
 

 

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” 

ГР. НОВА ЗАГОРА 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

ДИРЕКТОР: ____________ 

/Стела Стефанова/ 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

НА УЧИЛИЩЕТО 
 

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет 

Протокол № 1/15.09.2014 год. 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Годишен план за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Годишен план за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора 

3 

Съдържание на годишния план на училището 

 

Раздел I 

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО.  

Раздел II 

I. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. 

II. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. 

III. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО. 

IV. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО. 

V. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО. 

Раздел III ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ.  

I. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО –

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.  

II. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ, ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 

ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

III.  УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

IV.  ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.  

V. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА. 

VI.  КОМИСИИ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

КАДРИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО 

БДП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Годишен план за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора 

4 

Раздел I 

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Средно общообразователно училище „Христо Ботев” е най-старото, утвърдено и 

престижно учебно заведение в града и общината. Училище, в което упоритият труд и 

отдаденост на знанието дават своите богати плодове. 

Дълголетната история на СОУ „Христо Ботев” потвърждава с всеки следващ 

випуск визията му на средище на висока култура, творчество и интелект. Днес то е 

водещо в област Сливен с резултатите на своите възпитаници на всички нива – 

държавни зрелостни изпити, външно оценяване, областни и национални олимпиади, 

спортни състезания. Училището е сигурен гарант за качествен образователно-

възпитателен процес и за формиране на личности с ярко изразено гражданско съзнание 

и поведение. 

Цялостната дейност на СОУ „Христо Ботев” е подчинена на държавната 

политика в областта на образованието за постигане на държавните образователни 

изисквания и реализация на учебните планове и програми, на  целите  и задачите на  

образователно-възпитателния процес.  

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

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

образователно-възпитателния процес. Правилното планиране на ОВП е решаващо 

условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на 

обучение в училище. Постигнати са успехи в следните направления: 

 обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;  

 прием на завършилите във ВУЗ над 92%; 

 оптимални условия за развитие на творческите и познавателни възможности на 

учениците; 

 повишаване мотивацията на учениците за учебен труд чрез целенасочената дейност 

по всички учебни дисциплини с акцент върху необходимостта и значимостта на 

конкретни знания за успешна житейска реализация. 

Статистическите данни за учебната 2013/2014 година в СОУ „Христо Ботев” 

представят следната картина:  

Броят на учениците е 851, разпределени в 34 паралелки, от които четири 

профилирани: 

 След завършен седми клас – профил „Чуждоезиков” – с интензивно изучаване на 

английски език  
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 След завършен седми клас – профил „Природоматематически” – с интензивно 

изучаване на английски език  

 След завършен осми клас – профил „Технологичен” – туризъм  

 След завършен осми клас – профил „Технологичен”- предприемачество и бизнес 

(ново направление на профила от учебната 2013/2014 година) 

 

В момента в СОУ „Христо Ботев” работят 71 правоспособни и 

висококвалифицирани учители. От тях: 2 пом.-директори по учебната дейност, 1 главен 

учител, 52 старши учители, 4 старши възпитатели, 4 учители, 2 младши учители, 3 

младши възпитатели, 1 възпитател, 1 педагогически съветник 

Общо 33 учители са с придобита ПКС: І ПКС – 3; ІІ ПКС – 19, ІІІ ПКС – 1; IV – 1;  

V ПКС – 9 учители. 

В училището се  използват разнообразни форми за квалификация: споделяне, 

изучаване и прилагане на добри педагогически практики чрез семинари,  работна 

среща,  самообразование,  онлайн споделяне, тренинги, проблемни групи, сбирки, 

открити уроци,  лекции,  дискусии и други. 

И през тази учебна година успехите и високите постижения на възпитаниците на  

училището не закъсняха: 

Средният успех на учениците в СОУ «Христо Ботев» за предходната 2013/2014 

учебна година е Мн.добър 4.94 от ЗП/ПП и Мн.добър 4.63 от изучаваните учебни 

предмети в ЗИП. Общият успех по степени и етапи е съответно: Начален етап – Мн. 

добър 5,46 за ЗП и Мн. добър 5,18 за ЗИП; Прогимназиален етап на основна степен – 

Мн. добър 4,80 за ЗП и Добър 4,25 за ЗИП; Гимназиален етап на средна степен – ЗП / 

ПП –  Мн. Добър 4.92 и Гимназиален етап на средна степен – ЗИП – Мн. добър 5,17.  

През изминалата 2013/2014 учебна година успехите и високите постижения на 

възпитаниците на  училището са факт: 

82-ма ученици се справиха отлично на общинските кръгове на олимпиадите и 

бяха класирани за областен кръг. 

 Сред тях с най-високи постижения на общинските и областните кръгове на 

олимпиадите, както и на други национални състезания  са: 

 Биляна Димитрова от 9 а клас - първо място на областен кръг на олимпиада 

по български език и литература; 

 Анна Стоева 10 а клас - първо място на областен кръг на олимпиада по 

български език и литература и второ място на областен кръг на олимпиада по физика; 
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 Александра Дериволкова 10 а - трето място на областен кръг на олимпиада по 

английски език; 

 Динко Саръмов 8 б клас - второ място на областен кръг на олимпиада по 

английски език и второ място на регионален кръг на състезанието „Лингвистично 

кенгуру“; 

 Тихомир Делянов Проданов – 8 а клас - първо място на регионален кръг, 

сребърен медал на национален кръг на Международното езиково състезание 

„Лингвистично кенгуру”. 

 Мария Иванова Проданова – 7 в клас - Класирана за национален кръг на 

Националното състезание по творческо писане на английски език, организирано от 

Кор-плюс. 

 Александър Чолаков 8 в клас - второ място на областен кръг на олимпиада по 

география и икономика; 

 Денислав Николов 10 а клас - второ място на областен кръг на олимпиада по 

география и икономика. 

 Искрен Митков Кралев 2 б - 1-во място и грамота за рисунка от конкурс „За 

Бога ще сътворя най-красивото”, организиран от Младежката комисия при Ивано - 

Франковската епархия на Украинско – Гръцката католическа църква; Златен медал от 

Петата международна детска художествена изложба в Хайдерабад, Индия и диплом от 

Четиринадесетата международна среща на младежкото изкуство Европа 2013, 

Португалия. 

 Тодор Димитров Костов – 7б: Класиран за регионален кръг на четвъртото 

Национално състезание по правопис на английски език „Spelling Bee”. 

 Дамян Станимиров Енев – 5б: Класиран за финален кръг на Националното 

състезание „Математически таланти” (за ученици от 2-ри до 7-ми клкас). 

 Антония Валентинова Василева – 7г: Класирана за национален кръг на 

Националното състезание по творческо писане на английски език, организирано от 

Кор-плюс 

 Иванеса Миткова Петрова – 9а: Приз „Добро сърце” за 2013 год. от Община 

Нова Загора; Значка „Млад отличник на БЧК” за активна червенокръстка дейност от 

Националния съвет на БЧК; Сертификат „Златно сърце” за системна благотворителна 

дейност в полза на деца и хора с увреждания, от Началника на РИО Сливен. 

Не по-малко значими са успехите на училището в спорта. Класирането на 

училищните отбори в Ученическите игри по волейбол, баскетбол и футбол за пореден 

път доказа, че СОУ ”Христо Ботев” гр. Нова Загора е сред най-добрите. Призовите 
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места на общинския и областния етап са доказателство, че ботевци са първи както в 

ученето, така и в спорта. 

Даниел Иванов Иванов – 7г: 1-во място в състезание на Черноморската колоездачна 

лига „Спринт” 

Давид Боянов Златев – 7г: 3-то място в състезание на Черноморската колоездачна лига 

„Спринт” 

Друго поле за изява на нашите възпитаници са общинските, областни и 

национални ученически конкурси. Много са наградите на изкушените от словото, на 

певци, танцьори, музиканти, художници. Сред тях трябва да отличим второто и третото 

място в раздел „Проза“ от областния кръг на Националния конкурс „Бог е любов“,  

завоювани от Биляна Димитрова и Георги Георгиев от 9 а клас.  

 

Зад успехите на всеки ученик стои трудът на неговите учители. Високият 

професионализъм и отдаденост на работата на цялата педагогическа колегия са гарант 

за успехите на нашите възпитаници. 

През учебната 2013/2014 г. за своите постижения  са отличени следните учители: 

 Илка Русанова Борисова - почетен плакет на община Нова Загора и плакет 

на СОУ „Христо Ботев“ – III степен 

 Ивета Георгиева Саръмова - награда „Софроний Врачански” на РИО-Сливен 

в системата на народната просвета по случай Деня на народните будители 

 Димитринка Иванова Илчева – медал „Д.П.Сивков“ и плакет на СОУ 

„Христо Ботев“ – III степен 

 Доника Динева Василева – почетен плакет на община Нова Загора 

 Радост Колева Костова - почетен плакет на община Нова Загора 

 Кремена Тодорова Янева - почетен плакет на община Нова Загора 

 Мария Иванова Пенева – значка на община Нова Загора 

 

Важна част от живота в училището е работата по проекти. 

СОУ «Христо Ботев» работи по европейски проект „Подобряване на 

качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2012-2013 

г. Целодневната организация на учебния процес насърчава творческите способности и 

умения за живот на учениците, създава възможност за успешно  преминаване в 

следващия клас, ограничава рисковете от отпадане от училище. Реализацията на 

проекта подобрява материалната база на средищните училища, създава възможност за 
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общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни 

общности, създава условия за качествено образование на учениците. 

Продължава работата по проект към Националната програма „С грижа за 

всеки ученик” по Модул 3: „Осигуряване на допълнително обучение на учениците 

за повишаване на нивото на постиженията по общообразователна подготовка”. 

Учителите, работещи по проекта са удовлетворени, че имат възможността  да 

използвато пита си в обучението по български език и литература и  по математика, за 

да помагат на учениците за по-бързата им социализация, като всеки от тях заслужи 

уважението на съучениците си. 

Училището работи и по Национална програма «На училище без отсъствия», 

мярка «Без свободен час». Общите цели на програмата са намаляване броя на 

свободните часове, намаляване на отсъствията на учениците чрез коректното им 

отразяване в училищната документация, чрез  предприемането  на  реални,  навременни  

и  ефективни  мерки  от  училището  за мотивиране на учениците редовно да посещават 

учебните часове, да участват в процеса на обучение и да овладяват знанията с 

активното участие на родителите, на ученическата общност, на общинските структури 

и на гражданското общество. 

Мярката „Без  свободен  час” цели  повишаване  ефективността  на  разходите  

на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на 

образованието по отношение на изпълнението на държавните образователни 

изисквания. Тя е свързана с политиката  за  задържане  на  децата  в  училище  и  

способства  за  нейната  реализация. Осъществяването на дейностите по мярката„Без 

свободен час” е в синхрон с политиката на  въвеждане  и  развитие  на  ефективна  

система  за  външно  оценяване  в  българското училище. 

Работата по Национална програма «Модернизация на материалната база в 

училище», модул «Подобряване на училищната среда» допълнително допринася за 

обновяване на материалната база и естетизирането на училищната среда. Грижата за 

нея на добри и отговорни стопани също възпитава и формира личности. Нашите 

възпитаници израстват и живеят със съзнанието на млади ботевци, следовници на ярка 

и плодотворна образователна традиция. Постигат целите си, реализират мечтите си. За 

нас, техните учители, остава гордостта и удовлетворението, радостта и вярата, че 

България ще пребъде.  

Постиженията на учениците от СОУ „Христо Ботев” са резултат на следните 

обективни причини: 
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1. Образователно-възпитателният процес се осъществява в условията на много 

добра вътрешната организация и традиции, установени в работата на учителския 

колектив; с постоянен интерес към усвояването на новите технологии; в съответствие с 

действащата правно-нормативна уредба в нашата система; в приветлива и модерна 

материално-техническата база. 

2. Педагогическият колектив на СОУ “Хр. Ботев” е високо квалифициран. 

Завишен е интереса на учителите към допълнителни квалификационни форми, водещи 

до усъвършенстване. 

3. За разнообразяване на образователния процес педагозите използват в 

обучението интерактивни методи 

4. Педагогическата колегия целенасочено прилага новите учебни програми, 

въвеждайки нормите на гражданското общество за формиране на младите хора като 

граждански отговорни, социално ангажирани и толерантни към другите. 

5. В ОВП партньорството между учителите и учениците е задължително. 

Училището успешно взаимодейства и партнира с родителите. 

6. Налице е координация и обмен на информация между класни ръководители, 

педагогически съветник и ръководство на училището при работа с учениците с 

проблемно поведение. 

7. За учениците със специфични образователни потребности се прилагат 

индивидуални програми за работа. 

8. Пълноценно функциониране на УКПППУ. 

9. МТБ на училището е много добра: четири компютърни кабинета, оборудвани 

с нова и модерна техника; мултимедиен център, който дава възможност за 

разнообразяване и обогатяване на учебно–възпитателната работа в училище; 2 кабинета 

по чуждоезиково обучение с богат библиотечен фонд, аудио и видеотехника; кабинети 

по предметите от хуманитарен и природоматематически цикъл; 3 физкултурни салона, 

богата училищна библиотека. С максимално натоварване работи обновената старата 

актова зала към училището – театър „Минко Балкански”. 

СОУ „Христо Ботев” е утвърдено през годините като авторитетен учебен център 

в област Сливен. Училището е средище на интензивен интелектуален растеж на 

младите хора.  

Учениците и учителите посрещат с гордост и самочувствие постигнатите 

успехи: продължава обновяването на материално-техническата база благодарение на 

МОН и община Нова Загора; отново са спечелени призови места в национални и 

областни олимпиади, конкурси, състезания; продължава успешното реализиране на 
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различни проекти и благотворителна дейност, както и приемането на зрелостниците 

във висши учебни заведения в Република България и в чужбина. 

Работата в екип, партньорството и сътрудничеството между учители, ученици, 

родители и ръководство в СОУ „Христо Ботев” са гаранция за добро образование и 

успешна реализация на младите хора. 

Слаби страни: 

1. Част от учениците все още проявяват нехайно отношение към учебния труд и 

самоподготовката си. 

2. Големият брой извинени и неизвинени отсъствия води до липса на системни и 

трайни знания, в резултат на което се допускат слаби оценки при отделни ученици. 

3. Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на МТБ. 

4. Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите на обявените срещи и 

приемни вечери. 

Проблеми: 

В СОУ „Христо Ботев“ се открояват проблеми, с каквито се сблъсква 

учителската колегия на национално ниво. 

1. Значителният обем от „готови” знания, който не е достатъчен за успешна социална 

реализация. 

2. Недостатъчна ефективна система за вътрешно и външно оценяване знанията на 

учениците, поради изискването ученикът да възпроизвежда информация, както и от 

възможността за влияние на субективни фактори. 

3. Отсъствието на национална система за външно оценяване не позволява да се 

съизмерват постиженията на учениците от различни випуски. 

4. Нисък социален статус и недостатъчен авторитет на учителя поради дезинтеграция 

на обществото, общата криза на ценностите и регулативните системи. Учителите не 

получават адекватно възнаграждение за своя труд, нямат перспектива за кариерно 

развитие. 

5. Проблеми, произтичащи от твърде големия брой нормативни актове – закони, 

правилници, наредби, инструкции, писма, указания и т.н., които понякога са в 

противоречие и неясна регулация. 

Необходимо е: 

- да продължи европеизирането на училището ни, за да бъде водещо, за да има 

привлекателна визия за учениците и да дава знания за бъдещето; 

- превантивна работа и взискателност към опазване на училищното имущество; 
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- родителите да бъдат партньори в училищния живот, съдействащи за ефективна 

образователно-възпитателна дейност; 

- да продължи стимулирането на талантливите, ученолюбивите и амбициозни 

ученици, издигащи престижа на училището; 

- съхраняване, утвърждаване и развитие на съществуващите традиции и търсене на 

нови пътища за обогатяването им; 

- издигане авторитета на работещите в образованието като творчески личности с 

достойно обществено положение; 

-  усъвършенстване системата на оценяване  с цел постигане на по-висока степен на 

обективиране на постигнатите резултати; да се премахне елементът “изненада” и 

напрежението, което се създава у преподаватели и ученици, породено от 

неизвестността. 

- да се прецизира подготовката на учениците, кандидатстващи в профилирани 

паралелки след завърщен VІІ клас, с оглед успешната им реализация; 

- навременно проучване на желанията и възможностите за продължаване на 

обучението на учениците след завършен ІV, VІІ и VІІІ клас и  прогнозиране на 

реалните условия за утвърждаване на необходимите паралелки;   

- целенасочена работа за развитието на словесно-творческите умения на учениците 

още от ранна училищна възраст за постигане на умствена активност, развиване на 

комуникативните способности, стимулиране на творческото въображение, което да 

спомогне за обогатяване на емоционалния, естетическия и интелектуалния  им опит ; 

- да продължат усилията на педагогическата колегия за обогатяване не само на 

фундаменталните знания и умения на учениците, от които съвременният човек 

неотложно  се нуждае, но и за усъвършенстване на “умения за дигиталната ера”, за 

работа в екип, за решаване на проблеми, за планиране, за изследване и творчество, за 

критическо мислене, за времеви и пространствен мениджмънт, за синтез на 

информация от различни носители, за ползване на високотехнологична апаратура, с 

каквато училището разполага. 

Изводи, оценки: 

1. Основните принципи за постигане на положителни резултати в образователно-

възпитателната дейност, от които се ръководи педагогическата колегия в СОУ ”Христо 

Ботев”, са обективност и научна обоснованост труда на ученика, прилагане на подходи, 

насочени към демократизъм и хуманизъм, съблюдаване на общовалидни критерии за 

оценяване на педагогическата дейност и др. 

2. Стимулират се знанията, уменията и творческите възможности на учениците. 
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3. Създават се условия за добра организация на урочна и извънурочна дейност. 

4. В училището пряката учебна работа е в синхрон с извънкласните дейности. 

5. И занапред приоритети в нашата работа трябва да бъдат редът и стабилността в 

училище. Да продължи на ниво административният и педагогически контрол, за 

осъществяване на образователно-възпитателния процес. 

6. Целите, които си поставяме, не могат да бъдат постигнати без самодисциплина и без 

обединение около принципите на споделената отговорност. 

 

Раздел II 

I. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО: СОУ „Христо Ботев” да бъде гарант 

за качествен образователно-възпитателен процес и формиране на 

личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. 

Училището е призвано да подготви младото поколение за живота: 

1. Да формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена 

реализация.  

2. Да обучава и възпитава  според държавните образователни изисквания и 

стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности.  

3.  Да осигурява условия за усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, за развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.  

 

II. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

• ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ 

• ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ 

• ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ 

• ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ (АЗ)  

ЖАК ДЕЛОР 

155-годишната история на СОУ „Христо Ботев” формира заслужено визията му 

на най-авторитетното училище в община Нова Загора. Утвърдило се е като средище на 

висока култура, творчество и образованост на млади и стари. Днес е водещо в област 

Сливен с постигнати много добри резултати на всички нива – ДЗИ, външно оценяване, 

областни и национални олимпиади, спортни състезания. Като централно градско 

училище и в бъдеще ще акцентира върху високото качество на овладяване на знания и 

развитие на на умения и компетентности. 

СОУ „Христо Ботев” е училище, гарантиращо знание за бъдещето. 
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III. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО. 

1. Съвременен и качествен ОВП чрез: 

 осигуряване на оптимални условия за  интелектуално, физическо и нравствено 

развитие; 

 повишаване квалификацията на учителите; 

 съхраняване, осъвременяване и обогатяване МТБ. 

 

2. Качествено образование, което да позволи развитието на заложеното у всяко 

дете, да насърчава максималното развитие на способностите му, както в процеса 

на обучение, така и в процеса на възпитание. 

 

3. Формиране на личности, способни за пълноценна реализация в сложната и 

динамична социална среда. 

 Целта на обучението е развитието на автономна личност. 

 Водещ е процесът на учене и „пътуването” към знанието. 

 Детето и ученикът са в центъра на обучението. 

 Ролята на учителя – медиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник, 

консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен, справедлив. Лидер на промяната. 

 Ролята на ученика – активен, генериращ знания, партньор, субект,мислещ. 

 Акцентът е върху “знанията как...” и „умението да…” 

 Учениците са действени, съучастващи, рефлективни, критично мислещи, 

работещи екипно в групи. 

 Характерът/духът на урочната работа се изразява в – сътрудничество, 

партньорство, търсене, любознателност, подкрепа, насочване, откриване. 

 Уроците са гъвкави, с разнообразна структура, интерактивни, мотивиращи за 

участие и работа. 

 Грешките – има ги, за да се поучаваме от тях. 

 Оценяването – обективно, формиращо; даващо обратна връзка. 

 Училищният ред – договорен, споделен, приет в диалог и съгласие. 

 Възгледът за света е позитивност, преговори, договорености, чувство за 

принадлежност, “овластена” автономна личност. 

4. Адаптиране на ОВП към съвременните условия на пазарно стопанство чрез: 

 формиране на съвременна, нравствена ценностна система; 
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 контакти с частни, обществени, държавни и европейски организации и структури, с 

ВУЗ; 

 повишаване възможностите на всяко дете за достъп до знания и обучение адекватни 

на неговите способности, за да се гарантира личностното и професионалното развитие 

на младия човек и неговото успешно реализиране в обществото. 

 превръщане на ученика в субект на УВП в равнопоставен партньор. 

 подобряване на мотивацията за учене сред подрастващите 

 

5. Утвърждаване на СОУ „Христо Ботев” като водещо учебно заведение в 

рейтинговата скала на българските училища от този тип. 

 

IV. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО. 

Стратегията за развитие на СОУ “Христо Ботев” е проекция на образователната 

политика на РБългария, която се стреми чрез анализ на динамично развиващата се 

обществено-икономическа среда и обоснована прогноза за неотложните промени в 

образователната система, да превърне българското образование в конкурентно на 

европейското и световното. 

 Стратегията за развитие на СОУ “Христо Ботев” е и естествено продължение на 

утвърдените и резултатни традиции в ОВП на училището. 

 Приоритетно изучаване на чужди езици, ИТ, Туризъм и Предприемачество и 

бизнес за пълноценна реализация в информационното общество, което е световното 

бъдеще. 

 Активно е сътрудничеството с родителите за постигане на желаните резултати в 

сложния и труден образователно-възпитателен процес. 

 

V. ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО. 

Училищното образование е насочено към формиране на мислещи и 

самостоятелни личности с практически умения и развитие на интелекта, за което 

способстват: 

 Учебно съдържание и учебни планове; 

 Учебници и учебни помагала; 

 Информационните и комуникативни технологии в училище:  

- високотехнологичен интернет в училище; 

- ползване на националния образователен портал – учебни курсове, тестове, 

електронна учебна документация; 

- обогатяване на базата с мултимедийни системи; 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Годишен план за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора 

15 

Водещи акценти в образователно-възпитателния процес: 

 качествено  обучение по всички учебни предмети; 

 съвременна  вътрешноучилищна квалификационна и методическа дейност;  

 задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно 

използване на наличата материално-техническата база; 

 ритуализация на училищния живот, уважение към училищната символика /знаме, 

химн, емблема, униформи/; 

 обогатяване на традициите за честване на национални, местни и училищни 

празници; 

 активно участие на учениците в различни форми на ученическо самоуправление – 

ученически парламент, ученически съвети и др.; 

 развитие на извънкласна и извънучилищна дейност; 

 самостоятелност при избора на дейности и при финансирането им; 

 участие в междуучилищни, регионални, национални и международни състезания, 

конкурси и олимпиади; 

 ученически спорт и туризъм;   

 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 като 

орган, подпомагащ цялостната УВР; 

 участие в национални и международни програми и проекти. 

 

Раздел III 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 I. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ  ПРОЦЕС 

1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 Разработване на училищен учебен план, съобразен с рамковите нормативни и 

поднормативни документи на МОН, с реалното кадрово и материално-

техническо осигуряване, спецификата на училището и интересите на учениците. 

Отг. Ръководство, учители, кл. р-ли 

Срок: 15.09.2014 г. 

 Подготовка и заверка на индивидуално годишно разпределение на учебното 

съдържание, въз основа на ДОИ, Учебните програми и училищния учебен план. 

Отг. Ръководство, учители, кл. ръководители 
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Срок: 20.09.2014 г. 

 Периодично преразглеждане и оптимизиране на разпределението на учебния 

материал във връзка с неучебни дни. 

Отг. Ръководство, учители, кл. ръководители 

Срок: периодично 

 Подготовка и утвърждаване  на графици, разписания, планове, правилник 

Срок: 15 – 30.09.2014 г. 

- график за провеждане на ЗИП и СИП  -  В. Хазаросова 

- график за класни и контролни работи - В. Хазаросова   

- разписание за приемни дни и часове на класните ръководители - М. Милкова 

- график за провеждане на допълнителна работа с учениците  - В. Хазаросова 

- годишен план за дейността на училището – Ст. Стефанова и комисия 

- план за дейността на училищната комисия по БДП – С. Стоянова и комисия 

- правилник за дейността на училището - Г. Колева и комисия 

- за квалификационна дейност - В. Хазаросова и Творчески съвет 

- календарен план за час на класа - М. Милкова и кл. р-ли 

- за дейността на УКПППУ - М. Милкова и комисия 

- за контролната дейност на директора и пом.-директори – Ст. Стефанова, В. 

Хазаросова, Г. Колева, М. Милкова 

- правилник за безопасни и здравословни условия на труд, обучение и възпитание –  

Г. Колева и комисия 

- за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари – Г. Колева и 

специализирани групи 

- за дейността на Комитета по условия на труда - Г. Колева и комитет 

- за дейността по професионално ориентиране – Ст. Стефанова, комисия; кл. р-ли 

- план за осъществяване на приема в училището – Ст. Стефанова,  комисия; кл. р-ли 

на IV, VII, VIII кл. 

- за дейността на педагогическия съветник – Д. Василева 

- за дейността на УС - Председател на УС, Д. Василева 

- график за приемни вечери и класови родителски срещи 

Отг. М. Милкова  и кл. р-ли 

Срок: м. IХ, ХI, IV, V-VI   

- осигуряване на приемственост между класни ръководители и учителите на IV-V 

клас;  VII-VIII клас и VIII-IX клас. 

Отг. М. Милкова; кл. р-ли; учителите 
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Срок: постоянен 

- Участие в олимпиадите по бълг. език и литература, математика, информатика, 

информационни технологии, история, география, философия, химия, биология, физика. 

Отг. В. Хазаросова, учителите 

Срок: по кръгове 

 Прогнозиране на: 

- броя постъпващи първокласници - Директор и пом-директори, м. III 

- нуждите от педагогически кадри – Директор, м. VII 

-  необходимата учебна и училищна документация - Г. Колева, Ж. Динева, м. IV 

 Преглед на задължителната документация в началото на учебната година - пом.-

директори, м. X 

 Издирване на деца, неявили се на 15 септември, подлежащи на задължително 

обучение - М. Милкова, Д. Василева, кл. р-ли, м. IX 

 

2. СОЦИАЛНО–БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.  

  Отг. Директор   

Срок: м. IX 

 Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на 

атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на имуществото. 

Отг. Директор, Г. Колева; кл. р-ли 

Срок: периодично 

 Определяне на приоритетите при обогатяване на материално-техническата база.  

Отг: ръководството  

Срок: периодично 

 Задоволяване на потребностите от учебно-технически средства.  

Отг. Директор, Г. Колева, Д. Стайкова, 

Ж. Динева, учителите 

Срок: периодично 

 Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.  

Отг. Г. Колева, Директор, Я. Колева 

Срок: м. X 

 Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес. 

Отг. Г. Колева, Директор 

Срок: м.X 
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 Планиране на строително-ремонтните работи.  

Отг.Директор, Г. Колева, Я. Колева  

Срок: м. V  

 Провеждане на медицински прегледи на учениците.  

Отг. Директор, М. Георгиева, Й. Великова 

Срок: периодично 

 Организиране на отдиха на ученици и учители.    

Отг. Директор, Г. Колева  

Срок: периодично 

 

II. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ, ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 

ГОДИШНИНИ И СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

 1.  ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА  

№ по 

ред 
Дейности Отговорници Срок 

м. СЕПТЕМВРИ 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Откриване на учебната 

2014/2015 година 

 

 

Отбелязване Деня на 

независимостта на България  

26 септември – Европейски 

ден на езиците 

27 септември – Международен 

ден на туризма 

Д. Стефанова, С. Борносузова, 

Е. Попова, Е. Баева, Г. 

Атанасов, Мл. Петков, Кр. 

Михайлова и Л. Лапкова 

П. Димитрова, Д. Балчева 

 

Р. Костова, Д. Камбурова 

 

Ст. Стоянова, М. Кирова и уч. 

от профил „Туризъм“ 

15.09.2014 г. 

 

 

 

22.09.2014 г. 

 

26.09.2014 г. 

 

27.09.2014 г. 

м. ОКТОМВРИ 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Отбелязване на 

Международния ден на 

учителя 5 октомври 

Участие в изяви по случай 

Празника на града и седмицата 

на движението “NowWeMove”: 

- конкурс за детска рисунка 

- футболен турнир и др. 

спортни изяви; 

пед. съветник, УС 

 

 

кл. р-ли НЕ, учители по ФВС 

 

 

 

 

 

01.10.2014 г. 

 

 

29.09. – 

05.10.2014 г. 

7-14.10.2014 

г. 
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7. 

 

 

8. 

- флашмоб „Да раздвижим 

България“ 

Отбелязване на световния ден 

за защита правата на 

животните 

Празник на паралелките от 

чуждоезиков профил “Вси 

светии” 

 

 

Д. Георгиева, Кр. Михайлова 

 

 

Р. Костова; Х а клас, кл. р-ли на 

VII кл. 

 

 

04.10.2014 г. 

 

 

31.10.2014 г. 

м. НОЕМВРИ 

10. 

11. 

 

12. 

Сблъсък на книгите - 4 

Честване на Деня на народните 

будители. 

Празник на християнското 

семейство – “Моето 

семейство” 

М. Пенева 

р-ли, УС, Д. Василева, Г. 

Георгиева 

 

Кл. Ръководители - НЕ 

м. ноември 

29,30.11.2014 

г. 

21.11.2014 г. 

 

м. ДЕКЕМВРИ 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

 

16. 

 Отбелязване на деня за  борба 

срещу СПИН 

Дейности по приема на І клас 

 

Благотворителен концерт и 

изложбата базар „Деца помагат 

на деца“ 

Общинска изложба за 

сурвакници 

УС, Кл.р-ли, пед. съветник 

 

гл. учител, учители и 

възпитатели от НЕ 

УС, Д. Василева, учителите по 

музика и изобр. изкуство, 

ученици профил „Туризъм” 

Кл. р-ли на НЕ 

01.12.2014 г. 

 

постоянен 

 

21.12.2014 г. 

 

 

по график 

м. ЯНУАРИ 

17. 

 

18. 

 

 

Национално състезание „Знам 

и мога” 

Отбелязване на годишнина от 

рождението на Ботев – табло, 

презентация 

Кл. ръководители, НЕ 

 

Д. Маркова 

По график 

 

06.01.2015 г. 

м. ФЕВРУАРИ 

19. 

 

20. 

 

21.  

Празник “Св. Валентин” или 

„Трифон Зарезан“ 

В памет на Апостола – 

презентация, табло 

Отбелязване Месеца на 

УС, Д. Василева 

 

Св. Илчева, Р. Митева, Д. 

Маркова 

УС, Д. Василева, С. Стоянова, 

14.02.2015 г. 

 

19.02.2014 г. 

 

През месеца 
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22.  

 

23. 

 

трезвеността 

Викторина по БДП в начален 

етап 

Участие в национално 

състезание по творческо 

писане, организирано от КОР – 

плюс 

Л. Йовчев, БМЧК 

В. Тошев, С. Стоянова и 

ученици от гимн. етап 

Учители по съвременни езици 

 

През месеца 

 

През месеца 

м. МАРТ 

24. 

 

 

 

 

25. 

 

26.  

 

27. 

 

28. 

 

 

 

29. 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

 

 

34. 

Изложба на мартеници, 

изработени от учениците в 

училище и подаряването им на 

ученици от началните училища 

в града 

Общинска изложба на 

мартеници 

Тържество на ученици от 

начален етап “Баба Марта” 

3.ІІІ - Национален празник на 

България  

Организиране на ученическа 

конференция с участници от 

клуб „Дебати” по актуална 

тема 

Отбелязване на 

Международната година на 

светлината  

Състезание по математика в V 

клас 

Отбелязване на 22 март –

Световен ден на водата 

Участие в националното 

състезание по правопис на AE 

Spelling Bee 

Вечер на паралелка с профил 

чуждоезиков – „Английски 

език” – VIII а,б клас  

В. Проданова, Кр. Мийалова, 

УС и кл. ръководители на 

пети клас 

 

 

НЕ 

 

А. Цопалова, С. Хаджиева, 

С. Михайлова, 

Д. Гунчева, Г. Димова 

 

М. Пенева 

 

 

Д. Георгиева, В. Колчева, 

Ив. Съръмова 

 

 

Нед. Енчева 

 

Д. Георгиева, С. Стоянова 

 

Учителите по СЕ 

 

 

Св. Петрова, Т. Косева-

Енева, В. Събева 

01.03.2015 г. 

 

 

 

 

01.03.2015 г. 

 

01.03.2015 г. 

 

03.03.2015 г. 

 

През месеца 

 

 

През месеца  

м. март 

 

 

През месеца 

 

22.03.2014 г. 

 

м. Март 

 

 

м. Март 

м. АПРИЛ 

35. 

 

 

Участие в Празниците на 

детската книга: 

- изложба от рисунки 

кл. р-ли на НЕ, С. 

Борносузова 

 

м. април 
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36. 

 

37. 

 

38. 

 

 

39. 

 

40. 

- драматизация 

- приложни изкуства 

Малкото голямо четене “В 

света на приказките” 

Отбелязване на 22 април – Ден 

на Земята 

Участие в Международно 

езиково състезание 

“Лингвистично кенгуру” 

Представяне на паралелките 

профил „Туризъм” 

Отбелязване на юбилейните 

годишнини – 155 години 

класно училище и 95 години 

гимназия в Нова Загора 

 

 

М. Пенева, клуб „Дебати“ 

 

Л. Йовчев 

 

Учителите по СЕ 

 

 

Ст.Стоянова, М. Кирова и 

кл. ръководители 

по план 

 

 

м. април 

 

22.04.2015 г. 

 

м. април 

 

  

м. април 

 

м. април 

 

м. МАЙ 

41. 

 

42. 

 

43. 

 

44.  

 

 

Празник на грамотността 

 

Ден на Европа – ученическо 

самоуправление  

Ден на славянската писменост 

и култура – 24 май. 

общоучилищно тържество 

Тържество за приключване на 

обучението – ІV клас 

Е. Попова, С. Борносузова, 

Ем. Баева 

УС, Д. Василева 

 

Д. Желязкова, М. 

Симеонова, Нед. Колев 

 

Зл. Цакинска, Св. Илчева 

 

м. май 

 

09.05.2015 г. 

 

24.05.2015г. 

 

 

до 30.05.2015г. 

м. ЮНИ 

45. 

 

 

46. 

47. 

 

 

48. 

 

 

49. 

 

 

Участие на УС на 

конференция МЕГО с. 

Оряховица 

Отбелязване Деня на Ботев 

Отбелязване на 5 юни – Ден на 

околната среда – «Зелена 

седмица» 

Тържество за приключване на 

обучението в прогимназиален 

етап 

Тържествено връчване на 

дипломите за завършено 

средно образование 

М. Пенева, Д. Динева 

 

 

УС 

Д. Георгиева, С. Стоянова, 

Л. Йовчев 

 

Кл. р-ли на VIII клас,  

Д. Желязкова 

 

Кл. р-ли на ХІ и ХІІ кл., Д. 

Стефанова, Г. Атанасов, М. 

Петков, М. Кирова 

м. юни 

 

 

02.06.2015 г. 

05.06.2015 г. 

 

 

м. юни 

 

м. юни 

 

м. юни 

м. юни 
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2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ ПО ГРАФИК НА МОН. 

Отг. В. Хазаросова и учители по съответните предмети 

 

3. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, ФИЛМИ, 

ИЗЛОЖБИ И ДР. 

Отг. кл. ръководители, пед. съветник 

Срок: периодичен 

 

4.  УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, 

КОНКУРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ И ДР., СЪОБРАЗНО НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР 

ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 

ГОДИНА. 

 

IV.  УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

Спортна дейност Срок Организира 
Място на 

провеждане 
Контролира 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Вътрешноучилищен турнир по 

футбол V- VIII клас 
X-III учители училище Директорът 

Вътрешноучилищен турнир по 

народна топка – нач. етап 
X-III учители училище Директорът 

Вътрешноучилищен турнир по 

баскетбол 
X-V учители училище Директорът 

Вътрешноучилищен турнир по 

волейбол 
X-V учители училище Директорът 

Вътрешноучилищeн 

лекоатлетически - до VIII кл. 
X-V учители училище Директорът 

Състезание “Приложно 

колоездене” 
X, III учители по наредба РИО-Сливен 

ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Междуучилищен турнир по 

футбол I –XII клас 
X, III учители по наредба РИО-Сливен 

Междуучилищен турнир по 

народна топка 
III учители по наредба РИО-Сливен 
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Спортна дейност Срок Организира 
Място на 

провеждане 
Контролира 

Общинско първенство по 

баскетбол 
X, II учители по наредба РИО-Сливен 

Общинско първенство по 

футбол 
X, III учители по наредба РИО-Сливен 

Общинско първенство по 

волейбол 
X, III учители по наредба РИО-Сливен 

Спортни прояви в чест на 

Празника на града 
X учители по наредба Директорът 

Традиционен лекоатлетически 

пробег “Петко Йорданов” 
14.X. учители по наредба Директорът 

Участие в спортни прояви в 

чест на Международния 

олимпийски ден 

23. V учители по наредба Директорът 

Общински сътезания по 

шахмат и други видове спорт 
X, III учители по наредба РИО-Сливен 

Състезание “Приложно 

колоездене” 
X, III учители по наредба РИО-Сливен 

ОБЛАСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Областно състезание по 

баскетбол 
III, IV МОН по наредба МОН 

Областно състезание по 

волейбол 
III, IV МОН по наредба МОН 

Областно състезание по 

футбол 
III, IV МОН по наредба МОН 

Областни състезания по други 

видове спорт 
III, IV МОН по наредба МОН 

Областно състезание по лека 

атлетика 
III, IV учители по наредба РИО-Сливен 

Състезание “Приложно 

колоездене” 
Х- ІІІ учители по наредба РИО-Сливен 
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Спортна дейност Срок Организира 
Място на 

провеждане 
Контролира 

ЗОНОВИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Зоново състезание по 

баскетбол 
ІV, V МОН по наредба МОН 

Зоново състезание по волейбол ІV, V МОН по наредба МОН 

Зоново състезание по футбол ІV, V МОН по наредба МОН 

Зонови състезания по други 

видове спорт 
ІV, V МОН по наредба МОН 

Зоново състезание по лека 

атлетика 
IV-VI МОН по наредба МОН 

ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА 

Държавно първенство по 

плажен волейбол 
IX БОК по наредба Директорът 

Участие на отбори, класирали 

се в зоновите състезания 
ІV, V МОН по наредба МОН 

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ И ПРОЯВИ 

Състезание по стрийтбол, 

баскетбол, футбол и волейбол 

за Празника на града 

14.X 
Община 

Нова Загора 

СОУ “Хр. 

Ботев” 
Директорът 

Крос в чест на Деня на 

народните будители от I до 

VIII клас. 

1.XI учители 
СОУ “Хр. 

Ботев” 
Директорът 

Баскетболен турнир в памет на 

Христо Стефанов 
V учители, УС 

СОУ “Хр. 

Ботев” 
Директорът 

Състезания в чест на 

патронния празник на 

училището по народна топка, 

футбол, волейбол, баскетбол 

ІV учители, УС 
СОУ “Хр. 

Ботев” 
Директорът 

Спортни прояви и игри в чест 

на деня на 

предизвикателството 

X, V учители 
СОУ “Хр. 

Ботев” 
Директорът 
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IV. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

м. СЕПТЕМВРИ 

1.       Запознаване с нови нормативни документи и изисквания. 

2.       Брой паралелки и класни ръководители 

3.       Отчет за извършените ремонтни дейности 

4.       Приемане  годишния план на училището 

5.       Инструкции и инструктажи по БЗУВОТ 

6.       Заповеди и инструктажи 

7.       Утвърждаване план на УКПППУ 

9.       План за предотвратяване и ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи 

10.   Правилник за БЗУВОТ 

11.   План за гражданско образование и възпитание 

12.   План за дейността на педагогическия съветник 

13.   План за контролната дейност на директор и пом.-директори 

14.   План за дейността по професионално ориентиране 

15.   Приемане на седмичното разписание 

16.   Приемане  Правилника на СОУ "Христо Ботев" 

16. Текущи задачи 

17. Представяне на документи за освобождаване от физическо възпитание. 

18. Гласуване на самостоятелна форма на обучение за ученици от 7 и 8 клас и приемане 

на съответните учебни планове. 

19. Приемане на плановете за дейността на МО 

20.  Предложение за стипендия на ученик от 12 клас  от Ротари клуб Нова Загора. 

 

м. ОКТОМВРИ  

1. Приемане на план за честване на юбилейните годишнини. 

2. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата 

3. План за предотвратяване и ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи 

4. Приемане на плановете на постоянните комисии  

5. Информация за прибиране на подлежащите на задължително обучение ученици 

6. Утвърждаване на списъка на учениците, които ще получават стипендия през първия 

учебен срок 

7. Резултати от проверка на учебната документация 

8. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Годишен план за учебната 2014/2015 г. на СОУ „Христо Ботев” – гр. Нова Загора 

26 

9. Представяне на документи за освобождаване от физическо възпитание. 

10. Избор на училищна комисия за определяне на допълнителното трудово 

възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти. 

11. Резултати от проверка в ПИГ по проект „Подобряване на качеството на 

образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес” 

12. Отчет за изпълнението на бюджета на училището към 30.09.2014 год. 

м. НОЕМВРИ 

1. Определяне на социални помощи на ученици IX-XII клас. 

2. Резултати от проверката на входящо ниво. 

 

м. ДЕКЕМВРИ 

1. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник 

 

м. ЯНУАРИ 

1. Изготвяне на предложения за държавен план-прием и структурата на училището за 

учебната 2015/2016 година. 

2. Обсъждане на профили и специализирани паралелки за учебната 2015/2016 година. 

3. Определяне на профилиращи предмети и начина за приемане на ученици след 7. и 8. 

клас в училището при спазване на изискванията за нормативните актове. 

4. Приемане на план за ПС за отчитане дейността през I учебен срок. 

5. Движение на учениците през срока, наказания и похвали. 

6. Информация за броя на учениците, които ще се явяват на конкурсни изпити след VII 

клас 

7. Изготвяне на обобщена заявка за задължителната училищна документация за 

началото на 2015/2016 година. 

8. Отчет за изпълнението на бюджета на училището към 30.12.2014 год. 

9. Приемане на учебни планове за учениците от първи, пети, осми клас профилирани 

паралелки и девети клас. 

 

м. ФЕВРУАРИ 

1. Утвърждаване на списъка на учениците, които ще получават стипендия през втория 

учебен срок 

2. Приемане на критерии за прием на ученици в 1. клас  
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3. Отчет на резултатите от образователно- възпитателната работа през първия учебен 

срок и дейността на постоянните комисии и методически обединения и работатa в ПИГ. 

4.  Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен 

срок  

5.  Избор на учебници за ученици от начален етап 

 

м. МАРТ 

1.Тематичен педагогически съвет.  

  

 

1. Определяне на знаменосец и асистенти на училищното знаме. 

2. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители  

по случай 24 май. 

3. Доклад на комисията за честване на училищния юбилей. 

4. Анализ на здравословното състояние на работещите в СОУ „Христо Ботев”. 

5. Отчет за изпълнението на бюджета на училището към 30.03.2015 год. 

 

м. МАЙ 

1. Информация за учениците, които са допуснати до зрелостни изпити 

 

м. ЮНИ 

1. Съгласуване на изготвената заявка за държавни зрелостни изпити през 

септемврийската сесия. 

2. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година 

3. План за новата учебна година. 

4. Подготовка за провеждане на заседание на ПС за отчитане на резултатите от 

образователно-възпитателната работа през учебната 2014/2015 година. 

 

м. ЮЛИ 

1. Анализ на образователно-възпитателната работа за учебната 2014/ 2015 г.  

2. Отчет за изпълнението на бюджета на училището към 30.06.2015 год 

3. Анализ на резултатите от НВО IV. и VII. клас и ДЗИ. 

4. Отчет за работата в МО. 

5. Избор на комисии за подготовка на новата учебна година. 

6. Запознаване с проект на Списък  - Образец 1. 

м.АПРИЛ 
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V. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

I. Интеграционни връзки. 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения - начални 

училища и детски заведения.   

Отг. ръководството       Срок: периодичен 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с 

цел ефективното подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 

подрастващите. 

Отг. ръководството       Срок: системно  

3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни 

образователни и издателски фирми, които биха били полезни на училището.  

Отг. ръководството       Срок: периодичен 

4. Използване на предоставените от РЗИ, музей и др. институции дидактически 

материали. 

Отг. кл.  р-ли         Срок: периодичен 

5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за 

обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти.  

Отг. ръководството                    Срок: периодичен 

6. Актуализиране на връзките със следните институции: 

 Център за гражданска защита - Г. Колева  

 Противопожарна охрана  - Ст. Стефанова, Г. Колева 

 Детска педагогическа стая – М. Милкова, пед. съветник, кл. р-ли 

 Нестопански организации - Ст. Стефанова 

 Етнографски музей-дом “М. Балкански” – с. Оряховица – В. Хазаросова, кл.- р-ли 

 Исторически музей – учителите по история 

 Висши учебни заведения - В.Хазаросова, М. Милкова, учителите 

 Медии – Ст. Стефанова, В. Хазаросова  

 Читалища – М. Милкова, Г. Йорданова, Д. Динева 

7. Съвместна дейност с: 

 Полиция, съдебна власт и прокуратура – Ст. Стефанова, М. Милкова, кл. р-ли, 

УКПППУ, педагогически съветник. 

 Здравеопазване - Г. Колева, Ст. Стефанова 

 Общинска администрация - Ст. Стефанова, В.Хазаросова 

 РИО – гр. Сливен - Ст. Стефанова 
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 Училищно настоятелство - Ст. Стефанова 

 Спортни клубове и дружества – учителите по ФВС и класните ръководители 

 Регионален център за ученически отдих и туризъм  - Г. Колева 

 Частни образователни институции - Ст. Стефанова 

 Социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в 

поведението – М. Милкова, пед. съветник 

 Педагогически издателства - Г. Колева, В. Хазаросова, М. Милкова 

 Охранителни фирми и агенции – Ст. Стефанова 

II. Взаимодействие с родителите. 

1.  Осъществяване процес на подготовка, обучение и възпитание на децата и 

учениците в ефективно взаимодействие и ползотворно сътрудничество с родителската 

общност чрез съвместна дейност с училищното настоятелство – Ст. Стефанова, Г. 

Колева, председател на УН 

2.  Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми с 

безпричинното отсъствие на ученици, подлежащи на задължително обучение, 

подпомагане на учениците в много тежко материално положение и при решаването на 

въпроси, свързани с подобряване на материалната база – Ст. Стефанова 

3.  Съдействие на родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия – Ръководство 

4.  Изготвяне на анкетни карти за родителите по училищни проблеми – М. 

Милкова, педагогически съветник 

5.  Взаимодействие с  родителите на бъдещите първокласници, петокласници, 

осмокласници и деветокласници за споделяне на възможността за обучение в СОУ 

„Христо Ботев” – М. Милкова, пед. съветник 

6.  Изготвяне на график за среща на родителите с учителите.- М. Милкова 

7.  Провеждане на родителски срещи  - класови, тематични и приемни вечери – М. 

Милкова, класни ръководители. 

Проекто-график на теми и проблеми за провеждане на родителски срещи 

 м. СЕПТЕМВРИ 

1. Запознаване на родителите с учебните планове за образователна степен /І,V,VIII а, 

б и ІХ клас/. 

2. Представяне на учителите и изискванията за учебен труд по съответен предмет. 

3. Представяне на педагогическия съветник и дейността му. 

4. Ученическа документация /ученически лични карти и книжки/ и родителски 

контрол. 

5. Запознаване с Наредба за обществения ред и ползването на публичната собственост 

на територията на Община Нова Загора /чл. 6, ал. 1 – 5/ 
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6. Информация за действащи правилници и планове за работа в училище. 

 План за действия при бедствия аварии и катастрофи /Инструкция № 1/ 

 Правилник за дейността на училището /раздел „Ученици” и „Родители”/ 

 План за часа на класа. 

 Практически препоръки за предотвратяване на ПТП с деца и юноши. 

 Правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен сигнал в 

образователните институции /II, т.10/ 

7. Запознаване с Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата 

и учениците в училище и работата на Училищния координационен съвет за справяне с 

тормоза и насилието между деца и ученици /Видове тормоз – да се наблегне и на 

виртуалния тормоз; Родителско съдействие – стр.11 и 12; т. 2.7 – стр. 20/ 

8. Материално-техническа база в училище и опазването й. Декларации от родителите 

за възстановяване на нанесени от учениците щети /за учениците от I и V клас, както и 

за новопостъпили ученици/. Удостоверяване с подпис, че са запознати със заповедта за 

опазване на безплатните учебници /II – VII клас/ 

9. Закупуване на учебни помагала и учебни тетрадки за всички ученици. Закупуване 

на задължителни помагала по БДП – І – VІІІ кл. 

10. Социален статус на учениците /от Инструктажа за класните ръководители/. 

11. Попълване на списъци с данни за ученика и родителя /адрес, телефони, личен лекар 

на ученика, ел. поща/ 

12. Застраховка на учениците. 

13. Договаряне на безопасен маршрут до училище и обратно до дома между класен 

ръководител и родител – писмена декларация от родителите на учениците от І и V клас, 

както и за новопостъпили ученици в начален етап. 

14. Информация за втория час на класния ръководител – ден и  час за събеседване с  

родители и оформяне на училищна документация. 

15. Споделяне на мнения за училищната среда, обучението на учениците и 

предложения на родителите за включване в училищния живот и разнообразяване на 

дейностите /лектории, срещи, вечери, тържества и т.н./ 

 

м. НОЕМВРИ 

Приемна вечер 

 

м. ДЕКЕМВРИ 

класова: Готовност на учениците за приключване на I уч. срок. Връзка между 

училището и семейството. Работа с детето в семейството. Синхрон между семейството 

и училищното възпитание (I- ХІІ клас). 

 

м. ФЕВРУАРИ 

обща: Разясняване организацията за ДЗИ – среща с родители, зрелостници, 

ръководство. 
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м. АПРИЛ 

1.Запознаване с Наредбата за кандидатстване и прием след VІІ и VІІІ клас. 

2.Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на 

учениците. 

3.Приемна вечер 

 

м. МАЙ 

обща: Среща с родителите на бъдещите първокласници, петокласници, деветокласници. 

класова: Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на организирания 

летен отдих. 

 

VI. КОМИСИИ И ГРУПИ В СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”,  ГР. НОВА ЗАГОРА ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА 

1. За изработване на годишен комплексен план на училището. 

Председател: Ст. Стефанова 

Членове: М. Милкова, Мариана Пакова, Надя Бърдарова, Ивета Саръмова, Елена 

Иванова, Неделчо Колев, Мария Пенева 

 

2. За актуализация Правилника  на СОУ "Христо Ботев"   

Председател: Г. Колева 

Членове: С. Стоянова, М. Милкова, В. Колчева, С. Петрова 

 

3. За изготвяне седмичното разписание на учебните занятия  

Председател: В. Хазаросова 

Членове: Нед. Енчева, Г. Йорданова, Й. Йорданов, Д. Гунчева-Динева, Ст. Михайлова  

 

4. УКПППУ 

Председател: М. Милкова 

Членове: Доника Динева, Дияна Стефанова, Соня Стоянова, Димитринка Георгиева, 

Милена Кирова, Станиела Стоянова, Вяра Новакова, Даниела Гунчева-Динева, 

Маргарита Георгиева 

 

5. Училищна комисия по професионално ориентиране 

Председател: Стела Стефанова 
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Членове: Милена Милкова, Валентина Проданова-Иванова, Катя Игнатова, Светлана 

Вълкова, Станиела Стоянова, Доника Динева 

 

6. Училищна комисия за организиране на обучението по БДП 

Председател: Соня Стоянова 

Членове: Милена Милкова, Вертер Тошев, Любен Йовчев, Младен Савов, Маргарита 

Георгиева, ученик в XII клас, правоспособен шофьор, представител на РУ-Полиция 

 

7. Училищен Координационен съвет /обезпечаващ дейността на Координационния 

механизъм и Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище/ 

Председател: Милена Милкова – помощник-директор по учебната дейност 

Членове: 

1. Доника Динева  - педагогически съветник 

2. Севдалина Борносузова– главен учител в начален етап 

3. Вяра Новакова - старши учител в прогимназиален етап 

4. Станиела Стоянова - старши учител в гимназиален етап; дипл. психолог 

5. Цветана Радева – родител; експерт в ОМДСЗСП 

6. Севда Желязкова – родител; социален работник в отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално подпомагане” 

7. Маргарита Георгиева – медицински фелдшер 

8. Георги Стаматов – ученик в XIБ клас; председател на Училищния съвет 

9. Иванеса Миткова – ученичка в XА клас, председател на БМЧК в училище 

 

8. Творчески съвет 

Председател: Ваня Хазаросова 

Членове: 

1. Радост Костова 

2. Петя Велкова 

3. Таня Косева-Енева 

4. Димитринка Георгиева 

5. Севдалина Борносузова 

 

9. КУТ за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

Председател: Г. Колева; 
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Членове: Янка Колева, Ивета Саръмова, Галина Йорданова, Валентина Куманова, 

Севдалина Борносузова, Маргарита Георгиева, Иван Зехирев, Господин Динев 

 

10. Антикорупционна комисия 

Председател: Ганка Колева 

Членове: Доника Динева, Йордан Йорданов, Елена Попова 

 

11. За предотвратяване и ликвидиране на бедствия, аварии, катастрофи и пожари 

- Училищен щаб за координация при бедствия, аварии и катастрофи в СОУ 

"Христо Ботев" 

Председател: Стела Стефанова /директор/ 

Заместник-председател: Ганка Колева /помощник-директор/ 

Секретар: Янка Колева /касиер/ 

Членове: 

1. Ивета Саръмова /специалист по радиационна и химическа защита – учител по 

химия/ 

2. Маргарита Георгиева /специалист по медико-санитарна защита – медицинско лице в 

уч. заведение/ 

3. Иван Зехирев /огняр/ 

4. Севдалина Борносузова /начален учител/ 

5. Господин Динев /огняр/ 

6. Валентина Куманова /учител по труд и техника/ 

 

- Групи за защита при бедствия, аварии и катастрофи в състав: 

1. Група за наблюдение и оповестяване 

Ръководител: Мария Иванова – младши специалист 

Членове: 1.Янка Колева – касиер 

2. Севдалина Борносузова –  нач.учител   

3. Валентина Куманова – учител по ТТ 

2.   Санитарен пост 

Ръководител: Маргарита Георгиева – фелдшер 

Членове: 1. Красимира Михайлова 

2. Йовка Великова 

3. Златина Атанасова 
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3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/ 

Ръководител: Жечка Динева 

Членове: 1. Ивета Саръмова 

2. Янка Колева 

3. Георги Миланов 

4. Мадлена Николова 

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита 

Ръководител: Иванка Карабелова 

Членове: 1. Иван Зехирев 

2. Господин Динев 

3. Валентина Куманова 

5. Група за противопожарна защита /нещатен щаб/ 

В прогимназиален и гимназиален етап: 

1. Директор и помощник-директори 

2. Иван Зехирев 

3. Неделчо Колев 

4. Маргарита Георгиева 

В начален етап: 

1. Кирил Киров 

2. Елена Кънева 

3. Господин Динев 

6. Група за оказване на съдействие на органите на МВР при извършване на 

проверка и претърсване на помещенията в сградите и прилежащите им площи. 

В прогимназиален и гимназиален етап: 

1. Жечка Динева 

2. Янка Колева 

В начален етап: 

1. Господин Динев 

2. Янка Карабелова 

 


