постигане на задължителния 
образователен минимум от всеки ученик.

Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици.
Утвърждаване на атмосфера на уважение и зачитане правата на всеки член от 

училищната общност -  ученик, учител, помощен персонал.
С цел подобряване на учебната работа и развиване интелектуалните качества на 

учениците, учителите да работят по следните проблеми:
❖ обучението да бъде действено и личностно ориентирано; достъпно и привлекателно 

за всички; да осигурява изява на индивидуалността; да гарантира достъпен общообразователен 
минимум, условия за непрекъснато образование и самообразование;

❖ активизиране на познавателната дейност на учениците на всеки етап от обучението;
❖ системна работа за развитие на творческото мислене у учениците на основата на 

трайно овладяване на учебния материал;
❖ приоритетно оценяване на уменията и компетентностите на учениците, формирани 

в процеса на обучение;
❖ диагностика на интелектуалните възможности на учениците и насочването им към 

конкретни форми на обучение.

Чуяедоезиково обучение в начален етап:
Визията за обучението по английски език в начален етап е свързана с изграждане на 

комуникативни умения и стратегии, като за опора се използват вече изградените такива на



родния език. Необходимо е разширяване на междупредметните връзки с цел повишаване на 
езиковата култура. Усвояването на основни умения за четене и писане, както и за разбиране на 
английска реч при слушане е по-добре да се осъществява с помощта на мултимедийни 
презентации, интерактивна дъска и съвременна аудио-визуална техника. Развитието на 
комуникативността на учениците се осъществява чрез групова работа и повече задачи за водене 
на елементарен разговор в познати комуникативни ситуации.

Начален етап:
- Поставяне индивидуалността на детето в центъра на учебно-възпитателния процес и 

прилагане на интерактивни методи.
- Формиране и развитие на интелекта на учениците чрез усвояване на познания от 

различни области и възпитаване на ценностни ориентации у учениците, съдействащи за активно 
взаимодействие със социалната среда.

- Повишаване качеството на знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене 
и оценка. Развитие на когнитивните умения на обучаваните.

- Създаване на банка от електронни уроци и мултимедийни презентации, които да 
подпомагат преподаването на учебното съдържание в клас и да служат като методически 
помагала в работата на учителите.

- Формиране на умения за работа в дигитална среда у учениците от начален етап.

IV. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите
I. Дейности за постигане на резултати от учебно-възпитателния процес:
1.1 .Утвърждаване на учебен план за учебната 2021/2022 г., седмично разписание, групите 

и графиците за РП и ДП, график за дежурството, правилника за дейността и вътрешния ред, 
списък на учебниците, правилника за безопасни условия на труд. Приемане на варианти за 
организиране на образователно-възпитателния процес през годината.
Срок: 10.09.2021 г. Отг. Директорът, ЗД, гл. учител и комисии

1.2. Изготвяне на годишни разпределения на учебното съдържание по предмети и на 
програмите за РП и ДП и на плана за часа на класа.
Срок: 10.09.2021 г. Отг. ЗД, учителите по предмети, кл. ръководители

1.3. Изготвяне на Списък-Образец № 1 за учебната 2021/2022 година и на съпътстващите 
го документи.
Срок: 09.2021 г. Отг. Директорът, ЗД, гл. учител и комисия

1.4. Изготвяне на план за квалификационните дейности в СУ „Йордан Йовков” -  Русе, за 
учебната 2021/2022 година и на план-сметка за финансирането им.
Срок: 10.09.2021 г. Отг. Директорът, ЗД, Миглена Димитрова

1.5. Учителите и класните ръководители да усвоят и прилагат в работата си изискванията 
на МОН за организиране на образователно-възпитателната работа през учебната 2021/ 2022 г. 
Срок: 15.09.2021 г. Отг. ЗД и учителите

1.6. Да се планира участието на учениците в училищни регионални и национални прояви, 
съгласно графика на МОН за учебната 2021/2022 г.
Срок: 15.09.2021 г. Отг. ЗД, учителите

1.7. Да се утвърди график за консултации и да се предвидят мерки за индивидуална и 
диференцирана работа с трудно успяващите ученици.
Срок: 15.09. 2021 - 15.09.2022 г. Отг. ЗД и преподавателите

1.8. Да се състави график за консултации и за допълнителна работа /индивидуална и 
диференцирана/ по БЕЛ и по предмети за ДЗИ в XII клас, с цел успешно полагане на ДЗИ, както 
и за предметите в IV, VII и X клас, по които предстои външно оценяване.
Срок: 01.10.20201 г. Отг. ЗД; кл.ръководители; учителите

1.9. Утвърждаване на график за провеждане на класни и контролни работи през първи и 
втори учебен срок.
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Срок: м. 10.2021 г. Отг. ЗД и учителите
м. 02. 2021 г.
1.10. Изработване и приемане на план за осъществяване на приема в I и VIII клас за 

учебната 2022/2023 г.
Срок: 10.12.2021 г. Отг. ЗД и комисия

1.11. Изработване и приемане на план за осъществяване на нормален учебен процес през 
зимния сезон.
Срок: 08.10.2021 г. Отг. Директорът

1.12. Честване на патронния празник на училището на 08.11.2021 година
Отг. Директорът и комисия

1.13. Издаване на празничен брой на училищния вестник.
Срок: 29.10.2021 г. Отг. Учителите по БЕЛ и редколегия

1.14. Провеждане на литературно четене по класове на произведенията на Йордан 
Йовков, посветена на патрона послучай 64-годишнината на училището.
Срок: 05.11.2021 г. Отг. Учителите по БЕЛ

1.15. Класните ръководители, училищният Координационен съвет по механизма за 
противодействие на тормоза и насилието в училище и Ученическият съвет да проведат дейности 
за превенция на: отсъствията на учениците от училище, агресивността и формите на насилие 
сред подрастващите, на наркоманиите, на конфликтните отношения в училищна среда. Да се 
предвидят различни форми за повишаване на комуникативните умения и за подобряване на 
климата сред учениците.
Срок: 30.06.2022 г. Отг. ЗД, кл.ръководители, Координационен съвет и УС

1.16. Осъществяване на дейностите по утвърдените проекти, разработени по Национални 
програми на МОН.
Срок: 30.06. 2022 г. Отг. ЗД, координатори и екипи по проекти

1.17.Да се осъществи активна дейност по БДП, като се приеме план и се организира 
участие в регионални и национални форми по БДП.
Срок: 10.09.2021 г. -  Отг. ЗД, Комисията по БДП

30.06.2022 г
1.18.Усъвършенстване на материалната база в компютърните кабинети във връзка с 

разширяване спектъра от дейности в тях.
Срок: 30.06.2022 г. Отг. Директорът, преподавателите

1.19. Провеждане на пробни изпити по формата на НВО и ДЗИ 
Срок: 01.2022 г. Отг. Учителите по предмети 
Срок: 02.2022 г, 04.2022 г

1.20. Педагогическият съвет да утвърди мерки за задържане на учениците в училище, с 
цел преодоляване отпадането на учениците от училище и трайно непосещаващите учебните 
занятия, а именно:

- своевременно уведомяване на родителите от класните ръководители и доклад към 
ръководството на училището за допуснатите отсъствия;

- подаване на информация за трайно непосещаващите учебни занятия ученици до 
общинската администрация, РУО, отдел „Закрила на детето“ в предвидения срок;

- при работа с родителите за задържането на учениците в училище, Общественият съвет, 
Училищното настоятелство и Ученическият съвет да изведат като основна задача;

- взаимодействие на училищното ръководство с Агенцията за закрила на детето при 
работата с най-трудните деца за осигуряване присъствието им в училище.
Срок: 06.2022 г. Отг. ЗД, главен учител, кл. ръководители

1.21. Годишният педагогически съвет да се проведе месец юли 2022 г.

2. Честване на празници и провеждане на училищни тържества.
2.1. Тържествено откриване на новата учебна година от 9.00 часа.
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Срок:15.09.2021 г. Отг.: Директорът, ЗД и Комисия
2.2. Ден на независимостта -  112 години независимост на България -  официален празник 

-  тържествен час на класа, посещение на музеи, паметници, участие в общоградски прояви. 
Срок:.09.2020 г. Отг.: ЗД и класните ръководители

2.3. Международен ден на музиката и поезията -  участие в Седмицата на изкуствата в
Русе.

Отг. ЗД и класните ръководители

2.4. 1 ноември -  Ден на народните будители -  час на класа, екскурзии, посещения на 
изложби и музеи.
Срок: 28-30.10.2021 Отг.: ЗД и учителите

2.5. Патронен празник на училището.
Срок: 09.11.2021 г. Отг.: Директорът, ЗД, и комисия

2.6. Коледни и Новогодишни празници.
Срок: 18.12.2020 г. Отг.: класните ръководители

2.7. Възпоменание за Васил Левски.
Срок: 19.02.2022 г. Отг.: класните ръководители

2.8. 3 март -  Национален празник на Република България -тържествен час на класа, 
посещение на музеи, концерти и паметници, участие в общоградски прояви, състезание по 
история.
Срок: 02.03.2022 г. Отг.: класните ръководители

2.9 Ден на земята.
Срок: 22.04.2022 г. Отг.: ЗД и учителите по география и биология

2.10. Пролетни и великденски празници.
Срок: м. 03 -  м.04.2022 г. Отг.: ЗД и класни ръководители

2.11. Празници на буквите и вечери на математиката в първите класове, конкурс “Най- 
добър математик”
Срок: м.05.2022 г. Отг:. класните ръководители

2.12. 6 май -  Гергьовден -  официален празник и Ден на град Русе -  участие в градските 
тържества
Срок: 06.05.2022 г. Отг. класните ръководители

2.14. 9 май -  Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление 
Срок: 05.2022 г. Отг. класните ръководители,

Анета Манева, УС
2.15. 24 май -  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Срок: 24.05.2022 г. Отг. Директорът и комисия

2.16. Награждаване на учители, чиито ученици са постигнали най-високи изяви 
Срок: 24.05.2022 г. Отг. Директорът

2.17. 1 юни -  Ден на детето.
Срок: 01.06.2022 г. Отг. класните ръководители

2.18. 2 юни -  Ден на Ботев и на загиналите за свобода.
Срок: 02.06.2022 г. Отг. Класните ръководители

2.19.Тържествено връчване на свидетелствата за завършено основно образование.
Срок: 07.2022 г. Отг.ЗД и класните ръководители

3. Провеждане на олимпиади, конкурси и състезания:
3.1. Провеждане на олимпиади по предмети -  по график на МОН и награждаване на 

отличилите се ученици.
Срок: 30.06.2022 г. Отг.: ЗД и преподавателите
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3.2. Участие в конкурси и състезания -  по график на МОН.
30.06.2022 г. Отг.: ЗД и преподавателите

3.3. Училищни изложби -  за патронния празник, за Коледа, Нова година, 3 март, 24 май

30.06.2022 г. Отг.: ЗД и преподавателят
по изобразително изкуство

3.4. Изработване на училищен спортен календар
10.09.2021 г. Отг.: ЗД и Р.Стоянов

3.5. Изработване на график за екскурзии с учебна цел.
01.10.2021 г. Отг.: ЗД и кл. ръководители

4. Квалификационни дейности:
4.1. Изработване и приемане на план за квалификационната дейност на учителите през 

учебната 2021/2022 г.
Срок: 10.09.2021 г. Отг.: ЗД; Миглена Димитрова

4.2. Осигуряване на средства и условия за квалификационна дейност.
Срок: 30.06.2022 г. Отг.: Директорът

4.3.Основни форми за квалификация на учителите -  самообразование и самоподготовка, 
участие в семинари, практикуми, конференции, организирани от РУО на МОН, ВУЗ и др.
Срок: 30.06.2022 г. Отг. Директорът и председателите на МО

4.4. МО да приемат мерки за привеждане в ред и обогатяване на учебно-дидактичната 
база. Да се предвидят средства и се закупят учебна литература и консумативи за компютърните 
кабинети.
Срок: 30.06.2022 г. Отг.: Председателите на МО

4.5. Да се осигурят средства за закупуване на научно-методическа литература и за 
абонамент на специализиран печат.
Срок: 30.06.2022 г. Отг. Директорът

4.6. Да се подготви и разпространява периодически в МО бюлетин за новости в 
педагогическата наука и практика.
Срок:30.06.2022 г. Отг.: Председателите на МО

4.7. Да се проведат уроци извън класната стая (библиотека, кабинети) с участието на 
специалисти.

30.06.2022 г. Отг.:ЗД, преподавателите

4.8. Открито занятие по английски език V -  VII клас 
м.05.2022 г. Отг.: 3. Петрова

4.9. Литературно четене на творби от Йордан Йовков -  V -  XI клас 
м.04.2022 г. Отг.: учителите по БЕЛ и ЧЕ

4.10. Да се проведат уроци извън класната стая с участието на специалисти.
30.06.2022 г. Отг.:ЗД, преподавателите

5. Вътрешно училищен контрол:
5.1 Директорът и ЗД организират контролната дейност, като разработват план за 

вътрешно училищния контрол.
Срок: 10.09.2021 г. Отг. Директорът, ЗД

5.2 Директорът и ЗД извършват следните проверки:

Срок:

Срок:

Срок:

Срок:

Срок:

и др. 
Срок:

Срок:

Срок:



5.2.1. Административна проверка на училищната документация
- ежедневен контрол върху присъствието на учениците

Отг. ЗД
- контрол за системността на дежурствата

Отг. ЗД
5.2.2. Педагогическа -  за установяване на входното, междинно и изходно ниво на 

резултатите от УВР.
5.2.3 Проверка за присъствието и за водене на задължителната учебна документация за 

учениците до 16-годишна възраст.
Срок: 30.06.2022 г. Отг. ЗД

5.2.4. Проверка на обучението по всички предмети и по предметите за външно оценяване 
в IV, VII и X клас и ДЗИ
Срок:. 02.2022 г. Отг.: Директорът и ПД

04.2022 г.
5.2.5. Директорът и заместник-директорът да извършват ежемесечни проверки за:
- присъствието на учениците в учебните часове -  справки за броя на учениците;
- движението на учениците -  справка от класните ръководители;
- редовното и коректно вписване на отсъствията в дневника на класа;
- валидността на документите, на основание на които ученикът е отсъствал по 

уважителни причини (медицински бележки, уведомления от родителите, писма от спорни 
клубове и др.) -  заверка от училищния лекар
Срок: ежемесечно Отг. Директор, ЗД

30.06.2022 г.
5.2.6. Директорът и заместник-директорът изготвят и представят на заседание на 

Педагогическия съвет доклад-анализ за резултатите от осъществения контрол, като се 
предложат на Педагогическия съвет мерки за преодоляване на негативните тенденции: голям 
брой отсъстващи ученици, грешки при водене на задължителната училищна документация, 
ненавременно уведомяване на родителите, Общината, Агенцията за закрила на детето и др. 
Срок: 30.06.2022 г. Отг. Директор, ЗД

5.2.7. Директорът и заместник-директорът да извършат контрол във връзка с 
организацията на провеждането на изпитните сесии в самостоятелна форма на обучение.
Срок: 30.06.2022 г. Отг.: Директор, ЗД

6. Основни приоритети във взаимодействието със социалната среда и 
институциите.

6.1. Интеграционни връзки;
6.1.1.С културните учреждения, институции и състави - опера, театър, куклен театър, 

филхармонично общество, музеи, кино.
6.1.2.Със спортни дружества и организации,
6.1.3. С центъра за научно и техническо творчество.
6.1.4.С центъра за работа с деца.
За развитие на интересите и задоволяване на потребностите на учениците.

Срок: 30.06.2022 г. Отг.:ЗД, и кл.ръководители
6.2. Взаимодействие с гражданските институции и организации
6.3. Взаимодействие с родителите.
6.3.1. Приемане на график за родителските срещи.

Срок: 01.10.2021 г. Отг.: ЗД

6.3.2. Осъществяване на взаимодействие с родителите чрез съвместна дейност с 
училищното настоятелство.
Срок: 15.09.2021 -  30.06.2021 г. Отг.Директорът, преде, на УН
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6.3.3.Засилване на взаимодействието с родителските активи на класовете за постигане на 
синхрон между възпитанието в семейството и в училище.
Срок: 30.06.2022 г. Отг. кл. ръководители

6.3.4.Актуализиране на таблото за информация на родителите.
Срок: 30.09.2021 г. Отг. ЗД

6.4.Ученическият съвет да приеме план за учебната 2021/2022 г.
Срок: 09.10.2021 г. Отг.: А. Манева

6.5.0богатяване на материално-техническата база.
6.5.1.Ремонт на кабинети и на спортните площадки и съоръжения.

Срок: 15.09.2021 г. Отг.Директорът

6.6. Задачи и форми за работа на Координационния съвет (КС) по механизма за 
противодействие на училищния тормоза и насилието в училище:

6.6.1. Координационния съвет (КС) да запознае педагогическия и непедагогическия 
персонал с формите на насилие и механизма за противодействие на училищния тормоз.
Срок: 30.09.20201 г. Отг. ЗД, КС

6.6.2. КС и класните ръководители да запознаят учениците и родителите с формите на 
насилие и с механизма за противодействие на училищния тормоз
Срок: 09.10.2021 г. Отг. КС и кл. ръководители

6.6.3. Утвърждаване на план за дейността на КС 
Срок: 10.09.2021 г. Отг. ЗД, КС

6.7. Задачи и форми на работа на комисията по безопасност на движението, защита при
бедствия и аварии и охрана на труда:

6.7.1.Утвърждаване на плана за БДП и на графика за провеждане на часовете 
Срок: 10.09.2021 г. Отг.:А. Костова

6.7.2. Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, 
обучение и труд.
Срок: 10.09.2021 г. Отг.: ЗД

6.7.3. ЗД и класните ръководители да инструктират учениците в началото на всеки учебен 
срок по охрана на труда и безопасност на движението срещу подпис на ученика и родителя. 
Срок: 15.09.2021 г.

02.2022 г. Отг.: ЗДАСД и кл. ръководители
6.7.4. Учебният процес по безопасност на движението да се провежда по програмата на 

МОН. Да се изработи график за провеждане на часовете.
Срок: 10.09.2021 г. Отг.:ЗД и комисията по БДП

02.2021 г.
6.8. Комисията по гражданска защита да изработи и приеме план за действие при 

природни и други бедствия. Комисията да отиграе две занятия за евакуация на учениците и 
персонала при възможен пожар, земетресение и обгазяване.
Срок: 02.2022 г. Отг,: ЗД

05.2022 г.
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