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Раздел I. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Трето основно училище “Д-р Петър Берон“ е основно училище с ученици, обучаващи 

се от І до VІІ клас. 

 Първостепенно значение в дейността му се отдава на знанията и  интелектуалното 

развитие, на здравето и морала на учениците. 

Учебно-възпитателният процес се основава на единството на общия и индивидуалния 

характер на обучението.В съвременните условия се променя позицията на ученика – той става 

активен фактор. Набляга се на вътрешната мотивация за учебен труд, придобити умения и 

самооценка на степените на усвояване на знанията на учениците. 

Променя се и позицията на учителя – той става интелектуален партньор в 

педагогическото общуване, организатор на учебния процес. Основни стават личностният и 

проблемният подходи, реализиращи се чрез изследователски методи, семинарни занятия, 

ролеви игри, конструиране. 

 Критерий за ефективността на учебния процес е осигуряване на подготовка, 

съответстваща на държавните образователни стандарти. Осъществява се с проверовъчни 

тестове. Резултатите позволяват да се  определи приносът на всеки отделен учител и да се 

следи развитието на всеки ученик. Като допълнителни критерии за педагогическа 

ефективност могат да служат и други резултати: от конкурси на ученици, от участия в 

олимпиади, състезания и др. 

 Като социална институция училището е призвано да приобщава учениците към 

непреходните  национални и общочовешки ценности. То възпитава у своите ученици 

толерантност към политически, социални, етнически и други различия. Възпитава чувство на 

отговорност, на зачитане на законите, държавните институции и символи. Осъществява 

правилно физическо и психическо развитие, хигиенно и полово възпитание, подготовка за 

бъдещ живот. Изключва се провеждането на политическа и идеологическа пропаганда и 

дискриминация по какъвто и да е признак. 

 Управлението на училището е демократизирано. Задължителни изисквания в това 

направление са: точно определяне на отговорностите на всички, свобода за вземане на 

решения, психологически комфорт, високи изисквания към резултатите от вложения труд, 

строг контрол, взаимно уважение и доверие. 

 Стремежът на педагогическата колегия в училището е да гради своя просперитет сред 

обществеността на град Монтана, издигайки  професионалното ниво на членовете си, което 

неминуемо ще доведе до висока резултатност на ОВП. Училището да се превърне в средище 

на духовността и в предпочитано  учебно заведение за учениците от района и извън него. 

 През учебната 2022-2023 г. ІІІ ОУ "Д-р Петър Берон" продължава да функционира 

като основно училище.  Обучаваният контингент от 488 ученици е разпределен в 21 

паралелки, от които начални – 11, прогимназиални – 10. Сформирани са 8 групи  за начален 

етап и 1 група ученици със СОП с ресурсно подпомагане – 1-7 клас . 

  

 През учебната 2022/2023 година  ще се изучават: 

 

 1 клас – ИУЧ – Български език и литература; Математика; ТП 

 2 клас – ИУЧ – Български език и литература; Математика; Изобразително изкуство 

 3 клас – ИУЧ - Български език и литература; Математика  

 4 клас – ИУЧ - Български език и литература; Математика 

 5 клас -  ИУЧ – Български език и литература; Математика  



 6 клас - ИУЧ – Български език и литература; Математика 

 6 клас – ФУЧ -  Музика 

 7 клас – ИУЧ – Български език и литература; Математика; 

 

 Етническият състав на учениците и на населението в района на училището е 

еднороден. Няма проблеми от етнически и религиозен характер. Обществено-социалният 

статус на ІІІ ОУ “Д-р Петър Берон” е градски. С малки изключения, учениците са 

освободени от ангажимента да пътуват от по-далечни квартали или съседни населени места.  

 За успешното стартиране на всяка учебна година е от значение както добрата кадрова 

обезпеченост, така и  извършената подготвителна работа  по материално-техническата база 

на училището.Добрата визия на сградата, естетичния вътрешен и външен вид, подредбата на 

двора  и оформянето му като красив фон, създават усещане за уют и спокоен учебен процес. 

Това до голяма степен мотивира учениците да поддържат и опазват красивото около тях. 

От учебната 2006/2007 г. училището външно е изцяло ремонтирано. Извършена е 

външна изолация, смяна на дограмата, цялостен ремонт на отоплителната инсталация, 

изграждане на гръмоотводна инсталация и вътрешно боядисване на класните стаи. През 

лятото на 2007 г. е извършен и цялостен ремонт на покривите на всички сгради на 

училището, като е извършена изолация на покрива на централен и допълнителен корпус и  

свързващото тяло през 2012 г.  Положителна страна откъм материално-техническата база е 

отделянето на учениците от І клас в самостоятелна сграда.  Училището разполага с два 

сградни корпуса с общо 23 класни стаи, 2 компютърни кабинета, 5 кабинета/ от които 1 е 

работилница /, 3 физкултурни салона, една фитнес зала и 2 спортни площадки. Беше 

извършен цялостен ремонт на големия физкултурен салон. Фондация “За нашите деца” и 

Община Монтана изградиха в училището достъпна архитектурна среда /2 рампи и 2 

тоалетни/  за достъп на деца в инвалидни колички в двата основни учебни корпуса. 

През учебната 2009/2010 година училището работи по проект към „Структурни 

фондове”, по който бе направен ремонт на малък физкултурен салон, който изцяло е 

обновен.  

През лятото на 2013 година е извършено освежаване на класните стаи, реновиране и 

обзавеждане на учителската стая и дирекцията. Ремонтирани са съблекалните към 

физкултурния салон и е обновен столът и лавката, където се хранят нашите ученици. 

През учебната 2010/2011 г., във връзка с въвеждане на целодневното обучение за първи 

клас и необходимостта от уютно помещение за хранене на учениците, бе направен основен 

ремонт на стола и задното стълбище. През лятото на 2011 г. бе сменено изцяло подовото 

покритие на големия физкултурен салон. 

Дворът – основен и зад сградата, е обезопасен с ограда, а от 2010 г. има портал и на 

задния двор. През лятото на 2009 г. е извършен цялостен ремонт на двора по проект на 

Община Монтана „Красива България”. Дворът е преасфалтиран, сменени са плочките и са 

оформени зелените площи.  

През лятото на 2012 г. е направен основен ремонт на кабинета  по ИТ, коридорите на 

втория етаж на голям и малък корпус и подмяна на фасадата на малък физкултурен салон 

/поставяне на облицовка/. Извършена е и подмяна на вратите на цялото училище. 

През лятото на 2014 година е направен частичен ремонт на Занималнята за 3 и 4 клас, 

частична смяна на хидроизолацията на покрива на малка сграда, ремонт на дамските 

тоалетни на 2 и 3 етаж голяма сграда, ремонт на коридора на 3 етаж голяма сграда,ремонт на 

класните стаи на 2 етаж-голяма сграда и на класните стаи в малка сграда и частичен ремонт 

на голям физкултурен салон и външна изолация на голям физкултурен салон. 

 През лятото на 2015 година е направен основен ремонтна тоалетните в малка сграда, 

на дирекцията и на хранилището по физика. Закупени са10 нови компютри. 



 През лятото на 2016 година е направен ремонт и е обособена една занималня за ПИГ 

начален етап. Направен е ремонт и на класната стая на I г клас и други освежителни 

ремонти. 

През лятото на 2018 година бе направен основен ремонт на цялото училище. 

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на 

образователно-възпитателният процес (ОВП). Стратегически силни стъпки са направени в 

областта на планирането на образователно-възпитателната работа (ОВР). Правилното 

планиране на ОВР е решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, 

структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от 

ОВР са благодарение на създадените добри условия на ОВП. През 2016/2017 учебна година 

бяха постигнати успехи по следните направления: 

   - обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

                   - завоювани са много спортни отличия; 

 учениците се представиха много добре на олимпиадите по БЕЛ и математика; 

 На националния конкурс „Христос Воскресе” за възрастова граница V – VIII 

клас ученичката Десислава Стилиянова Стоянова спечели специалната патриаршеска 

награда. 

 А на конкурса „Светлината на Великден” същата ученичка спечели 

специалната награда на журито в Регионалния инспекторат с есето „Великден на моята 

душа”. 

От кандидатстващите седмокласници за учебната 2015/2016 - 82 % са приети с 

конкурсен изпит в профилирани и професионални гимназии.  

През 2016/2017 учебна година всички седмокласници са приети в профилирани и 

професионални гимназии.  

През 2017/2018 учебна година всички седмокласници също са приети в профилирани 

и професионални гимназии.  

 През 2019/2020учебна година всички седмокласници също са приети в профилирани 

и професионални гимназии. 

През 2020/2021 учебна година всички седмокласници са приети в профилирани и 

професионални гимназии. 

През 2022/2023 учебна година всички седмокласници са приети в профилирани и 

професионални гимназии. 

Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки и с училищното 

настоятелство.  

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали 

проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2021/2022 година бе подчинена на основните 

цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност 

и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше 

професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за 

възможно най-пълно реализиране на целите на ОВП. 

От една страна, опазването, т.е. “съхраняването” постиженията на образователното 

дело, а от друга – неговото стабилизиране и развитие, се очертават като приоритетна  и 

разумна цел за ІІІ ОУ “Д-р Петър Берон”, чието следване ще задоволи потребностите за 

издигане нивото и качеството на образованост.  Реализирането на тази задача и идеята за 

“отворено” образование ще съдействат за подготовката на децата и младежите за 

пълноценен живот, за отговор на предизвикателствата  на ХХІ век. 



   С цел ориентация на образователно-възпитателния процес към потребностите и 

интересите   на учениците, конкретно за ІІІ ОУ “Д-р Петър Берон” избираме следните 

стратегии в дейността на училището за учебната 2021/2022 г. 

 Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес с цел 

подобряване качеството на обучение и развитие на учениците; 

 Активност от страна на учителите по отношение оптимизиране на процесите на 

обхват, задържане и успеваемост на учениците; 

 Изграждане и утвърждаване на собствен облик чрез съхраняване и развитие на 

училищните ценности; 

 Демократизация и хуманизация на дейността на училището – промяна на ролята 

на учителя и превръщането му в партньор на ученика, насочващ, подпомагащ и 

контролиращ процеса на овладяване на знания, умения и компетентности; 

 Промяна на образователната парадигма – поставяне в центъра на обучението на 

ученика, с неговите потребности, интереси, психически и личностни особености; 

 Промяна в концепциите за подбор и структуриране на образователното 

съдържание, поставяне на акцента върху ключови понятия, идеи, теории и интерактивните 

връзки между тях; 

 Въвеждане на интерактивни методи на преподаване и учене; 

 Изграждане на системи за наблюдение и контрол върху качеството на обучение 

чрез въвеждане на системи от стандарти за учебно съдържание и оценяване; 

 Обогатяване на учебната среда чрез насищането й с информационни и 

комуникационни технологии и многообразни информационни източници; 

 Развитие на навици за здравословен начин на живот; 

 Формиране на екологична култура и съзнание, обуславящи готовност и 

способност у учениците за опазване, възстановяване и обогатяване на околната среда; 

 Осъществяване на тесни контакти с родителите на учениците от ромски произход, 

с цел задържане и успешно обучение на децата им; 

 Вземане на необходимите мерки за преодоляване на отрицателните стереотипи 

към лицата, принадлежащи към расови, етнически и религиозни групи, както и по 

отношение на лицата с увреждания. 

 Училищната униформа като средство за формиране на съзнание за принадлежност 

и начин на мислене.  

 Осъществяване на мониторинг върху развитието и прогреса на всеки ученик. 

    

По целите,  заложени  в  годишния   план  от  миналата учебна  година,  са  постигнати  

значителни   резултати. Същите  са  отчетени  на ПС  в края  на  месец юни 2017 година. 

Остават  нерешени  в достатъчна  степен  следните  ПРОБЛЕМИ: 

 двусменен режим на работа и обучение на ученици от две училища в една и съща 

сграда, което при делегирани бюджети затруднява директора при планиране на икономии и 

обновяване на МТБ; 

 въпреки демографският  срив  и  икономическото състояние  на  общината е 

осъществен 100% прием на първокласници; 

Необходимо е: 

*    да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

*    да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 

прояви и засилване дейността на училищната комисия за превенция на  

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

*    да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 

*    да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 



*  специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят 

нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване 

на материално-техническата база; 

*  да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 

европейските образователни стандарти. 

Раздел II. 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Осигуряване на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава 

националните традиции с европейското измерение, и е насочено към развитие на 

индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен на 

житейска и професионална реализация - член на гражданското общество. Усвояване и 

формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и 

стимулиране на творческите заложби. 

 

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” като конкурентоспособно училище, 

способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 

подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните 

умения на педагогическия колектив; обособяването му като екип от високо отговорни 

личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; 

прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на ОВП за утвърждаване на 

младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез 

висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за 

активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 

отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

ГЛАВНА  ЦЕЛ на педагогическия колектив е : 

ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ, СЪОБРАЗЕНО С БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ, ИЛИ 

КАК ДА   ПОСТАВИМ  ИНДИВИДУАЛНОСТТА  НА  УЧЕНИКА  В  ЦЕНТЪРА  НА  

НЕПРЕКЪСНАТО  ОБНОВЯВАЩ  СЕ   ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС . 

 

 ПОДЦЕЛИ 

 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

 Ефективно изучаване на чужди езици. 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие на подрастващите. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 



 Поддържане и обновяване на компютърните кабинети. 

 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 

 Оптимизиране  на  ОВП  при работа в мултиетническа среда. 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите ученици. 

 Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание 

и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 

тяхното правилно използване. 

 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 

всеки възпитаник. 

 Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото. 

 Обогатяване на материалната база. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на 

нови форми и методи на обучение. 

 Повишаване качеството на ОВП чрез поставяне на ученика в отговорна и 

активна позиция. 

 Интегриране на учениците с различия. 

 Взаимодействие с родителската общност като партньор и потребител на 

педагогическите услуги. 

 

5. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиково обучение; 

приоритетно обучение по математика. 

 Повишаване ефективността на ОВП чрез подобряване организацията на 

учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация 

на педагогическите кадри, както и подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и 

методическа дейност. 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол от 

страна на ръководството на училището. 

 Гражданско образование за изграждане на активна позиция в съвременното 

гражданско общество. 

 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване  и подобряване на наличната материално - техническа база (МТБ). 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, 

отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за 

подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие 

в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) 

като орган, подпомагащ цялостния ОВП. 

 За повишаване качеството на учебния процес да се включат разнообразни 

дейности като: работа с изоставащите ученици под формата на консултации, среща на 

класните ръководители с родителите,създаване на регистър на изоставащите и проблемните 



ученици,активна дейност на психолога и комисията за противообществени прояви за 

превенция и цялостното обхващане на подлежащите на обучение деца и други. 

Раздел III. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

1. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/ 

 

2. ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

/ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/ 

 

3. ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/ 

 

4.ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОРА /ПРИЛОЖЕНИЕ 

№ 4/ 

 

5. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ № 

5/ 

6. ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  

/ПРИЛОЖЕНИЕ № 6/ 

 

7. ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ЕСЕННО-

ЗИМНИЯ ПЕРИОД /ПРИЛОЖЕНИЕ № 7/ 

 

8. ПЛАН НА УКПППМН /ПРИЛОЖЕНИЕ № 8/ 

 

9. ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ № 9/ 

 

10.ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

УЧИЛИЩНАТА И СЕМЕЙНАТА СРЕДА – УСЛОВИЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

НА УЧЕНИЦИТЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ № 10/ 

 

11. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР /ПРИЛОЖЕНИЕ № 11/ 

 

12. ПЛАН ЗА ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА СГРАДА И ДВОРНИТЕ ПЛОЩИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. /ПРИЛОЖЕНИЕ № 12/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Дейности 
Разработва 

изпълнява 

извършва 

Съгласу

ва 

Контролира 

срок 

Утвърждава 

срок 

Представя се в 

админ. 

структура 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 

 М.СЕПТЕМВРИ 2022г.      

1. Приключване на ремонтните дейности в училище  

Пълен преглед на учебния комплекс и оформяне на протокол за 

готовността на учебния комплекс за новата учебна 2022/2023 г. 

 

комисия 

 ЗДУД 

09.09.2022 г. 

Директор  

2. Окончателно разпределение на учебни часове по предмети в 

съответствие с Наредба № 6  

 

ЗДУД 

ПС Директор 

01.09.2022 г. 

Директор 

03.09.2022 г. 

 

 

3. Формиране на групите по ИУЧ и ФУЧ ЗДУД  Директор Директор 

02.09.22 г. 

 

4 Изготвяне и приемане на училищния учебен план на 

училището 

ЗДУД ПС 

 

Директор Директор 

09.09.2022 г. 

РУО 

По график 

5 Изготвяне на учебни програми по ИУЧ  и ФУЧ Учители  Директор 

07.09.2022г. 

Директор 

Н-к РУО 

 

РУО 

По график 

6. Провеждане на септемврийски сесии: ЗДУД 

учители 

ПС ЗДУД 

03-09.09.2022 г 

Директор  

* Поправителна      

* По чл. 137 а   ЗДУД 

01- 14.09.2022г 

Директор  

7. Подготовка на учебната документация:дневници Касиер-

домакин 

 Директор 

09.09.2022г. 

  

8. Назначаване на нови учители Директор     

9. Утвърждаване на класните ръководители  ПС . Директор 

01.09.2022 г. 

 

 

10 Изготвяне на седмичното разписание ЗДУД ПС Директор 

09.09.2022 г. 

Директор 

09.09.2022 г. 

РУО 

По график 



11. Участие в провеждане на  съвещанията с учители по групи 

предмети и с директори по график на РУО-Монтана 

Директор 

Учители 

 

 Директор 

м.ІХ-Х.2022г 

  

12 Санитарно разрешително за наличие на санитарно-хигиенни 

условия за провеждане на ОВП,утвърден от РИОКОЗ 

Директор  Директор 

 

РИОКОЗ 

 

РУО 

По график 

13 Прибиране на подлежащите на задължително обучение и тези, 

които трябва да постъпят в І клас. Сформиране на паралелките. 

Медицински прегледи за І клас 

ЗДУД 

Кл. р-ли на І 

клас 

 м.юни.2023 г. Директор  

14. Родителски срещи за І клас ЗДУД 

Кл. р-ли на І 

клас 

 07.09.2022 г.   

15 Изпращане сведения за приетите в І клас до Община Монтана 

по местоживеенето им 

ЗДУД   Директор МА и РУО 

16 Раздаване на  безплатните учебници за І - VІІ клас Комисия  ЗДУД 

15-16.09.2022г. 

  

17 Обявяване на вариантите за организиране на ОВП, 

разпределение на часовете по учебния план и учителите, които 

ще преподават в съответните класове, групите по ФУЧ, секции, 

състави и ГЦОУД 

ЗДУД ПС Директор Директор РУО 

18 Изготвяне на Списък-образец 1 за разпределение на 

преподавателската и друга заетост на персонала в ІІІ ОУ за уч. 

2022/2023 г. 

Директор 

Гл.счето 

водител 

ПС Директор 

24.09.22 г. 

Директор 

24.09.22 г. 

РУО 

По график 

19. Изготвяне на Правилник за дейността на училището Комисия ПС Директор 

09.09.22 г. 

Директор,ПС 

09.09.22 г 

РУО 

По график 

20 Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред Комисия ПС Директор 

09.09.22 г. 

Директор,ПС 

09.09.22 г. 

РУО 

По график 

21 Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд 

ЗДУД ПС 09.09.22 г. Директор,ПС 

09.09.22 г.. 

РУО 

По график 

22. Актуализиране на плана за спасителни и аварийни дейности ЗДУД РСПАБ 

Дир.ГЗ 

Директор 

09.09.22 г.. 

Директор,ПС 

09.09.22 г.. 

РУО 

 

23. Изготвяне на Годишния план на училището. Директор ПС  

 

Директор,ПС 

09.09.22 г.. 

РУО 

По график 



24 Изготвяне план за осигуряване на нормален учебен процес през 

зимата 

ЗДУД ПС Директор Директор 

09.09.22 г. 

РУО 

По график 

25 Изготвяне на план за контролната дейност на директора и 

помощник- директора 

Директор 

зам.-директор 

 Директор 

09.09.22 г. 

Директор 

09.09.22 г. 

РУО 

По график 

26 Избор на уч.УКБППМН  ПС Директор. ПС 

09.09.22 г.. 

 

 

27 Откриване на новата учебна 2022/2023 г. учители ПС 15.09.22 г. 

Директор 

 

 

 

28 Задължителен инструктаж по ТБТ и ППО на всички работещи 

и обучаващи се в ІІІ ОУ 

Отг-ТБТ  ЗДУД 

Директор 

01.09.22 г. 

  

29 Изготвяне на планове за работата на МО Комисии ПДУД 05.09.22 г. 

Директор 

Директор  

30 Изготвяне на ГРАФИК за дежурство, за консултации и за 

провеждане на учебните часове по УЧСД,  ГЦОУД, 

извънкласни дейности 

Учители ПДУД Директор 

05.09.22 г. 

 

Директор  

31 

 

 

Провеждане на класни родителско-учителски срещи 

Определяне на безопасен маршрут до дома и училище за 

учениците от І и ІІ клас 

Директор,зам 

директор, 

класни  р-ли. 

ПС Директор 

19-21.09.22 г. 

Директор 

19-21.09.22 г. 

 

32. 

 

Сформиране и подготовка на отбори по ГЗ, БЧК, “Млад 

огнеборец”, “ПП и аварийна безопасност” и др. 

Кл. р-ли и мед. 

лице 

ЗДУД 13.09.2022 г. 

Директор 

  

33 Изготвяне на годишни разпределения на темите по учебни 

предмети и класове 

Учители 

До 16.09.22 г. 

    

34 План за квалификационната дейност в училище /Проект/ Комисия ЗДУД Директор Директор  

35 Представяне за утвърждаване на Списък-Образец 1 за учебната 

2022/2023 г. с приложения: 

 Училищни учебни планове; 

 ПДУ; 

 Правилник за осигуряване на безопасни условия за 

възпитание, обучение и труд; 

 Санитарно разрешително; 

 Седмично разписание; 

 Годишен план; 

Директор 

Гл.счетовод. 

 Директор  РУО 

/по график/ 

 РУО 

По график 



 Учебни програми за ИУЧ и ФУЧ ; 

 Списъци на учениците в групите по ИУЧ. 

36 Изготвяне на годишен план за квалификация на педагогическия 

персонал 

Директор    РУО 

По график 

37 Изготвяне на обобщена справка за доставените учебници за І – 

VІІ клас за учебната 2022/2023 г. 

Директор 

09.09.22г. 

  Началник на РУО – 

до 09.09.22 г. 

 

38 Приемане и утвърждаване на графици  за: 

 проверка  на  входно   ниво  на  знанията  по  учебни  

предмети. 

 контролни и класни работи – І срок 

 УЧСД 

 ДЧ ЧК 

 часовете по БДП, ГЗ 

 дежурство – учители, ученици 

 консултации 

 работа на огняря 

ЗДУД и 

учители 

30.09.22 г. 

 

 

 

 

ЗДУД 

30.09.22г. 

Директор 

30.09.22 г. 

  

 М.ОКТОМВРИ 2022 г.      

1. Попълване на необходимите форми-образци за НСИ /3 

екземпляра/ 

ЗДУД, 

Секретар 

 Директор 

05.10.22 г. 

 ПСБ-Монтана 

До 05.10.22г. 

2. Проверка на задължителната училищна документация ЗДУД Директор    

3 Установяване входното равнище на учениците  учители  ЗДУД 

07.10.22г 

  

4. Изготвяне график за обучението по Гражданска защита ЗДУД, 

кл.р-ли 

Директор 

28.10.22 

г. 

ЗДУД  РУО 

28.10.22 г. 

5. Избор и заседание на Ученическия съвет на училището  кл.р-ли, 

зам.-директор 

 Директор 

07.10.22 г 

  

6. Контролна дейност по съответните планове Директор, 

ЗДУД 

    

7. Заседание на МО – отчет за дейността ЗДУД  Директор 

29.10.22 г. 

  

8. Изготвяне на График за класните работи Учители ЗДУД Директор Директор  



9 Поднасяне на цветя пред паметника на Йордан Радичков Учители 

ГЦОУД и кл. 

ръководители 

начален етап 

директор Директор 

25.10.22 г 

  

10  Мероприятия за отбелязване на 1 ноември – ден на народните 

будители. 

Комисия ЗДУД Директор Директор  

11 Провеждане на родителски срещи по НП „Заедно за всяко дете“ Кл. р-ли     

12 Инструктаж за безопасно поведение на учениците през 

есенната ваканция 

Кл.р-ли  ЗДУД    

13 Педагогическа дискусия в МО начален етап на тема: 

Споделяне на добри практики в ОРЕС. Създаване на 

интерактивни учебно съдържание и смарт тестове. 

  

Д. Иванова, 

В.Йотова, И. 

Лазарова 

    

 М.НОЕМВРИ 2022 г      

1 Изготвяне на обобщена заявка за задължителната училищна 

 документация за края на учебната 2022/2023 г. 

Касиер-

домакин 

Гл.счетовод. 

 Директор 

своевременно 

 РУО 

2. Годишна инвентаризация Гл.счетовод.  Директор 

30.11.22 г. 

  

3 ОВП – контролна дейност Директор, 

ЗДУД 

    

4 02.11 - Отбелязване 125 г от рождението на Асен Разцветников Учители 

ГЦОУД 

начален етап 

    

5 Обучение в МО начален етап на тема: Изграждане на 

емоционална интелигентност у учениците. Предпоставка за 

преодоляване на агресивно поведение. 

Н. Рангелова     

6 Родителски срещи по класове за превантивна помощ на 

нуждаещите се ученици 

Кл. р-ли ЗДУД    

7 Провеждане на родителски срещи по НП „Заедно за всяко дете“ Кл. р-ли     

8 Обучение в МО прогимназиален етап на тема:Изграждане на 

морални и нравствени ценности у подрастващото поколение 

Н. Рангелова 

 

    



9 07,11 отбелязване на 185 години от рождението на Любен 

Каравелов 

Учители по 

БЕЛ 

прогимназиале

н етап 

    

 М. ДЕКЕМВРИ  2022 г.      

1 Изготвяне на поименно щатно разписание на длъжностите и 

заплатите към тях за 2023 г 

Гл.счетовод  Директор 

23.12.22 г 

  

2 Приключване на финансовата година гл 

счетоводител 

 Директор 

31.12.22 г 

  

4. Коледни тържества, изработване на коледни картички и 

сурвачки 

кл.р-ли и 

учители 

    

5. Актуализиране на информацията от сведенията за организация 

на дейността в училището към 01.12.23 г. 

Директор РУО    

6. Изготвяне регистър на проблемните и изоставащи ученици Главни 

учители и 

психолог 

    

7 Провеждане на родителски срещи по НП „заедно за всяко дете Кл р-ли     

 М. ЯНУАРИ 2023 г.      

1. Изготвяне на списък на ученици със съмнения за проблеми в 

психофизическото развитие, които ще се представят от екипа за  

ресурсно подпомагане и психологическа подкрепа на деца и 

ученици със СОП 

Кл. р-ли, мед. 

лице, логопед 

ЗДУД Директор   

 

2. Изготвяне на обобщен списък на учениците, които изостават в 

учебната дейност – приемане на конкретни мерки 

Кл. р-ли ЗДУД    

3. Изготвяне на отчети-анализи относно приключване на І учебен 

срок по класове 

Кл. р-ли ЗДУД Директор   

4. Изготвяне на обобщена заявка за задължителната училищна 

документация за края на  учебната 2022/2023 година 

ЗДУД, Касиер-

домакин 

 Директор 

До 20.01.23г. 

  

5. Провеждане на олимпиади по учебни предмети-ученически 

кръг 

Учители ПС ЗДУД Директор 

 

 

6. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г. гл.счетовод  Директор   

7. Изготвяне на обобщена заявка за задължителна документация 

на училището за началото на учебната 2023/2024 г. 

Касиер-

домакин 

Директор Директор Директор РУО 

25.01.23 г. 



8. Изготвяне на седмично разписание за втория учебен срок ЗДУД ПС Директор 

 

Директор 

 

РУО 

 

9. Изготвяне на атестация за резултатите от обучението по БД на 

учениците за І учебен срок 

Кл. р-ли и 

преподаватели

те по БД 

ЗДУД Директор   

10 Провеждане на олимпиади по учебни предмети Учители ПС ЗДУД Директор  

11. Приключване на І-я учебен срок на учениците, които не могат 

да бъдат оформени - обсъждане на ПС предложенията на 

кл.ръководители и учители и утвърждаване график и комисии 

за провеждане на изпити 

кл.ръковод ПС ЗДУД 

 

Директор 

 

 

12 Провеждане на родителски срещи по НП Кл п-ли ПДУД Директор   

 М. ФЕВРУАРИ 2023 г.      

1. Приключване на І-я учебен срок учители  Директор   

2. Отчитане резултатите от І-я учебен срок Директор,кл. 

р-ли, ЗДУД 

 Директо. ПС 

 

РУО 

 

3. Изготвяне на справка за броя на  учениците, които не 

посещават редовно учебни занятия - анализ на причините 

ЗДУД Директор Директор   

4 Изготвяне на справка за отпадналите ученици и анализ на 

причините 

ЗДУД 

 

 Директор 

09.02.20г. 

 РУО 

6. Мероприятия, посветени на живота и делото на Васил Левски Учители ЗДУД Директор .  

7. Участие в конкурси, състезания, олимпиади Учители ЗДУД Директор   

8. Изготвяне на справка за необходимите безплатни учебници за 

новата учебна година 

ЗДУД Директор Директор  РУО 

9. Актуализиране на информацията от сведенията за организация 

на дейността в училището към началото на ІІ учебен срок 

ЗДУД Директор   РУО 

10. Изготвяне на отчет  за РУО по отношение на изпълнение на 

плана за образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства през І учебен срок 

Кл. р-ли 

ЗДУД 

 Директор  РУО 

 

11. Мероприятия, свързани с борбата с алкохола, тютюнопушенето 

и наркотиците. 

Класни 

ръководители 

мед. фелдшер 

ЗДУД Директор   

12 Квалификационно обучение в МО начален етап на тема: 

Повишаване на мотивацията за учене у учениците. Фактори и 

С. Иванова     



мотивационни модели 

13 Квалификационно обучение в МО прогимназиален етап на 

тема: Игровизация на УВП – използване на игрови елементи в 

обучението за повишаване на учебните резултати и 

удовлетвореността от учебния труд 

Ю. Първанова     

 М. МАРТ  2023 г.      

1. График за класните работи ЗДУД  Директор Директор  

2. Вътрешноучилищно първенство по 

футбол,волейбол,баскетбол, тенис на маса и др. 

уч.по 

физкултура 

  Директор  

3. Конкурс за изработване на мартенички Учители ЗДУД    

4. Тържествено честване на националния празник на България – 

145 години от освобождението на България 

Учители ЗДУД    

5. Мероприятия за честване на патронния празник на училището 

–седмица посветена на патронния празник  „Беронови дни“ при 

присъствено обучение 

Учители ЗДУД Директор 

24.03.2023 г 

  

 Споделяне на опит – открити уроци Е. Йорданова 

П. Атанасова 

Св. Белчева 

И. Лазарова 

    

 М. АПРИЛ 2023 г      

1. Участие в областните  кръгове  на олимпиадите учители  ЗДУД 

 

Директор 

 

 

2 Участие на отбори в УСИ Учители ЗДУД    

3 Мероприятия, посветени на книгата Учители ЗДУД    

4 Инструктажи за безопасно поведение през пролетната ваканция Кл. р-ли ЗДУД Директор   

5 Изготвяне  на програма и приемане на график за подготовка на 

материално- техническата база за новата уч.година 

ЗПДУД ПС  Директор  

6 Изготвяне на обобщена заявка за необходимите учебници и 

учебни помагала, които ще се ползват безвъзмездно от 

учениците от І – VІІ клас за учебната 2023/2024 г. 

ЗДУД  Директор 

21.04.22 г. 

 Началник на 

РУО 

7 Провеждане на пролетен туристически поход Учители ФВС ЗДУД Директор Директор  

 



8 Обучение на тема: Съвременни и иновативни подходи за 

обучение - STEM 

Директор     

 М. МАЙ  2023 г.      

1 Кампания за прием на ученици за I клас за учебната 2023/2024 

година 
     

2. Информиране на учениците от VІІ  клас относно 

диагностичната комисия за насочване на ученици с хронични 

заболявания и/или със специфични образователни потребности 

учители ЗДУД Директор   

3 Честване Деня на Европа – 9 май – Ден на ученическото 

самоуправление 

учители ЗДУД Директор   

4 Национална проверка – ІV, VІІ клас, изходящо равнище за 

учениците от І – ІІІ клас 

Комисия 

учители 

ЗДУД ПДУД Директор 

 

 

5 Приключване на уч.занятия  за І - III клас      

6 Провеждане на инструктажи за водноспасителен минимум учители ЗДУД Директор   

7 Подаване на заявления за ГЦОУД  за уч.2023/2024 г. кл.р-ли  ЗДУД Директор  

8 Разработване на график за подготовка на МТБ съгласно 

изискванията на РИОКОЗ и НС ПАБ за учебната 2023/2024 г. 

Директор Финанси

ращ 

орган 

  Началник на 

РУО 

9 Участие в мероприятията, организирани от Община Монтана, 

по случай 24 Май – Ден на славянската писменост. 

Комисия ЗДУД ЗДУД Директор  

10.       

 М. ЮНИ  2023 г.      

1 Записване на ученици за I клас      

2 Участие в мероприятията, организирани от Община Монтана, 

по случай 1 юни – Ден на детето.  

Кл. р-ли ЗДУД Директор   

3 Обсъждане предложенията на преподавателите за ред и начин, 

по който учениците, които не могат да бъдат оформени да 

приключат уч.година /изпит или удължаване на уч.срок/ 

Учители ПС ПДУД Директор 

 

 

4 Приключване на учебните занятия на IV – VII клас    15.06.2023 

30.06.2023 

 

5 Изготвяне на справка за отпадналите ученици – анализ на 

причините 

Комисия 

учители 

ЗДУД ЗДУД Директор 

 

 



6. Установяване на изходното ниво на учениците от  IV – VІІ 

класове 

учители  Директор Директор 

 

 

7. Доклад-анализ на резултатите от ОВП Комисия 

Директор 

  Директор 

 

 

8. График на летните дежурства на педагогическия и 

непедагогическия персонал 

ПДУД Директор Директор 

 

Директор 

 

 

       

9. План за подготовката на МТБ за новата учебна година ПДУД Директор Директор 

 

Директор  

10. Приключване на уч.година на ученици, които не могат да бъдат 

оформени /изпит или удължаване на срока/ - обсъждане на ПС 

предло женията на преподавателите и утвърждаване на график 

и комисии за провеждане на изпитите за учениците  

Учители 

кл.р-ли 

ПС ПДУД Директор 

 

 

11.  График и провеждане на редовна поправителна сесия учители ЗДУД Директор Директор  

12 Оформяне на документацията на завършващите ученици кл.р-ли  ЗДУД Директор 

 

 

12 Избор, мотивация и утвърждаване на учебници за новата 

учебна година 

Учители, 

домакин 

ЗДУД Директор   

13 Изготвяне на предложения за квалификационна дейност през 

учебната 2023/2024 г. 

Учители 

ПДУД 

 Директор  РУО 

14 Анализ на ОВР за учебната.2022/2023 год.- годишен 

педагогически съвет 

Директор 

зам.-директор 

ПС  Директор 

 

РУО 

 М. ЮЛИ – АВГУСТ  2023 г.      

1. Изготвяне на списъци на подлежащите на задължително 

обучение ученици и на обобщена информация за броя на 

отпадналите ученици с анализ на причините 

учители ПДУД Директор 

 

Директор 

 

 

2. Проверка на задължителната училищна документация ПДУД Директор    

3. Изготвяне на проект на Образец 1 за учебната 2023/2024 г. Директор ФО   РУО 

4. Провеждане на кампания и записване на ученици за новата 

учебна година 

комисия   Директор 

 

 

5. Текущ ремонт на учебния комплекс и подготовка за новата уч. 

година 

 ПС ПДУД Директор 

 

 

6. Обявяване на свободни места Директор     



7. Изготвяне на проектобюджет за новата учебна година Гл. 

счетоводител, 

директор 

    

 НАСТОЯЩИЯТ КАЛЕНДАР Е ПРИЕТ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ №15/ 09.09.2022 

година 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


