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І. РАЗДЕЛ - П Л А Н И Р А Н Е
1. ОЦЕНКА НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНА СРЕДА
1. 1. Постижения
Дейността през изминалата учебна 2020/ 2021 година демонстрира, че поставените
цели, залегнали в годишния план на ОУ „Любен Каравелов“- Ямбол задачи, са изпълнени.
В училището се обучаваха 883 ученици, разпределени по следния начин:
I – IV клас – 502 ученици
V – VIIІ – 381 ученици.
Брой на паралелките – 38 ПГ.
Педагогически персонал – 67, от които магистри – 54 броя, бакалаври – 13 .
Средният успех, с който завършват учениците от началния етап е отличен 5,62, а
от прогимназиален етап е много добър 4,86. Засиленият интерес за записване на
първокласници, е показател за утвърждаване на училището като водещо не само в района,
но и в града за издигане на неговия престиж.
Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 2020/ 2021
година е създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности,
спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия. Координацията
на училищните дейности и отчитането на резултатите осигури единство и непрекъснатост
на образователно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо условие
за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на обучение в
училището.

Прозрачността на управлението и съчетаването на добрите традиции,
усъвършенстването на работата в екип са водещите принципи при планиране на
дейностите за учебната 2020/ 2021 г. Положителен принос за повишаване ефективността
на ОВП и постоянната връзка с родителите е въвеждането на електронния дневник, дни и
часове за консултации. Като се прибави и непрекъснатата модернизация и обновяване на
материално-техническата база, както и прилагането на съвременни методи на обучение
във връзка с настоящите интереси на подрастващото поколение, може да се смята , че това
е една стабилна основа за изграждане на съвременни и подготвени за живота личности.
През настоящата учебна година остава голямата задача – да опазим здравето на
децата, на работещите в училището, на семействата и на всички около нас в условията на
пандемична ситуация от разпространението на COVID-19.
ОУ “Любен Каравелов“ – Ямбол е училище с утвърдени традиции, с натрупан
опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в
съответствие с променящата се роля на учителя в ОВП – да бъде не просто източник на
учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения,
които да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и реализация в
живота.
1. 2. Проблеми, трудности, опасности
Няколко са факторите, които определят трудностите и проблемите, пред които се
изправя училището.
ДЕМОГРАФСКИ
През годините в резултат на намаляването на раждаемостта, отрицателният
естествен прираст и миграцията на населението и в нашето училище системно ще
намаляват подлежащите на задължително обучение. Това налага нова гъвкава политика за
привличане и задържане на учениците. Училището е готово за конкуренция с другите
училища, защото има отлична база, предлага много добри условия за пълноценна работа
на учениците и разполага с много добре подготвени кадри.
ИКОНОМИЧЕСКИ
Икономическото състояние на общината и материалното положение на семействата
ограничават възможностите за системно планиране на средствата за модернизацията на
учебната база. Все по-ясно се налага тенденцията да се търсят алтернативни начини за
финансиране.
КУЛТУРНИ
В резултат на кризата и масовото обедняване се засилва бездуховността и кича и те
обхващат все по-широко пространството в обществото. Училището остава единствения
остров на спокойствие, единствената съпротивителна сила. Това налага да се формират
умения у учениците за активно гражданско поведение.
1.3. Възможности на училището да решава проблемите
В последните няколко години в училището намериха място демократичните форми
на управление чрез изграждането на Обществен съвет и Училищно настоятелство.
Създадоха се реални условия всяка една от тези демократични структури да предлага свои
решения по актуални проблеми.
1.4. Изводи, оценки
СИЛНИ СТРАНИ
- Управленческа култура, висококвалифицирани педагогически кадри;
- Успешна реализация на план-приема на ученици.
- Поддържане на относително постоянен брой ученици в последните години, което
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осигурява и финансова стабилност на училището в условията на делегиран бюджет.
- Учениците се обучават по доказали своята ефективност училищни учебни планове,
отговарящи на интересите на учениците.
- Материално-техническа база, отговаряща на изискванията за съвременно обучение;
- Оборудване, осигуряващо използването на ИКТ и постоянен достъп до Интернет; Wi-Fi
мрежа;
- Използане на електронни учебници и софтуерни продукти;
- Добре оборудвани спортни зали и спортна площадка;
- Функционално оборудвани зали за дейности по интереси и организация на целодневно
обучение;
- Добър библиотечен фонд;
- Наличие на постоянно видеонаблюдение и контрол на достъпа;
- Осигурено столово хранене за всички ученици;
- Реализиран проект за енергийна ефективност - ниско потребление на енергия;
- Работа по европейски проекти;
- Налични условия за непрекъснато повишаване на квалификацията на педагогическия
персонал;
- Осигурен равен достъп до качествено образование и интегриране на деца със СОП;
- Целодневна организация на учебния процес;
- Наличие на различни форми и профили на обучение;
- Висока успеваемост на учениците на външно оценяване, олимпиади, конкурси;
- Възможност за избор на разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности;
- Добри традиции, сътрудничество с други институции;
- Образователно средище за съхраняване и обогатяване на българската култура и
традиции;
- Ритуализация на училищния живот;
- Действащи методични обединения по всички културно-образователни области;
- Активно работещи синдикални организации;
- Действащо Училищно настоятелство и Обществен съвет;
- Осигурен едносменен режим. За настоящата учебна година с оглед на пандемията с
ковид 19 училището преминава на двусменен режим.
- Собствен котел в сградата на училището.
СЛАБИ СТРАНИ
- Недостатъчно добре оборудвани специализирани кабинети.
- Незаинтересованост на част от родителите и формална комуникация от тяхна страна.
ІІ. РАЗДЕЛ – МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ
1. Мисия на училището
Основно училище “Любен Каравелов” - Ямбол непрекъснато
работи за
индивидуализиране на своя облик. Като се съобразява с непрекъснато нарастващите
изисквания на деца и родители и се стреми да поддържа високо качество и ефективност
на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа
2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговори на предизвикателствата на
времето, в което живее. Предлага нови възможности на своите възпитаници, като
oсигурява на всеки ученик висока степен на функционална грамотност в областта на
чуждоезиковите комуникационни компетентности, придобиване на солидни знания при
изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия
образователен процес.
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Като своя мисия ОУ „Л. Каравелов” определя:
•
•
•
•
•
•
•
•

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко
изразено гражданско съзнание и поведение;
Способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен
свят;
Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на
учениците
Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни
проекти.
Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и
разбирателство.
Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за
общуване и правилно поведение в обществото.
Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно
виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност.
Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и
здравословен начин на живот.

2. Визия на училището
ОУ ”Л. Каравелов” – град Ямбол запазва своя облик и традиции. То се развива
като училище с два етапа на основна образователна степен
• начален етап: 1. – 4. клас;
• прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.
Ръководството и учителският колектив застават пред образователната и гражданска
общност с ясната позиция да продължава да променя своя облик, като се ръководи от
новите приоритети в образованието:
1. Постигането на качествен образователен процес, реализиран с помощта на
висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да
приложат стандартите на новия Закон за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО).
2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, разработваме съвременни
програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в
съответствие с потребностите и интересите на учениците.
3. Прилагане различни форми на обучение, заложени в новия ЗПУО –
самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел задоволяване
потребностите и достъп до образование, както и за да предотвратяване преждевременното
отпадане и ранно напускане на училище.
4. Модернизиране на учебната и спортната база за постигане на заложените
приоритети.
5. С цел реализиране на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо
образование, осигуряваме екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен
учител, логопед, екип, който прави оценка и осъществява допълнителна подкрепа на деца
и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
6. Изработване и спазване на Етичен кодекс на училищната общност, в създаването
на който участват ПС и Общественият съвет.
7. Осъществяване целодневна организация на учебния процес като инструмент за
превенция на отпадане от училище и осигуряване на специализирана помощ при
подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.
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8. В следващия 4-годишен период продължаваме да изграждаме навици за
здравословен начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и
традиционните форми на предходните проекти: „Чаша топло мляко и закуска“,
„Училищен плод“, както и включването в нови такива.
9. Обогатяване книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в
любимо място за отдих и творчество.
10. Възпитаване и изграждане дух на родолюбие, задълбочаване и разширяване
инициативите, свързани с нашия град Ямбол и на родината ни.
11. Работа по Европейски проекти и Национални програми
3.
4. Цели на училището
ОУ „Любен Каравелов“ - град Ямбол работи в посока издигане качеството на
процеса на обучение за постигане на ДОС, като поставя ученика в центъра на цялостната
педагогическа дейност в училищната общност и в отговор на активна позиция при
овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни
предмети и развитие на умения за учене през целия живот. Целта на училището е
съобразена с основните цели, заложени в чл.5 на ЗПУО. Те са:
1) интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и
подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите,
способностите и интересите му;
2) съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;
3) придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална
реализация и активен граждански живот в съвременните общности;
4) придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;
5) ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на
развитието и реализацията им;
6) формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;
7) придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на
демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и
отговорното гражданско участие;
8) формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната,
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;
9) формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с
увреждания;
10) познаване на националните, европейските и световните културни ценности и
традиции;
11) придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и
техните взаимовръзки;
12) придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата,
отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.
4.
Стратегии в дейността на училището
4.1.
Изграждане на собствен облик и училищни ценности (знаме, химн, фейсбук
профил, сайт на училището).
4.2.
Издигане равнището на родноезиковата и чуждоезиковата подготовка,
повишаване качеството на подготовка по ИТ;
4.3.
Многообразие на училищния живот чрез изучаване на теми от областта на
глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачество,
управление на лични финанси и програмиране, защита на родината, населението и
околната среда, учебни предмети, които формират националното самочувствие,
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патриотичен дух, както и да утвърждават чувството за принадлежност към
ОУ”Л.Каравелов” у всеки ученик;
4.4.
Проучвателна дейност на чужд опит и собствени идеи за интензивно
развитие на училището;
4.5.
Грижа и внимание към всеки ученик, специално отношение към децата със
специални образователни потребности; усъвършенстване работата с изоставащите
ученици.
5.
Приоритети в дейността на училището
Основни ценности на ОУ „Любен Каравелов“- град Ямбол за учениците, учителите
и ръководителите са свързани с приоритетните направления:
Приоритетно направление I.: Утвърждаване на училището като институция, научно,
културно и спортно средище.
Приоритетно направление ІI.: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в
училището.
Приоритетно направление ІІI: Повишаване на качеството и ефективността на
училищното образование и подготовка.
Приоритетно направление
преквалификация и обучение.

ІV:

Усъвършенстване

системата

за

квалификация,

Приоритетно направление V: Удовлетворяване на специфичните образователни
потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и
интелектуални затруднения и специални образователни потребности.
Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество
и активни връзки с обществеността.
Приоритетно направление VІI. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда
на училището.
Приоритетно направление VІІI: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми
за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява,
инициатива и творчество.
Приоритетно направление ІХ: Участие в програми и проекти (национални и вътрешни).
Приоритетно направление Х: Училищна имиджова политика: работа с медии и външни
звена, изграждащи имидж на учебното заведение.
Приоритетно направление ХI: Стабилизиране на училището при кризи.
Приоритетно направление ХІI: Оцеляване на училището в извънредни ситуации.
6. Принципи
Ориентираност
личността
Равен достъп

към Най-важната задача за нас е успехът на отделната
личност.
Всеки ученик, постъпил в училището, има право да
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получи качествено образование, което отговаря на
нуждите и способностите му; родноезиковата
подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката
в областта на информационните технологии и
подготовката по всички други предмети.
Сътрудничество

Добро взаимодействие със социалната среда и
държавните и обществените организации, свързани с
проблемите на образованието и възпитанието на
младите хора. Обучение в сътрудничество между
основните партньори в училищната общност –
ученици, учители и родители.

Отговорност

Всички членове на педагогическата колегия и
помощно-обслужващия персонал, ангажирани в
образователната, възпитателната и обслуждащата
дейност, осъществявана в училището, носят
отговорност за постигане на трайни ефекти с
дългосрочно въздействие.

Гъвкавост

Образователната и възпитателната дейност е
ориентирана
към
многообразните
личностни
потребности и предоставя възможности за свободен
избор на обучаваните.

Единство в
многообразието

Обучението, подготовката и възпитанието на децата и
младите хора се осъществяват в рамките на единна
културно-образователна
среда,
която
създава
гаранции за защита и развитие на отделните култури
и традиции в рамките на училищната образователна
политика и общо културно-езиково пространство.
Продължава обогатяването и утвърждаването на
традиции и ритуали в училищния живот.

Новаторство

Административното ръководство и педагогическата
колегия демонстрира воля и възможности за
възприемане на нови подходи и философии с цел
постигане на по-добри резултати чрез висок
професионализъм.

Отчетност

Всички участници в образователната и възпиталната
дейност отговарят и се отчитат за своите действия с
цел осигуряване на ефикасност, ефективност и
резултатност на политиките.

Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на
ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия
опит и бъдещото въздействие.

Законосъобразност

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни
действия съответстват на Конституцията на
Република България, на законите и другите
нормативни актове.
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ІІІ. РАЗДЕЛ - ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ
ПО ЦЕЛИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО
№
по ред
1.

Дейности по месеци

Срок
Отговорник
Запознаване на педагогическия и непедагогическия 09.2021г.
персонал с формите на насилие и с Механизъм за УКС
противодействие на училищния тормоз между
учениците в училище.

2.

Определяне на координационен съвет за прилагане на 15.09.2021 г.
Механизъм за противодействие на училищния тормоз Директор
между учениците в училище със заповед на директора.

3.

Да се формира комисия за организиране на дежурството в 16.09.2021г.
училището и пропусквателния режим.
ЗДАСД, кл. р-ли

4.

Изготвянето на седмичното разписание, графици за 16.09.2021г.
консултации с родители и ученици, за дежурство на ЗДУД, кл. р-ли
учители, за писмените изпитвания.

5.

Проверка на входното равнище на учениците по всички 24.09. -15.10.2021 г.
предмети и анализ на резултатите по МО. Установяване учители по МО
на равнището на грамотност.

6.

Запознаване на учениците и родителите с формите
насилие и с Механизъм за противодействие
училищния тормоз по ред, определен от директора
училището; План за насърчаване и повишаване
грамотността за учебната 2021/2022г.

7.

Извършване на оценката на тормоза между учениците в 15.10.2021 г.
училището в началото и в края на учебната година от кл. кл. ръководители
ръководители
посредством
Приложение
3
към
Механизъм за противодействие на училищния тормоз.

8.

Учителите да прилагат в работата си интерактивни постоянен
методи, принципи на екипната работа и др., които учителите по МО
създават навици за самостоятелно учене, при което
учителят е консултант, а не само източник.

9.

Учителите провеждат консултации с изявени ученици.

10.

на 15.10.2021 г.
на Директор
на кл.ръководители
на

постоянен
учителите по МО
Да се вземат мерки за прекратяване на безпричинните постоянен
отсъствия от учебните часове – стриктно да се отразяват кл. ръководители
отсъствията от всички учители, а класните ръководители

8

да уточняват причините за отсъствията /уважителни или
не/ и системно да информират УР и родителите.

11.

Охраната на училището да не допуска пушенето на постоянен
ученици на териториите, прилежащи към училището, ЗДАСД
както и свободното преминаване и присъствие на външни
лица в двора на училището по време на учебен процес.

12.

Да се изграждат у учениците екологична култура и постоянен
навици за здравословен начин на живот.
учителите по МО
- Екологични проблеми да се дискутират не само в
часовете по човекът и природата, биология, химия, а и в
ЧК, и по предметите, където учебното съдържание
предполага такива междупредметни връзки.

13.

Да продължи дейността по превантивната работа върху постоянен
проблемите, свързани с гражданското, здравното и пед. съветник
интеркултурното
образование,
предприемачество,
управление на лични финанси и програмиране, защита на
родината, населението и околната среда, учебни
предмети, които формират националното самочувствие,
патриотичен дух,

14.

Да се организира ученически отдих/ пътувания с учебна м. X, ІV, V, VI
цел (зелени и сини училища, лагери и екскурзии).
кл. ръководители

15.

Училището активно да се включи в националната
кампания “Да запазим децата на пътя”.

16.

Учениците от 1 и 2 клас да се придвижват от и до постоянен
домовете си само с придружаващ родител.
учители 1-2 кл.

17.

Всички деца от начален етап да имат изготвени от м.септември
родителите индивидуален маршрутен лист с пътя до учители 1-4 кл.
дома.

18.

Родителите активно да бъдат привличани за решаване на постоянен
проблемите, свързани със грамотността, социалното кл.ръководители
поведение, здравното, етичното и сексуалното пед.съветник
възпитание на учениците.

19.

Да продължи сътрудничеството със Здравния център постоянен
към РЗИ във връзка със здравното възпитание.
пед. съветник

20.

Да се инициират вътрешноучилищни състезания, м. Х. 2021 г.
конкурси и турнири и се изгради система за стимулиране ръководството
на участници и първенци чрез награждаването им по
ПДУ на ОУ „Любен Каравелов” - Ямбол

21.

Да се съдейства при реализиране училищни проекти по постоянен
проблеми на гражданското образование, инициирани от учители,

постоянен
учители 1-7 кл.
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учители, ученици и родители.

кл.ръководители

22.

Да се подпомагат и консултират учениците, които срещат постоянен
затруднения в учебния процес, за да се попречи на пед.съветник
тяхното отпадане от училище.
учителите

23.

Да се участва в училищни и регионални проекти и
програми за обмен на практически опит и идеи между
учители и училищни администратори за работа с деца със
специфични и социални проблеми.

24.

Да се разработи план за привличане, мотивиране и м. Х.2021 г.
записване на децата в І клас в ОУ”Любен Каравелов”- Директор
Ямбол за 2021/2022 година.
ЗДУД

25.

Да се удовлетворят в по-голяма степен интересите на м. Х. 2021 г.
учениците към избирателната част на подготовката им, Директора
като се търси и външно финансиране.

№
по ред
1.
2.

3.

4.

Постоянен
кл.ръководители
учители
пед. съветник

ПО СТРАТЕГИИТЕ В ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Дейности по месеци
Срок
Отговорник
Да се разширят връзките с извънучилищните постоянен
организации и НП с цел въвеждане на ГО в училище.
Директор
Да продължи работата по НП “Ученически олимпиади и м. ХІ. 2021 г.
състезания”.
комисия
Организиране на курсове тренинги с учители във връзка
с прилагане механизъм за противодействие на
училищния тормоз между деца и ученици в училище за
І-IV и V-VII клас.
Консултации на учениците във връзка с кариерното им
развитие – участие в проекта „Система за кариерно
ориентиране в училищното образование”.

постоянен
Директора
веднъж на срок
пед. съвет
кл. ръководители

ПО ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С
КАЛЕНДАРНИЯ ПЛАН НА ИНСТИТУЦИЯТА
№
Дейности по месеци
по ред
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1.
Запознаване с промените в нормативните документи.
2.
3.
4.

Отговорник
Директор

Откриване на учебната година.
комисия
Изготвяне на календарни планове /първи – седми учители по МО
клас/.
Администриране
на
фейсбук
страницата
на П. Ангелова
училището.
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Провеждане на работни срещи с учители,
преподаващи и преподавали в IV клас, за
осъществяване на приемственост в обучението и
оценяването на знанията и уменията по различните
предмети между начален и прогимназиален етап на
основната училищна степен.
Сбирки на МО за приемане на плановете за работа
през 2021/2022 год.
Провеждане на срещи с родителите на 1 – 7 клас.

учителите на 4 и 5, 7
клас

учители1-6 кл.
Директор
учители

14.

Провеждане на консултации с учителите в ГЦОУД
Мерки за преминаване в ОРЕС
Обсъждане на добри практики в ОРЕС
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
Отбелязване на Международния ден на музиката.
1 октомври
Проверка на входното равнище по график по всички
предмети и анализ на резултатите.
29.10.2021г. Неучебен ден. Спортни прояви, свързани
с празника на ОУ ”Любен Каравелов”. Турнири по
волейбол, футбол, баскетбол, щафетни игри.
Изложба по случай Деня на будителите.

15.

Посещение на театрална постановка, кино и др.

16.

Организиране на екскурзии с учебна цел за учениците
от първи до седми клас.
Участие в мероприятията, свързани с празника на
училището - 1 ноември.
Награждаване на изявени ученици, допринесли за
издигане авторитета на училището.
Осъществяване на приемственост между класни
ръководители на ІV клас с бъдещите първокласниците.
Използване на различни форми за приобщаване на
родители към училищните проблеми.
„Аз съм момче, а ти си момиче” - беседа

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Посещение на историческия музей в града.
Конкурс за най-добър рецитатор на
стихотворение,посветено на народните будители
Посещение на Астрономическата обсерватория

председатели на МО
кл. р-ли на 1 - 7 клас

Ирина Желева
учители по МО
учители
Р.Бакърджиева,
И.Бабамов,
Д.Николова
учители 1-7 клас
кл.ръководители
комисия,
кл.ръководители
ръководството
кл. р-ли ІV клас
учителите
мед. работник,
учители 2-4 кл.
кл. р-ли 1-7 клас
учители БЕЛ
кл.ръководители на
4 кл
МО 2 клас

Провеждане на изложба „Късни есенни цветя‘‘
МЕСЕЦ НОЕМВРИ
Посещение на кинопрожекция и театрални постановки учители 1-4кл
с учениците от първи до четвърти клас.
Подготовка на отборите за участие в общински, учителите по ФВС
областни и зонални първенства.
Международен ден на ТОЛЕРАНТНОСТТА.
кл.ръководители на
1 -7 клас
Среща на учениците с изявен творец в областта на учители МЗ и ИИ
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30.
31.

32.

33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.

изкуството.
Организиране на училищни четения на тема:
кл. ръководители на
“В чудния свят на книгата“.
3 клас
Подготовка и участие на учениците в
учители 1-7 клас
общински,областни и национални конкурси,
състезания и олимпиади
Представяне на децата от детските градини на
Петя Ангелова
роботчето Ботли и как се работи с него по случай
Европейска седмица на кодирането.
Поздрав към децата от детските градини по случай 1 МО 4 клас
ноември-Ден на будителите
Конфликтите и как да ги разрешим
учители
пед.съветник
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
Участие в общински и областни коледни
учители 1-7кл.
изложби,конкурси и базари.
ГЦОУД
Ив. Бабамов,ТП
Коледни украси на класните стаи, фоайета
кл.р-ли,
пед.съветник
Коледно шоу - театър, концерт, конкурс. Подготовка и учители 1-7 кл.
провеждане на празника.
Участие в инициативи за подаряване и разменяне на кл.ръководители на
прочетени детски книги.
1-5 клас
Участие в общоградски детски празник на Пламена Михова,
коледарските групи
Ирина Желева
Участие в кампанията „Подай ръка- спаси живот“.
1-7 клас
Иван Бабамов
Организиране и провеждане на конкурс за рисунка на МО 4 клас
тема“Моята Коледа‘‘ за децата от детските градини
Здравни беседи на тема Ковид- 19
учители по ПН,
кл.ръководители
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Подготовка и участие в
общински, областни и
национални състезания и олимпиади по БЕЛ,
математика, химия, история, география, английски
език, физика и биология и музика.
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
„Ти си ни нужен, Апостоле!“- изготвяне на кът,
изложба, презентации по класове.
Участие в изложба за най - красива мартеница
Благотворителна мартенска кампания
Изложба, посветена на Трети март

учителите по МО

кл. ръководители

учители1-7 кл.
Комисия,МО 4 клас
учителите
по
история,Иван
Бабамов
национални учители по МО

Участие в общински, областни и
състезания и олимпиади по график.
Участие на ученици в национален конкурс „Трифон Иван Бабамов,ТП
Зарезан“.
Участие в Кукерландия-шествие с маскарадна група.
Иван Бабамов
Отбелязване на Международния ден на спонтанните учители 2-4 кл.
актове на доброта - 17 февруари.
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52.

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.

60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.

67.

68.
69.

Отчитане на резултатите в края на учебния срок.

МЕСЕЦ МАРТ
Участие в общоградска щафета „Освобождение” 3 -7 учители по ФВС
клас
Посещение на кино и театрална постановка.
учители 1-4 кл.
Празник на буквите. Дейности,посветени на
учители 1-4 кл.
грамотността.
Участие в състезанията от Общинския спортен учители по ФВС
календар.
Начало на инициативите по Програма за превенция на М.Турлакова
зависимостите сред учениците с кодово име “Живот“
(дейности по класове)
Участие на ученици в конкурса „Орфееви таланти”.
Ирина Желева
Участие в общински, областен и национален кръг на Иван Бабамов
националното
състезание
по
изобразително
изкуство“Лаборатория за изкуство‘‘
МЕСЕЦ АПРИЛ
Организиране на отдих за учениците 1-7 кл.
кл. ръководители
Спортна дейност и изяви, съобразени със спортния учители по ФВС
календар- лека атлетика, баскетбол, волейбол, футбол,
шахмат.
Отбелязване на Седмица на детската книга: оформяне Надежда Тодорова
на кът на книгата, изложби, организиране на преподаватели МО
инициативата „Предай нататък книгата”, к-с „Най- по БЕЛ
добър разказвач“, „Най- добър четец“.
учители 1- 7 клас
Дейности, свързани с Деня на Земята и Деня на ПН,ТП,ИИ, учители
водата- изложба, озеленяване,рисунка върху асфалт, 1-4кл.
облагородяване на училищния двор.
Участие в НДФК “Песенна дъга над Кутев“- гр.Котел
Ирина Желева
Проучване на стари занаяти и посещение на местна учители ТП
работилница.
Международен ден на здравето.Инициативи за учители
по
здравословен начин на живот.
ПН,Ваня
Герджикова
Организиране на благотворителна Великденска
комисия
кампания.
МЕСЕЦ МАЙ
Провеждане на ученически екскурзии с
учебна цел. учители 1-7 кл.
Подготовка и провеждане на НВО- 4клас
учители 4 кл.

73.

Подготовка, организиране и провеждане на годишните
утра с учениците от начален етап.
Изготвяне на самостоятелни работи и тестове за
изходни равнища
Отбелязване на Деня на славянската писменост и
култура- участие в шествието
Анализ на НВО ІV клас.

74.

Ден на борба с агресията

70.
71.
72.

председатели на МО

учители 1 кл.
1-3 клас
комисия,
кл. р-ли 6 кл.
председатели МО
4 клас
пед.съветник
кл.ръководители
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75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Участие в нац.конкурс „Върбова свирка свири“- гр.
Болярово.
Илюстрации на епизоди от любими книги-изложба.
Участие в деня на ученическото самоуправление 09.05
Пролетни празници и обичаи - посещение на
Етнографски музей в гр. Ямбол

Ирина Желева
МО 3 клас
Ваня Герджикова
Р. Бакърджиева
кл. ръководители 17 кл

МЕСЕЦ ЮНИ
Провеждане на среща с родителите на бъдещите учители - 4 клас
първокласници.
Участие в Парад на професиите.
кл.ръководители 7
кл
Отчитане на резултатите и обсъждане работата на МО председатели
на
в училище.
МО
Отбелязване на Световния ден за опазване на околната учители ПН,
среда- парад на науките.
Инина Кутинова
Отчитане на резултатите от състезанията в учители по ФВС
ученическите спортни игри.
Анализ на резултатите от измерването на физическата учители по ФВС
дееспособност на учениците.
Организирано посещение на изложба в градската Иван Бабамов
галерия „Жорж Папазов“
Анализ на резултатите от НВО VІІ клас.
председатели
на
комисии
Участие на ученици в национално състезание учителите по
„Математика без граници“
математика
Участие в международен конкурс на изкуствата Ирина Желева
„Радост на брега“- гр. Созопол
Организиране отдиха на учениците
кл. ръководители –
1-7 клас
Тържествено изпращане на учениците от Випуск, кл. ръководители –
2021г.
7 клас
ІV. РАЗДЕЛ ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ

№

ДЕЙНОСТИ

ФОРМИ И
МЕТОДИ НА
ПРОВЕРКА

СРОК

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
1.1.

Проверка на резултатите от входното
равнище на учениците по отделни
предмети

Текущи
проверки

м.10.2021г.

1.2.
1.3.

Проверка на резултатите на учениците от
проведените тестове за изходно равнище
Разговори с началните учители по
отношение на целодневната организация
на обучение I- IV клас

Текущи
проверки
Разговори,
анализ

м.05.2022г.
м.06.2022г.
м.09.2021г.
м.01.2022г.
м.03.2022г.

1.4.

Проверка на резултатите от проведените

Диагностика,

м.10.2021г.
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тестове от педагогическия съветник на
ниво
училищната
готовност
с
първокласниците
Установяване на обхвата на учениците и
посещаемост на учебните занятия

анализ
Текущи
проверки

м.10.2021г.
м.04.2022г.

1.6.

Проверка
на
провеждането
и
ритмичността на взетите теми в часа на
класа по безопасност на движението

Наблюдение,
анализ

II
срок

учебен

1.7.

Проверка на задължително взетите теми в
ЧК по Гражданска защита, безопасност и
аварии.

Текущи
проверки

II
срок

учебен

1.8.

Посещение на учебните часове на
учителите и в електронна среда:
- Начални учители / технически
предмети/
- Учители по БЕЛ и История и
цивилизация
- Целодневна организация - ГЦОУД
- Математика, чужд език
- География, Музика
- Физика и ФВС
- Информационни технологии
- НВО – начален / прогимназиален
етап

Текущи
проверки,
наблюдение

м.10.2021г.

1.9.

Проверка
на
организацията
и
избираеми учебни
часове.

Текущи
проверки,
наблюдение

Постоянен

1.10.

Контрол върху работата с изоставащите
ученици
и
провеждането
на
консултациите по учебни предмети.

Текущи
проверки

По график

1.11.

Контрол върху работата на учителите с
родителите:
- Провеждане на родителски срещи
- Връзка
на
училището
със
семейството
- Дейността на родителските активи
Контрол на дейността на методическите
обединения и постоянни комисии

Наблюдения,
разговори

м.09.2021г.
м.02.2022г.

Текущи
проверки

м.11.2021г.
м.03.2022г.

1.5.

1.12.

посещаемостта,
провеждането
на
и факултативни

1.13.

Контрол
върху
организацията
провеждането на НВО

1.14.

Педагогически контрол на целодневната
организация в ГЦОУД

м.11.2021г.
м.12.2021г
м.01.2022г.
м.02.2022г.
м.03.2022г.
м.05.2022г.

и

м.05.2022г.
Текущи
проверки
Оценъчно-

ежеседмично
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1.15.

контролна
дейност
Контрол върху отразяване на изпитванията Текущи
в електронните дневниците.
проверки

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
2.1.
Проверка на годишните разпределения на
учебния материал, учебните програми по
избираеми и факултативни учебни часове,
плановете на класните ръководители,
методическите обединения и постоянните
комисии.
2.2.
Проверка на училищната документация
(електронни дневници, главна книга,
книга за подлежащи, регистрационна
книга, протоколи от изпити)
Проверка на летописна книга, заповедна
книга, книга за трудовите договори и
допълнителни споразумения, заповеди за
прекратяване
на
допълнителни
възнаграждения и заповеди за прослужен
трудов стаж, книга за дарения, книга за
инструктаж,
протоколна
книга
от
заседанията на Педагогическия съвет,
книга за контролната дейност на ЗДУД и
ЗДАСД, книга за регистрирани проверки
от контролните органи на МОН и книга за
санитарно състояние.
2.4.

2.5.

Осъществяване
на
административен
контрол на работата на учителите в
ГЦОУД
Проверка на дежурството на училището

Утвърждаване

IX - X

Текущи
проверки

2 пъти
годишно

Текущи
проверки

2 пъти
годишно

Текущи
проверки

постоянен

Текущи
проверки

постоянен

3. ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.1.
Текущи проверки на работата на ЗАС,
Текущи
домакин, помощния персонал и завеждащ
проверки
библиотека.

3.4.

Проверка по спазване на Правилника за
дейността на училището, длъжностните
характеристики и изискванията за трудова
дисциплина.
Контрол върху графиците за провеждане
на факултативни часове, консултации с
ученици, дежурства, родителски срещи,
учебен процес, времетраене на учебни
часове, седмично разписание.
Контрол за изпълнение решенията на ПС.

3.5.

Проверки

3.2.

3.3.

по

изпълнението

на

I и II учебен
срок

Целогодишно

Текущи
проверки

Целогодишно

Текущи
проверки

Целогодишно

Текущи
проверки

Целогодишно
Целогодишно
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3.6.

3.7.

3.8.

-

-

препоръките, дадени от експертите от
РУО.
Отчитане състоянието на МТБ и
набелязване на мерки за нейното
подобряване и оптимално използване.

Анализ,
наблюдение

Целогодишно

Контрол на дейността на заместник –
директорите, педагогическия съветник в
съответствие
с
длъжностните
характеристики и училищния правилник.

Наблюдение,
разговори,
текущи
проверки

2 пъти
годишно

Контрол върху дейността на главния
счетоводител

Текущи
проверки

Всеки месец

V. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ
Изборът на нестандартни форми и методи на обучение, мотивиращи за учебен труд
и тяхната роля за повишаване на познавателната активност на учениците, чрез
посещение на учебни часове по бит и технологии .
ПРОВЕРЯВАНИ – учителите
Срок: м.12. 2021г.
„Развитие на педагогическите умения за мотивиране на учениците като условие за
повишаване на активността им”.
ПРОВЕРЯВАНИ – учителите и кл. ръководители
Срок: м.04. 2022г.

VІ РАЗДЕЛ ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С
ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА.
1. Сключване на договори за сътрудничество и взаимодействие с ЦРД,
Творчески съюзи в града, ОДК и други.

БЧК,

2. Съвместно с Училищно настоятелство да се развие програмата “Училище за
родители”.
- проблеми в общуването.
- проблеми: наркомания, секти.
VІІ. РАЗДЕЛ - ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ.
Състав на комисията:
Председател: Директора
Членове: ЗДАСД, пед. съветник, отг. по класове
Задачи и дейности:
1. Осъществяване постоянен контрол по спазване на Правилника за вътрешния ред и
пропускателния режим в училището.
Срок: през годината;
Отг: Председателят
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2. Провеждане на работа с деца и ученици с цел подкрепа за личностно развитие, деца в
риск, с изявени дарби и хронични заболявания
Срок: през годината;
Отг: Пед. съветник
3. Осъществяване на постоянна връзка и взаимодействие със специалистите от Детска
педагогическа стая.
Срок: постоянен;
Отг: Комисията
4. Работа с ученици с лоши прояви и неизвинени отсъствия и провеждане периодично на
срещи и разговори с тях и родителите им.
Срок: през годината;
Отг: Комисията
5. Създаване на условия за включването на ученици с противо-обществени прояви в
интересни за тях извънкласни форми и по проекти.
Срок: през годината;
Отг: Комисията
6. В плана на класа да се заложат тези, свързани с вземането на превантивни мерки по
отношение на поведението на учениците.
Срок: м.Х.2021г.;
Отг: кл. ръководители
7. Периодично учениците да се запознават с правата и задълженията си в училище, в
семейството, в обществото.
Срок: периодично;
Отг: кл. Ръководители
VІІІ. РАЗДЕЛ - ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
1. В часа на класа и по випуски, като се ползва и помощта на специалисти да се
обсъдят следните теми:
1.1. За І клас:
- Що е бедствие и как да се предпазим от него?
- Опасности при играта с огън:
- Запознаване с труда на пожарникарите и с тел. 112
- Посещение на противопожарна служба.
Срок: април - май 2022г.
Отг: Галя Георгиева
1.2. II клас:
- Сигнали за защита при бедствия и действия на учениците при тяхното подаване.
- Поведение и действие на учениците при земетресение.
- Памучно-марлена превръзка - изработване и използване.
- Детски респиратор и противогаз - начин на използване.
- Причини за възникване на пожари.
- Поведение на учениците при пожар в жилището и в обществена сграда.
Срок: декември 2021 г.
март-април 2022 г.
Отг: Росица Стойчева
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1.3. III клас:
- Бедствия, аварии, катастрофи.
- Какво трябва да знае и може ученикът за защита при замръзвания.
- Противопожарни мерки при използването на отоплителни уреди, поведение при
пожар.
Срок: ноември-декември 2021 г.
март-април 2022 г.
Отг: Ангелина Панова
1.4. IV клас:
- Поведение на ученика при възникване на бедствия, аварии, катастрофи.
- Средства за защита - практически занятие.
- Евакуация при пожар и други бедствия.
- Пожарна опасност в горите и в селското стопанство; поведение на учениците.
Срок: ноември-декември 2021г.
Отг: Гита Петрова
1.7. V клас:
- Защита при бедствия, аварии и катастрофи.
- Земетресение - какво трябва да знае и прави ученикът?
- Действие при пожар - практически занятие.
- Изгаряния и измръзвания - топлинен и слънчев удар - поведение и първа помощ.
Срок: ХІ – ХІІ. 2021г.
март - април 2022г.
Отг: Павлина Богданова
1.8. VI клас:
- Оповестяване и действия при различни видове опасности – практически занятия.
- Процесът на горене и начин за прекратяването му.
- Практическо занятие за действия с личните противопожарни уреди и съоръжения
и евакуации.
- Рани и превръзки - практическо занятие.
Срок: ноември-декември 2021 г.
март - април 2022 г.
Отг: Емил Иванов
1.7. VII клас:
- Отровни вещества и как да намалим опасността от тях.
- Радиоактивни вещества и как да намалим опасността от тях.
- Спазване и самоопазване при пожар - практическо занятие.
- Кръвотечение и кръвоспиране - поведени и първа помощ.
Срок: ХІ – ХІІ. 2021 г.
март - април 2022 г.
Отг: Димитринка Николова
2. Практически действия за защита при бедствия:
Приложение: № 1 от плана за защита на ОУ “Л. Каравелов”.
3. Практически занятия за изнасяне на учениците, учителите и служителите.
Срок: октомври 2021г. - април 2022 г.
Отг: ЗДАСД
4. Да се приведат в пълна готовност всички пожарогасители и кофпомпи.
Срок: 29 октомври 2021 г.
Отг: ЗДАСД
5. Отоплителните уреди и инсталации и да им се направи иструктаж.
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Срок: ноември 2021 г.
Отг: ЗДАСД
6. Сборни пунктове при изнасяне от училище:
Района на фурната пред ОУ “Л. Каравелов” - гр. Ямбол
ІХ.ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:
І. Комисия по УД и гражданско възпитание и образование.
1. Таня Алексиева- председател
2. Диана Вълева- ЗДУД
3. Красимира Димитрова- ЗДУД
4. Maргарита Турлакова - председател на обединението на преподавателите по
български език и литература.
5. Ваня Герджикова - председател на обединението на преподавателите по чужд
език.
6. Ани Илиева – председател на обединението на преподавателите по математика.
7. Динка Иванова- председател на обединението на преподавателите по природни
науки и екология.
8. Даниела Димитрова - председател на обединението на преподавателите по
история и география.
9. Иван Бабамов - председател на обединението на преподавателите от културно образователна област - изкуства.
10. Събина Ангелова - председател на обединението на преподавателите по
физическа култура.
11. Таня Димова- председател на обединението на учителите ГЦОУД.
12. Педагогически съветник – Любка Карамфилова
13. Отговорници по класове:
І клас – Галя Георгиева
ІІ клас – Росица Стойчева
ІІІ клас – Ангелина Панова
ІV клас – Гита Петрова
V клас – Павлина Богданова
VІ клас – Емил Иванов
VІІ клас – Димитринка Николова
ІІ. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни:
1. Таня Алексиева- председател.
2. Теодора Славова
3. Пед. съветник.
4. Отговорниците по класове
5. Председатели на МО
ІІІ. Комисия по БДП в състав:
1. ЗДАСД - председател.
2. Събина Ангелова
3. Емил Иванов
4. Радослава Стоянова
5. Отговорниците по класове.
ІV. Комисия по здравно осигуряване, охрана на труда и защита при природни
бедствия в състав:
1. ЗДАСД - председател
2. Анета Георгиева
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3. Маргарита Георгиева
4. Събина Ангелова.
5. Нели Желязкова
6. Иван Бабамов
V. Комисия по спортно-туристическа дейност в състав:
1. Събина Ангелова - председател
2. Емил Иванов
3. Цветанка Чанчерова
4. Динка Иванова
Х.ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
І. Комисия за откриване на учебната година:
1. Диана Вълева - председател.
2. Веса Ефева
3. Пламена Михова
4. Иван Бабамов
5. Събина Ангелова
6. Любка Карамфилова
ІІ. Комисия за празника на училището:
1. Теодора Славова - председател
2. Красимира Димитрова
3. Диана Вълева
5. Веса Ефева
6. Мариян Димитров
7. Събина Ангелова
8. Емил Иванов
9. Преподавателите по музика
10. Отговорниците по класове
11. Председатели на МО
III. Трети март:
1. Ростислава Бакърджиева - председател
2. Петя Ангелова
3. Ангелина Панова
4. Иван Бабамов
IV. 24 Май:
1. Таня Алексиева - председател
2. Пед. съветник
3. Преподавателите на І и VІІ клас
4. Димитринка Николова
5. Ирина Желева
6. Елена Александрова
7. Емил Иванов
V. Комисия за награждаване на млади таланти във връзка с 1 НОЕМВРИ - ДЕН
НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ:
1.Таня Алексиева – председател
2.Красимира Димитрова
3.Диана Вълева
4.Теодора Славова
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5.Председатели на синдикални организации
VI. Комисия за награждаване на учители и ученици по повод 24 май- ДЕН НА
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА:
1.ЗДАСД- председател
2.ЗДУД
3.Председател на МО
4.Отговорниците по класове
VІІ. Комисия по етика
1. ЗДУД-Диана Вълева
2. Пед. специалист: Маргарита Турлакова
3. Непедагогически специалист:Теодора Славова
VІІІ. Училищен координационен съвет
Председател: Ваня Гайдарова
1. Любка Карамфилова
2. Иван Бабамов
3. Димитър Димитров
4. Маргарита Георгиева
5. Гинка Динева
6. Петко Петков

22

