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РАЗДЕЛ  I  

 

 

I. Стратегическа цел:  Повишаване на качеството и ефективността на образователния  и тренировъчен процес  

 

Мярка 1: Намаляване на безпричинните отсъствия от учебни часове и тренировъчни занимания  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

1.1. Контролна дейност на директора и зам.-директора за присъствието на 

учениците, редовността на воденето и отчитането на отсъствията им. 

През учебната 

година  

Директор,  

Зам.-директор 

Констативни 

протоколи  

1.2. Ежемесечно подаване (до 5-то число на следващия месец) на информация до 

Училищната комисия за превенция на противообществени прояви на учениците за 

проблемни ученици (УКПППУ), допускащи безпричинни отсъствия. 

През учебната 

година  
Председател на 

МО „Класни 

ръководители”  

Списък на  

учениците, 

допускащи 

безпричинни 

отсъствия 

1.3. Ежемесечни работни срещи и разговори с проблемни ученици, посочени по 

Дейност 1.4. 

През учебната 

година  
Председател на 

УКПППУ  

Протоколи от 

работни срещи 

1.4. Отнемане стипендията на ученици за допуснати неизвинени отсъствия в 

срокове, регламентирани в Правилата за отпускане на стипендии на ученици от СУ 

„Дръстър” след завършено основно образование.  

През учебната 

година  

Директор 

Класни 

ръководители  

Доклади 

Заповеди на 

директора 

1.5. Своевременно уведомяване на родителите при допуснати 3 неизвинени  

отсъствия от ученик чрез изпращане на писмо - покана за явяване в училище. 

През учебната 

година  

Класни 

ръководители  

Писма 

1.6. Работа с родители на проблемни ученици и ученици с голям брой отсъствия по 

неуважителни причини. 

През учебната 

година  

Класни 

ръководители  

Кореспонденция по 

телефон и 

електронна поща 

Мярка 2: Подобряване на дисциплината и поведението на учениците по време на учебни часовe и междучасията 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени 

индикатори - брой 
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2.1. Ежемесечно подаване (до 5-то число на следващия месец)  на информация до 

Училищната комисия за превенция на противообществени прояви на учениците за 

проблемни ученици, нарушаващи дисциплината в учебните часове и в междучасията.   

През учебната 

година    

Председател на МО 

„Класни 

ръководители”  

Учители 

Списък на ученици 

с проблемно 

поведение 

2.2. Изготвяне и актуализиране на график за  дежурство в учебната сграда.  м. септември 

2020 г. 

м. февруари 

2021 г.  

Зам.-директор 

Учители  

Констативни 

протоколи от 

административнип

проверки 

2.3. Отношенията ученик - ученик и ученик – учител - родители: 

2.3.1. Обмяна на добри практики в методическите обединения и новосъздаденото 

ПУО за нови форми за взаимодействие ученик - ученик и ученик – учител - родител; 

2.3.2. Гласност и поощряване на добрите прояви в урочна и извънурочна дейност. 

През учебната 

година   

Председатели на 

методически 

комисии 

Учители   

 

 

Протоколи от 

проведени работни 

срещи 

Анализи на 

резултатите 

2.4. Засилване ролята на училищния ученически съвет и в частност на класните 

съвети при проблеми с дисциплината в учебните часове. 

През учебната 

година  

Училищен 

ученически съвет  

Класни 

ръководители  

Анализ на 

резултатите  

Отчет от дейността 

на Училищния 

ученически съвет 

Мярка 3: Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация, обучение и кариерно развитие на учителите  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

3.1. План за квалификационна дейност в зависимост от потребностите на учителите  

във връзка с Раздели III и IV на ЗПУО и  държавния образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

м. септември – 

октомври 2020 

г.    

Председател на 

комисията за 

квалификационна 

дейност  

План за 

квалификационна 

дейност и отчет  

3.2. Изготвяне на модел за професионално портфолио на учителите съгласно 

условията, посочени в държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и актуализирането му при необходимост (Наредба 15/22.07.2019 г.)  

м. октомври – 

ноември 2020 

г.     

Председател на 

комисията за 

квалификационна 

дейност 

Модели за 

професионално 

портфолио 

3.3. Изготвяне на професионалното портфолио – начин за оценяване на През учебната Учители  Атестация на 
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педагогическия труд.  година   учителите 

Създадени 

професионални 

портфолиа 

Мярка 4: Превенция на противообществените прояви, зависимостите, агресията и отпадането на ученици от училище  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

4.1. План за работа на УКПППУ и актуализиране при необходимост.  

 

 

4.1.1. Комисията да оказва съдействие на класните ръководители при работата със 

застрашените ученици и в конкретното решаване на конфликтни ситуации, свързани 

с прояви на отделни ученици или на колектива, несъвместими с нормите на 

гражданско поведение. 

4.1.2. Превантивна и корекционна дейност за предпазване на учениците от 

негативните фактори на околната среда и създаване на позитивни алтернативи на 

поведение. Индивидуална работа с учениците, склонни към противообществени 

прояви или допускащи голям брой отсъствия. 

4.1.3. Комисията със съдействието на класните ръководители и ученическите съвети 

да изучава интересите на застрашените ученици и да организира свободното им 

време, като бъдат ангажирани и родителите. 

 

м. септември – 

октомври 2020 

г.  

 

 

постоянен 

Председател на 

УКПППУ 

 

 

Класни 

ръководители 

Ресурсен учител 

 

 

 

Класни 

ръководители 

 

План и отчет за 

работата на 

УКПППУ 

 

Картотека на 

ученици, склонни 

към 

противообществен

и прояви или 

системно 

допускащи голям 

брой неизвинени 

отсъствия 

4.2. Актуализация на Училищна програма за превенция на ранното напускане на 

училище  

м.август-

септември 

2020 г.     

Заместник-

директор 

Класни 

ръководители  

Училищна 

програма и отчет  

4.3. Актуализация  на училищна програма за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование при условията, посочени в държавния образователен 

стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.  

м. август-

септември 

2020 г.     

Председател на 

комисията по ГЗЕИ 

образование  

Училищна 

програма и отчет 
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4.5. Актуализация на Училищна програма за превенция на тормоза и насилието 

съгласно чл. 185 от ЗПУО и във връзка с изпълнение на „Механизма за 

противодействие на училищния тормоз”.  

м. септември – 

октомври 2020 

 г. 

Зам.-директор  

Председател на 

комисията за 

превенция на 

тормоза и 

насилието 

Училищна 

програма и отчет 

Анкетни карти 

Протоколи  

4.6. Провеждане на разообразни училищни тържества и отбелязване на бележити 

дати с активно включване на учениците с противообществени прояви и с риск от 

отпадане от институцията.  

през учебната 

година  

Директор, 

Зам.-директор, 

Учители  

Тържества 

Снимки  

Анкети и анализ 

4.7. Участие в квалификационни форми по тематиката.  през учебната 

година  и по 

желание на 

учители  

Директор, 

Учители  

 

 

Сертификат/ 

Удостоверение  

4.8. Осигуряване на пропусквателен режим и охрана в институцията. 

Видеонаблюдение.  
постоянен   Директор  Заповед 

Дневник за 

пропусквателен 

режим  

Мярка 5: Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

5.1. Контролна дейност на директора и зам.-директора, насочена към проверки на 

урочна дейност по предмети, по които се провежда НВО в VII , Х клас и проверка на 

дигитални компетентности в X клас, държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и 

държавните изпити за придобиване на степен за професионална квалификация 

(ДИПСПК).  

през учебната 

година  

Директор  

Зам.-директор 

Констативни 

протоколи  

5.2. Ученически проекти и оценяването им (разширяване на формите на работа в 

час). 

през учебната 

година   

Учителите  Срочни и годшни 

оценки 

Анализи на 

резултатите  по 

учебни предмети  
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5.3. Портфолиото -  иновационен метод за мотивиране и оценяване на учениците.   през учебната 

година   

Учителите  Срочни и годишни 

оценки 

Анализи на 

резултатите  

5.4. НВО в VII, Х клас и проверка на дигитални компетентности в X клас, ДЗИ, 

ДИПСПК (и провеждане на пробни изпити) - анализи на резултатите. 

 

През учебната 

година и 

съгласно 

заповед на 

министъра на 

образованието 

и науката   

Зам.-директор 

Учителите 

Резулати от 

изпитите 

Анализи на 

резултатите  

5.5. Провеждане на тестове по отделните видове спорт за оценка постиженията на 

учениците. 

м. септември 

2020 г., 

м. януари и  

м. май - юни 

2021 г. 

 

Учители по 

спортна подготовка  

Протоколи 

Анализ на 

резултатите 

5.6. Участие в квалификационни форми по тематиката.  През учебната 

година  и по 

желание на 

учители  

Директор 

Учители  

 

 

Сертификат/ 

Удостоверение  

Мярка 6: Осигуряване на подкрепа на личностното развитие на децата и учениците  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

6.1. Определяне на екип за подкрепа на личностното развитие на всеки ученик – при 

необходимост. 

 

м. септември – 

октомври 2020 

г.   

Директор  Заповед  

 

6.2. Оценка на индивидуалните потребности на учениците – при идентифициране на 

нужда от оценка на индивидуалните потребности на ученика.  

м. октомври – 

ноември  

2020 г.   

Екип за подкрепа 

на личностно 

развитие на всеки 

Протоколи от 

заседание на екипа 
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ученик  

6.3. План за подкрепа на ученика – при идентифициране на нужда от оценка на 

индивидуалните потребности на ученика. 

През учебната 

година   

Екип за подкрепа 

на личностно 

развитие на всеки 

ученик  

Протоколи от 

заседание на екипа 

План  

 

6.4. Актуализация на Училищна програма за предоставяне на равни възможности и 

за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 

м. август-

септември 2020 

г. 

Зам.-директор 

Председател на МО 

„Класни 

ръководители“  

Училищна 

програма и отчет  

 

6.5. Участие в квалификационни форми по проектно –базирано обучение и 

провеждане на интердисциплинарни уроци тематиката.  

През учебната 

година 

 

 

Директор 

Учители  

Сертификат/ 

Удостоверение  

6.6. Изготвяне на месечни отчети за установяване на развитието и напредъка на 

учениците в иновативните седми и осми клас  от учителите лидери към директора и 

мениджърския екип. 

През учебната 

година 

 

 

Директор 

Учители  

Отчети и анализи 

Мярка 7: Изграждане на екологична култура  

7.1. Актуализация на училищна програма за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование при условията, посочени в държавния образователен 

стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.   

Актуализиране през годините при необходимост. 

до  

31.08.2020 г.   

Комисия за 

изготвяне на 

програмата  

Училищна 

програма  

7.2. Участие в екологични инициативи организирани от външни организации  през учебната 

година   

Зам.-директор 

Учител по 

природни науки  

Брой участия 

7.3. Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи до 15.09.2020 г. Габриела 

Йорданова 

план 

Мярка 8: Интеркултурно образование  

8.1 Актуализация на училищна програма за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование при условията, посочени в държавния образователен 

стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.   

До  

31.08.2020 г.   

Комисия за 

изготвяне на 

програмата  

Училищна 

програма  
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Актуализиране през годините при необходимост. 

8.2. Участие в квалификационни форми – вътрешноинституционални или 

организирани от други институции насочени към интердисциплинарно, проектно-

базирано обучение и анализ на тренировъчния процес. 

През учебната 

година 

Директор  Сертификати 

Удостоверения 

Карти от 

вътрешноинституц

ионални 

квалификации 

Мярка 9: Модернизиране на материалната база за създаване на условия за практическо въвеждане на нови, интерактивни методи на 

обучение 

Дейност  Срок Отговорници Индикатори  

9.1. Осигуряване на мултимедийни проекти за всяка класа стая. През учебната 

година   

Директор  

Зам.-директор  

Фактури  

Складови разписки 

Свидетелство за 

дарение  

9.2. Осигуряване на преносими интерактивни дъски. През учебната 

година  

Директор  

Зам.-директор  

Фактури  

Складови разписки 

Свидетелство за 

дарение 

9.3. Осигуряване на дидактически средства при необходимост. м. октомври – 

ноември  

2020 г.  

Директор  

Зам.-директор  

Учители 

Фактури  

Складови разписки 

Свидетелство за 

дарение  

9.4. Планиране на строително-ремонтните работи. м. април-май 

2021 г. 

Директор  

Зам.-директор  

Главен 

счетоводител 

 

Мярка 10: Взаимодействие с родителските общности, сътрудничество и активни връзки с обществеността и Неправителствените 

организации (НПО)  

 

10.1. Работа с  Обществен съвет съгласно глава XIV от ЗПУО и Правилник за 

създаване, устройство и дейност на Обществените съвети (ОбС). 

През учебната 

2020/2021 г. 

Директор  

Зам.-директор  
Покани 

Писма  

Протоколи 
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10.2. Партньорско участие в проектни дейности съвместно с НПО 

 

През учебната 

година   

Директор, 

Зам.-директор 
Инициирани 

проекти 

Реализирани 

проекти 

10.3. Съвместни инициативи с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

През учебната 

година 

Комисия за 

организиране на 

общоучилищни 

празници и 

популяризиране на 

училищните успехи 

Покани, 

Реализирани 

дейности 

Мярка 11: Самооценка на училището  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

11.1. Самооценяване на училището съгласно държавния образователен стандарт за 

управление на качеството.  

През учебната 

година и 

срокове 

определени в 

ДОС   

Директор,  

Зам.-директор,  

Комисия съгласно 

ДОС 

Документи 

съгласно ДОС за 

управление на 

качеството  

11.2. Мерки за повишаване качеството на образованието.  31.08.2020 г.   Директор,  

Зам.-директор,  

Комисия съгласно 

ДОС 

Документи 

съгласно ДОС за 

управление на 

качеството  

II. Стратегическа цел:  Конкурентноспособност и издигане на авторитета на институцията 

 

Мярка 1: Осигуряване на условия за финансова стабилност на институцията и запазване броя на персонала (педагогически и 

непедагогически) 

Дейност  Срок Отговорници Индикатори  

1.1. Държавният план-прием (една паралелка в V клас). м. декември 

2020 г.   

Директор, 

Зам.-директор,  

Учители  

Заповед на 

Началника на РУО-

Силистра  

1.2. Максимална пълняемост на паралелките. през учебната 

година   

Директор, 

Зам.-директор,  
Списък-Образец 

№1 
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Учители  Дневници  

1.3. Работа по проекти - европейски и национални програми. През учебната 

година  

Зам.-директор,  

Учители 
Проектна 

документация  

1.4. Активиране на дейността на Училищното настоятелство.  През учебната 

година  

Директор  

 
Протоколи  

 

1.5. Отдаване на свободни помещения под наем.   През учебната 

година  

Директор,  

Главен 

счетоводител 

Договори 

 

1.6. Контролиране на разходите за електроенергия, вода и др. текущи разходи.  През учебните 

години 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Констативни 

протоколи 

Фактури  

Мярка 2: Задържане на учениците в институцията 

 

Дейност  Срок Отговорници Индикатори  

2.1. Поддържане на приветлива институционална среда - извършване на текущи 

ремонти, подмяна на маси и столове, закупуване на ново оборудване за класните 

стаи.  

През учебната 

година  

Директор, 

Главен 

счетоводител 

Фактури  

Складови разписки  

2.2. Изготвяне на анкети в началото на всяка учебна година за проучване на 

нагласите и очакванията на седмокласниците и техните родители за обучението в 

следващия гимназиален етап. 

м. ноември – 

декември 2020 

г.   

Зам.-директор, 

Главен учител,  

Класни 

ръководители  

Анкети 

Анализ на 

резултатите 

2.3. Максимално влючване на ученици от VII и VIII клас за участие на държавни 

първенства и турнири по видовете спорт.  

През учебната 

година   

Учители по 

спортна подготовка  
Протоколи  

2.4. Разяснителна кампания пред учениците от VII и VIII клас и техните родители за 

възможностите, които предоставя обучението в спортното училище. 

м. февруари – 

март 2021 г.   

Директор, 

Зам.-директор 
Презентация  

Брой ученици от 

VII и VIII клас, 

продължили 

обучението си в 

училището през 

следващите учебни 

години  

2.5. Организиране на курсове за обучение по друга професия, съобразно желанието През учебната Директор, Удостоверения  
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на учениците и финансовите възможности на институцията.  година   Зам.-директор Брой ученици, 

изявили желание за 

участие 

Мярка 3: Рекламна кампания 

  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

3.1. Поддържане на интернет сайт на институцията. Своевременно актуализиране на 

наличната информация за дейността на институцията в електронната страница. 
През учебната 

година   

Зам.-директор, 

Учители, 

Завеждащ-

административна 

служба (ЗАС) 

Председател на 

комисията за 

поддържане на 

сайта 

Сайт на училището  

Посещаемост на 

сайта 

 

 

 

3.2. Популяризиране на успехите на институцията в местната преса, социалните 

мрежи и сайта на институцията.  

През учебната 

година   

Директор, 

Учители,  

ЗАС 

Публикации  

3.3. Изготвяне и актуализиране на рекламни материали (папки, брошури, плакати и 

др.).  

През учебната 

година   

Директор, 

Зам.-директор 
Рекламни 

материали  

 

 

 



 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР” 

7500  Силистра, ул. „Черно море” №10, тел./факс: 086 /82 24 60 

e-mail: osu_ss@abv.bg; http://www.su-silistra.com 

 

  

 

РАЗДЕЛ  II  

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ  

 

№ Дейности Срок Отговорник 

М. август – септември 2020 г. 

1 Изготвяне на Списък – Образец №1 за учебната 

2020-2021 г. 

До 30.09.2020 г. Директор 

2 Определяне на класните ръководители на 

паралелките. 

До 31.08.2020 г.  

. 

Директор 

Зам.директор 

3 Провеждане на заседание на педагогическия съвет за 

приемане на училищните учебни планове, формите 

на обучение, правилници и програми съгласно 

ЗПУО за учебната 2020-2021 година  

До 31.08.2020 г.  

. 

Директор 

Зам.директор 

4 Изготвяне на седмичното разписание на учебните 

занятия за I учебен срок. 

До 31.08.2020 г.   Комисия  

5 Провеждане на родителски срещи по класове. До 15.09.2020 г.   Класни 

ръководители  

6 Провеждане на начален инструктаж с новоприетите 

ученици. 

01.09.2020 г.  Главен учител 

М. Върбанов 

Класни 

ръководители 

7 Провеждане на периодичен инструктаж с учениците 

и учителите. 

До  

15.09.2020 г. 

Главен учител 

М. Върбанов 

Класни 

ръководители 

8 Изготвяне на графици за I учебен срок:  

 График за провеждане на заниманията по 

спортна подготовка; 

 График за консултации (част от общата 

подкрепа за личностно развитие); 

 График за провеждане на класни и контролни 

работи; 

 Графици за дежурство в училищната сграда; 

 График за приемното време на учителите. 

До  

15.09.2020 г. 

Зам. директор 

учители 

9 Изготвяне на график за провеждане на час по 

рефлексия в иновативния VIII клас. 

До  

21.09.2020 г. 

Зам. директор 

Лиляна Недева 

10 Отбелязване на 22 септември –Ден на 

независимостта. 

До 

21.09.2020 г.  

Класни 

ръководители 

11 Участие на учителите в съвещания с експертите.  По график от 

РУО-Силистра  

Зам. директор 

учителите  

12 Заседание на педагогическия съвет.  15.09.2020 г.  Директор  

13 Изготвяне на Годишните планове на учебно– До Председатели 

mailto:osu_ss@abv.bg
http://www.su-silistra.com/
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методическите комисии и ПУО 17.09.2020 г. на комисии 

14 Изготвяне на училищен план в изпълнение на 

Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността. 

До 

17.09.2020 г. 

Д. Пейчева 

Д. Михалева 

К. Маринова 

Г. Великова  

15 Отбелязване на Европейския ден на езиците – 26 

септември 

До 25.09.2020 г. К. Маринова 

Анета 

Атанасова 

Диана 

Михалева 

15 Съгласуване на Списък-Образец №1 за учебната 

2020/2021 година с Началника на РУО – Силистра. 

До  

05.10.2020 г. 

Директор 

Зам. директор 

16 Актуализиране на евакуационните схеми и 

училищните документи и планове за пожарна 

безопасност.  

До  

30.09.2020 г. 

Зам. директор 

Л. Недева  

17 Изготвяне на училищна програма за гражданско 

образование, здравно, екологично и интеркултурно 

образование за новата учебна година.  

26.08.2020 г.   Иван Занов  

18 Институционален план за квалификационна дейност 

и правила за квалификационна дейност за учебната 

2020/2021 година. 

  

26.08.2020 г.   Зам. директор 

Главен учител 

19 Формиране на екипи за допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на учениците със СОП. 

През месеца  Зам. директор  

 

 

М. октомври 2020 г. 

1 Провеждане на входно равнище в V-XI клас и 

входно ниво в XII клас. 

До 

06.10.2020 г. 

Учители 

2 Провеждане на допълнителна поправителна сесия 

(при необходимост). 

До 

09.10.2020 г. 

Зам.директор 

3 Общо събрание за отчитане на изпълнение на 

делегирания бюджет в края на III–то тримесечие. 

13.10.2020 г. 

 

Директор 

главен 

счетоводител  

4 Актуализиране на Плана при БАКП. До  

12.10.2020 г. 

Зам. директор 

5 Актуализиране на Плана за работа при зимни 

условия.  

До  

12.10.2020 г.  

Зам. директор 

6 Анализ на входното равнище в V-XI клас и входното 

ниво в XII клас. 

До  

13.10.2020 г.  

Ив. Занов,  

учители 

7 Провеждане на анкета във връзка с училищния 

тормоз. 

До  

12.10.2020 г. 

Ив. Занов 

Г. Великова 

8 Избор на членове на ученически съвет. До 26.10.2020 г. Г. Великова   

9 Проверка за отразяване на резултатите от изпитните 

сесии в училищната документация: протоколи, 

лични картони, дневници. 

До 29.10.2020 г. Директор, Зам. 

директор 

10 Участие в квалификационни форми съгласно плана 

за квалификации. 

През месеца Ив. Занов 

Учители 

11 Попълване и предаване на статистически форми През месеца Директор 
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12 Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните 

будители. 

29.10.2020 г Ив. Занов 

Класни 

ръководители 

М. ноември 2020 г. 

1 Отбелязване на 16 ноември – Световния ден на 

толерантността – „Ние сме цветовете на Добруджа“ 

(изложба с рисунки, апликации и макети). 

16.11.2020 г.  Г. Великова 

Л. Недева  

2 Изложба с рисунки за отбелязване на Световния ден 

в памет на жертвите на ПТП. 

Втората седмица 

на месеца 

В. Петров и  

Д. Пейчева 

3 Състезание с велосипеди за отбелязване на 

Световния ден в памет на жертвите на ПТП. 

Втората седмица 

на месеца   

Л. Недева  

К. Маринова 

М. Върбанов 

4 Заседание на педагогическия съвет.  03.11.2020 г.  Директор  

5 Текущи проверки на дневниците на паралелките. През месеца  Директор 

Зам. директор  

6 Проверка състоянието на обучението на учениците 

по учебни предмети от задължителна учебна 

подготовка чрез посещения на учебни часове. 

През месеца  

По график  

Директор 

Зам. директор  

7 Участие в квалфикационни форми съгласно плана за 

квалификационна дейност. 

През месеца  Учители 

8 Дейности по проектите, в които участва 

институцията.  

През месеца и 

съгласно 

указания и 

инструкции 

Зам. директор 

Учители  

9 Работна среща с председателите на спортните 

клубове за прием на ученици за учебната 2021/2022 

г. 

през месеца Директор 

М. декември 2020 г. 

1 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН.  01.12.2020 г. Класни 

ръководители  

Г. Йорданова 

Г. Великова  

Училищен 

ученически 

съвет 

2 Провеждане на общински кръг на олимпиадите по: 

Български език и литература 

Математика 

Биология и здравно образование  

Химия и опазване на околната среда 

География и икономика  

История и цивилизация  

Физика и астрономия 

 

 

По графика 

утвърден от 

МОН и РУО-

Силистра 

Ив.Занов 

Зам. директор 

3 Награждаване на 10-те най-добри спортисти на СУ 

„Дръстър” за 2020 година. 

Третата седмица 

на м. декември 

2020 г.  

Директор 

Зам. директор  

Ив. Занов 
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Г. Великова 

4 Бъдни вечер и Коледа – постери, изложба, базар или 

други инициативи. 

До  

23.12.2020 г.  

Г. Великова 

Класни 

ръководители 

Ученически 

съвет 

5 Участие в квалфикационни форми съгласно плана за 

квалификационна дейност.  

През месеца  Учители  

6 Дейности по проекти, в които участва институцията.  През месеца  Зам. директор  

7 Конкурс за коледна картичка.  През месеца  Д. Пейчева 

8 Коледуване.  През месеца  Класни 

ръководители  

 

М. януари 2021 г. 

1 Провеждане на януарска изпитна сесия за учениците 

в самостоятелна форма на обучение и учениците от 

последния гимназиален клас, получили годишна 

оценка Слаб (2). 

През месеца и по 

график   

Зам. директор 

2 Проверка на работата на учебно - методическите 

обединения, проведените 

вътрешноквалификационни дейности в 

обединението и водената от тях документация. 

През месеца и 

по график  

Зам. директор 

3 Проверка на посещаемостта на учебните занятия на 

часовете по учебни подготовки. 

През месеца  Зам. директор 

4 Приемане на заявки на спортните клубове за прием 

на ученици за учебната 2021/2022 г.  

До  

20.01.2021 г. 

Директор 

Зам. директор 

5 Заседание на педагогическия съвет.  20.01.2021 г. Директор 

6 Изготвяне на предложение за държавен план-прием 

за учебната 2021/2022 г.  

До  

20.01.2021 г. 

Директор Зам. 

директор 

7 Изготвяне на заявка за задължителната училищна 

документация за края на учебната 2020/2021 г.  

Съгласно писмо 

на РУО-

Силистра  

Зам. директор 

8 Провеждане на периодични инструктажи с учители 

и ученици.  

до 11.01.2021 г.  Зам. директор 

Класни 

ръководители 

9 Общо събрание за отчитане на изпълнение на 

делегирания бюджет за 2020 г.  

19.01.2021 г. Директор 

Главен 

счетоводител  

10 Изготвяне на седмичното разписание на учебните 

занятия за II учебен срок.  

 

До 14.01.2021 г.   

11 Изготвяне на графици за II учебен срок:  

 График за провеждане на заниманията по 

спортна подготовка; 

До 27.01.2021 г.  Зам. директора 
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 График за консултации (част от общата 

подкрепа за личностно развитие на учениците); 

 График за провеждане на класни и контролни 

работи; 

 Графици за дежурство в училищната сграда. 

12 Дейности по проекти, в които участва институцията. През месеца  Зам. директора 

М. февруари 2021 г. 

1 Приключване на I учебен срок и вписване на 

оценките на учениците в дневниците. 

До 03.02.2021 г. 

 

Класни 

ръководители  

2 Освобождението на гр. Силистра – постери, рисунки 

или други инициативи. 

10.02.2021 г.  Ив. Занов 

3 Месец на трезвеността. Февруари  

2021 г.  

Класни 

ръководители  

Г. Великова  

4 Вписване на срочните оценки на учениците IX-XII 

клас в личните картони.  

До 15.02.2021 г. Класни 

ръководители  

5 Изготвяне на анализите на резултатите от 

образователно - възпитателния и учебно-

тренировъчен процес през I учебен срок. 

До 11.02.2021 г. Учители 

6 Заседение на педагогическия съвет. 16.02.2021 г. Директор 

 

7 Годишнина от обесването на Васил Левски. 18.02.2021 г.  Ив.Занов 

 

8 Проверка състоянието на обучението на учениците 

от XII клас и подготовка им за явяване на държавен 

зрелостен изпит и държавни изпити за придобиване 

на III степен на професионална квалификация. 

През месеца  

по график  

Директор 

Зам. директор 

9 Участие в квалификационни форми съгласно плана 

за квалификационна дейност.  

През месеца  Учители  

10 Дейности по проекти, в които участва институцията През месеца  Зам. директор 

11 Провеждане на пробни държавни зрелостни изпити.  

 

През месеца  Зам. директор 

Учители  

М. март 2021 г. 

1 Изработване на мартеници и гостуване на децата от 

социалните домове в гр. Силистра.  

първата седмица 

на м. март 2021 

г. 

Г. Великова  

2 Мартеници бели и червени – изложба. 

 

първата седмица 

на м. март   

Г. Великова  

 

3 3 март – Национален празник на България – постери, 

плакати или други инициативи.  

02.03.2021 г. 

03.03.2021 г.  

Иван Занов 

 

4 10 март - Ден на пострадалите от престъпления 

срещу човечеството – постери, плакати или други 

инициативи.  

10.03.2021 г.  ученически 

съвет  

Г. Великова  

5 Ден на водата - изложба с рисунки под мотото 

„Водата - извор на живот”. 

Третата седмица 

на м. март  2021 

Д. Пейчева  
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г. 

6 Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и 

регистрирането им в софтуерния продукт. 

Според график 

на МОН 

Зам. директор 

Л. Недева    

7 Отбелязване на Патронния празник на СУ 

„Дръстър”.  

26.03.2021 г.  Директор 

Зам. директор 

 

8 Участие в квалификационни форми съгласно плана 

за квалификационна дейност.  

През месеца  Учители 

9 Дейности по проекти, в които институцията участва  През месеца  Зам. директор 

10 Провеждане на пробни държавни зрелостни изпити.  През месеца  Зам.директор  

учителите  

М. април 2021 г. 

1 Провеждане на тестове по български език и 

литература и математика в VII  клас по формата на 

изпита чрез тест. 

Третата седмица 

на месеца  

Зам. Директор,  

Учители 

2 Ден на космонавтиката. Втората седмица 

на месеца   

Л. Недева  

3 Седмица на планетата Земя. Кампания „Как да 

пазим моята планета Земя чиста?”  

Втората седмица 

на месеца   

Г. Йорданова  

4 Общо събрание за отчитане на изпълнението на 

бюджет 2021 г. в края на I тримесечие.  

13.04.2021 г. Директор 

Главен 

счетоводител 

5 Отбелязване Ден на планетата Земя – 22 април, 

изложба и конкурс на тема „Човекът и природата“.  

До 22.04.2021 г.  Г. Йорданова 

Д. Пейчева  

6 Участие в квалификационни форми съгласно плана 

за квалификационна дейност.  

През месеца  Учители 

7 Изготвяне на заявка за задължителната училищна 

документация за началото на учебната 2021/2022 г.  

Съгласно  

график на РУО-

Силистра  

Зам. директор 

М. май  2021 г. 

1 Ден на ученическото самоуправление. През първата 

седмица на 

месеца  

Г. Великова  

Училищен 

ученически 

съвет 

2 Ден на Европа – изложба с рисунки, постери или 

друга инициатива.  

 

Първата седмица 

на месеца   

Весела 

Лазарова 

3 Подаване на заявления за явяване на изпит за 

държавни изпити по теория и практика – III степен 

на професионална квалификация по професията 

“Помощник-треньор”. 

По график на 

МОН 

Зам. директор 

Лидия 

Костадинова 

4 Заседание на педагогическия съвет. Втората седмица 

на месеца  

Директор 

5 Приключване на учебната година за учениците от 

XII клас.  

14.05.2021 г.  Учители 

6 Изпращане на Випуск 2021 г.  

 

14.05.2021 г. 

 

 

Лидия 

Костадинова 

Зам. Директор, 
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7 Провеждане на поправителна сесия за учениците от 

XII клас.  

17.05.2021 г. - 

18.05.2021 г. 

Зам. директор 

8 17 май – Ден на българския спорт (дейности 

съгласно плана на Община Силистра и спортните 

клубове). 

Втората и 

третата седмица 

на месеца   

Директор  

Зам. Директор, 

Учители по 

спортна 

подготовка  

9 Спортен празник 20.05.2021 г. Неделчо 

Цвятков 

9 Ден на българската писменост, просвета и култура.   24.05.2021 г.  Д. Михалева 

10 Провеждане на ДЗИ.  Съгласно 

графика от МОН 

Директор 

Зам. директор 

11 Международен ден за борба с тютюнопушенето. 

Изложба с рисунки.  

 

Последната 

седмица на 

месеца   

Д. Пейчева  

 

12 Участие в квалификационни форми съгласно плана 

за квалификационна дейност.  

През месеца  Учители 

13 Дейности по проекти, в които институцията участва  През месеца  Зам. директор 

 

М. юни  2021 г. 

1 Провеждане на държавен изпит по практика за 

придобиване на III степен на професионална 

квалификация по професията „Помощник-треньор”. 

месец юни 

2021г.  

 

Директор 

Зам. директор 

Комисии 

2 Провеждане на НВО в VII и Х  клас  По график на 

МОН 

Директор 

Зам. директор 

 Провеждане на държавен изпит по теория за 

придобиване на III степен на професионална 

квалификация по професията „Помощник-треньор”. 

 

месец юни 

2021г.  

 

Директор 

Зам. директор  

Комисии 

3 Оценяване на дигиталните компетентности по график Директор 

Зам. директор  

Комисии 

3 Приемане на заявления от ученици за 

кандидатстване в спортно училище. 

по график Комисия 

съгласно 

заповед на 

директор 

4 Провеждане на приемни изпити по вид спорт за 

учебната 2021/2022 г.  

по график  Комисии 

съгласно 

заповед на 

директора 

5 Международен ден за борба срещу дрогата – 26 

юни.  

25.06.2021 г.  

 

Училищен  

ученически 

съвет  

6 Приключване на учебната година за учениците V - 

XI клас и вписване на годишните оценки в 

дневниците на паралелките. 

30.06.2021 г. Зам. директор 

Класни 

ръководители 

Учители  
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7 Изготвяне и връчване на дипломите за средно 

образование  и свидетелствата за професионална 

квалификация на учениците от Випуск`2021.  

по график на 

МОН  

Зам. директор,  

Евелина 

Касабова 

Лиляна Недева  

 

М. юли 2021 г. 

1 Попълване на задължителната училищна  

документация, свързана с приключване на учебната 

година.  

До 05.07.2021 г.  Зам. Директор, 

Класни 

ръководители  

2 Изготвяне на анализите на резултатите от 

образователно-възпитателния и учебно-

тренировъчен процес, ДЗИ и НВО.  

До 02.07.2021 г. Учителите 

3 Провеждане на изпитни сесии за учениците в дневна 

и самостоятелна форма. 

По график 

утвърден от 

директора  

Зам. директор 

 

4 Записване на новоприетите ученици за учебната 

2021/2022 г.  

По график  Комисия 

съгласно 

заповед на 

директора 

5 Заседание на педагогическия съвет.   06.07.2021 г. Директор 
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РАЗДЕЛ  III  

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 

№ Месец  Дневен ред 

1 VIII – IX 

  

1. Приемане на Правилник за дейността на институцията за 

учебната 2020/2021 година.  

2. Приемане на Годишен план за дейността на институцията за 

учебната 2020/2021  година. 

3.  Актуализиране на Програма за превенция на ранно напускане на 

институцията. 

4.  Актуализиране на Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите 

групи. 

5. Приемане на мерки за повишаване на качеството на 

образованието. 

6.  Приемане на План за квалификационна дейност за учебната 

2020/2021 година. 

7.  Актуализиране на Програма за гражданско, екологично,здравно 

образование и интеркултурно образование. 

8.  Приемане Програма за целодневна организация с двуразов 

учебно-тренировъчен процес за учебната 2020/2021 година. 

9. Приемане на училищен учебен план за гимназиален етап по 

професията „Помощник-треньор“ за учениците в VIII,IX, Х и 

ХI клас през учебната 2020/2021 година. 

10. Приемане на училищните учебни планове за V, VI и VIІ клас  

през учебната 2020/2021 г. 

11. Приемане на формите на обучение през учебната 2020/2021 

година. 

12. Приемане на индивидуални училищни учебни планове за IX,Х, 

XI и XII клас за комбинирана форма на обучение. 

13. Приемане броя на групите и броя на учениците по всеки вид 

спорт. 

14. Приемане на последователно провеждане на два учебни часа по 

спортна подготовка, учебна практика и по активен отдих и 

възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания-

чл.9, ал.1 от Наредба 10 за организацията на дейностите в 

училищното образование от 1.09.2016 г. 

15. Приемане на дневен режим и седмично разписание. 

16. Приемане на критериите за диференцирана заплащане и избор 

на комисия за извършване на оценяването по критериите за 

диференцирано заплащане.  

17. Правила за работа на Спортно училище „Дръстър“ –Силистра 

през учебната 2020-2021 година в условията на COVID -19. 

18.  Приемане на броя групи и ръководители за занимания по 

интереси. 

19. Избор на комисия за стипендиите. 

2 IX 

  

1.  Приемане План на работата на комисията по БДП за учебната 

2020/2021 година. 

2.  Приемане на Училищен план на действие в съответствие на 

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността. 
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3.  Запознаване с План за контролната дейност на директора и 

заместник-директор. 

4. Приемане на броя групи и ръководители за занимания по 

интереси. 

5.  Избор на комисия за стипендиите. 

 

3 X 

 

 

1.Анализ на входното равнище за учебната 2020/2021 година.                                                          

2. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците от 

V клас. 

3. Приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати в V – IX  клас. 

4. Приемане на мерки за успешно полагане на ДЗИ и изпит чрез тест в 

VII  клас и проверка на дигиталните компетентности в X  клас. 

5. Запознаване с План за контролната дейност на директора и 

заместник-директор. 

6. Приемане План на работата на комисията по БДП за учебната 

2020/2021 година. 

7. Приемане на Програма за повишаване на грамотността и  Училищен 

план на действие в съответствие на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността. 

8. Отчет/Анализ на работата по иновативния проект 

„Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UBD и 

приложение на дигиталните технологии  в образователния процес и 

тренировъчната дейност - „Стъпка напред“. 

9. Актуализация на плана за противодействие на училищния тормоз.    

10. Идентифициране на учениците в риск. Приемане Програма за 

приобщаване на родители към образователния процес и засилване 

участието им в училищния живот през учебната 2020/2021 година. 

11. Определяне на групите и ръководителите по проект „Подкрепа за 

успех“. 

12. Награди и  санкции на ученици съгласно ЗПУО и ПДУ. 

 

4 XII  1. Съгласуване на предложение за държавен план - прием за учебната 

2020/2021 година. 

2. Анализ на резултатите от проведената анкета за училищния тормоз. 

3. Обсъждане на готовността за приключване на I учебен срок. 

4. Награди(10-те най -добри) и  наказания на ученици съгласно ЗПУО и 

ПДУ. 

 

5 II  1. Доклад - анализ на резултатите от образователния и тренировъчен 

процес и обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от 

учениците от V - IX клас през I учебен срок. 

2. Приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати.  

3. Награди и санкции на ученици съгласно ЗПУО и ПДУ. 

6 III – IV  1. Отчет на тематичната проверка на директора и ЗДУД.  

2. Дейности с ученици, свързани със 17 май – Ден на българския спорт 

и спортния празник. 

3. Отчитане и обсъждане на резултатите от пробните държавни 

зрелостни изпити и НВО в VII и Х  клас. 

4. Награди и  сакнции на ученици съгласно ЗПУО и ПДУ. 
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7 V  1. Избор на знаменосци. 

2. Определяне на учениците от Випуск 2021, носители на годишните 

награди на СУ „Дръстър”. 

3. Съгласуване предложението на училищната комисия за номиниране 

на учители пред Отдел „Образование и младежки дейности” - Община 

Силистра и РУО - Силистра. 

4. Награди и санкции на ученици съгласно ЗПУО и ПДУ. 

8 VII  1. Доклад - анализ на резултатите от образователния и тренировъчен 

процес и обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от 

учениците от V – XI  клас за учебната 2020/2021 година  

2. Приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на 

образователните резултати през учебната 2021/2022 година.  

3. Отчет на дейността на комисиите по организационната структура на 

институцията.   

 

Забележка: При възникнала необходимост свързана с налагане на санкции на ученици, 

работа по проекти и др. е възможно допълнение към дневния ред на посочените заседания 

на педагогическия съвет или провеждане на допълнителни заседания извън плана. 
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РАЗДЕЛ  IV 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 

 

№ 

 

Структурни звена Председател Членове 

1 Учебно – методически 

комисии на: 

  

1.1. Езиково обучение Дорина 

Пейчева 

Диана Михалева, Гълъбина 

Великова, Кина Маринова, Анета 

Атанасова 

1.2. Природо- математически, 

професионални учебни 

дисциплини и  

обществени науки  

 Лиляна Недева, Иван Занов, 

Теменужка Петрова 

1.3. Спортна подготовка 

(Треньорски съвет) 

Неделчо 

Цвятков  

Ивайло Желязков, Велиян Петров, 

Стефан Стефанов, Иван 

Касчийски, Мирослав Върбанов, 

Лидия Костадинова, Христо 

Бончев, Иванка Димитрова 

1.4. Класните ръководители Кина Маринова Класните ръководители от V-XII 

клас 

1.5. ПУО 1  Анета 

Атанасова 

Лиляна Недева, Светла Илиева 

1.6. ПУО 2  Анета 

Атанасова 

Лиляна Недева, Лидия 

Костадинова, Христо Бончев, 

Светла Илиева 

2 Постоянни училищни 

комисии  

  

2.1. Комисия за квалификационна 

дейност  

Иван Занов Зам. директор 

2.2. Комисия за превенция на 

противообществените прояви 

на учениците 

Ивайло 

Желязков  

Неделчо Цвятков, Велиян Петров, 

Ивайло Желязков, Стефан 

Стефанов, Иван Касчийски, Лидия 

Костадинова, Христо Бончев, 

Иванка Димитрова, Мирослав 

Върбанов  

2.3. Комисия за здравословни и 

безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд, защита от 

бедствия, аварии и катастрофи 

и  пожарна безопасност 

Дорина 

Пейчева  

Мирослав Върбанов, Лиляна 

Недева, Иван Касчийски, 

Теменужка Петрова 

2.4. Комисия за гражданско 

образование, здравно, 

екологично и интеркултурно 

обучение  

Иван Занов Гълъбина Великова,  Кина 

Маринова 

2.5. Комисия за противодействие на 

училищния тормоз   

Весела 

Лазарова 

Класни ръководители от V до XII 

клас   

2.6. Комисия за зашита на деца 

жертва на насилие, в риск от 

насилие и от уязвимите групи  

Весела 

Лазарова 

Класни ръководители от V до XII 

клас 
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2.7. Комисия за организиране на 

общоучилищни празници и 

популяризиране на училищните 

успехи 

Гълъбина 

Великова 

Иван Занов, Ивайло Желязков, 

Христо Бончев 

2.8. Комисия по Безопасност на 

движението по пътищата  

 

Марияна 

Петрова 

Лидия Костадинова, Лиляна 

Недева 

2.9. Комисия за поддържане на 

Интернет сайт на училището 

Иван 

Касчийски 

Лиляна Иванова, Лиляна Недева 

2.10. Комисия за работа по проекти Зам. директор Лиляна Недева, Теменужка 

Петрова, Лидия Костадинова 

3 Временни комисии за: 
  

3.1. Изработване на седмичното 

разписание на учебните занятия 

за I  и II срок на учебната 

2020/2021 година  

Анета 

Атанасова 

Ивелина Русева, Иван Занов 

3.2. За оценяване на постигнатите 

резултати от труда на 

учителите през учебната 

2019/2020 година  

Комисия: председател – Веселин Суров-директор; 

членове: Анета Атанасова - зам. директор, Иван 

Занов, Неделчо Цвятков, Дорина Пейчева, Лиляна 

Недева, Христо Бончев.  

 

  

 


