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РАЗДЕЛ I. 

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ 

ИЗТЕКЛАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

Цялостната дейност на Средно училище ”Гео Милев” гр. Раднево през учебната 

2021/2022 г. протече съгласно дейностите, залегнали в годишния план. 

В училището се обучаваха 675 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 32 

паралелки, от които 12 в начален етап, 10 в прогимназиален етап и 10 в гимназиален етап. 

Училищният и държавният план-прием се реализираха успешно. Бяха сформирани 3 

общообразователни паралелки в 1 клас, 3 общообразователни паралелки в 5 клас, 1 

професионална паралелкa с разширено изучаване на английски език и 1 профилиранa 

паралелкa в 8 клас. 

В началото на учебната 2021/2022 година бяха сформирани 16 групи в целодневна 

организация на учебния ден от I до VII клас. Консултациите с учители на учениците от 

групите в ЦДО подпомагаха ежедневно нуждаещите се от помощ ученици. Осъществяваше се 

ежедневна връзка между учителите по учебни предмети и учителите в ЦДО с цел информация, 

идентифициране на проблеми, предприемане на мерки. 

От учебната 2020/2021 година СУ „Гео Милев” е и иновативно училище. Иновацията е 

изучаване на нов учебен предмет „Интерактивен графичен дизайн” с ученици от 6 клас в 

часовете за допълнителна подготовка. 

Предвид епидемичната обстановка в страната, учениците се обучаваха и в електронна 

среда от разстояние. Часовете се провеждаха в онлайн платформа Microsoft Teams.  

За всички ученици, живеещи в селата от община Раднево и в близките села от община 

Нова Загора, бе осигурен безплатен транспорт. 

През учебната 2021/2022 година в училището се обучаваха 21 ученици със специални 

образователни потребности. Избран бе училищен координатор и бяха създадени екипи за 

подкрепа и личностно развитие за всеки ученик. Петима от учениците със специални 

образователни потребности се обучаваха в индивидуална форма на обучение – 2 ученици във 

5клас, 1 ученик в 8 клас, 1 ученик в 11 клас и 1 ученик в 12 клас. Училището разполага с 

кабинети за ресурсен учител, логопед, психолог и педагогически съветник.  

В училището бяха предприети всички необходими мерки, свързани с опазване живота и 

здравето на учениците: видео наблюдение, специален пропускателен режим, дежурство на 

учителите. Осигурени бяха дезинфектанти на входовете на училището и в класните стаи, 

консумативи и топла вода в санитарните помещения. Обучението се осъществяваше в 

класните стаи. 

Много ученици постигнаха много добри резултати на различни конкурси и състезания 

на училищно, общинско, областно  и национално ниво.  

Резултатите, показани на националното външно оценяване в 4, 7  и 10 клас и на 

държавните зрелостни изпити, бяха много добри. Трима ученици не успяха да положат 

успешно втория държавен зрелостен изпит. Резултатите на седмокласниците бяха по-ниски от 

очакваните, което ще е приоритет за следващата учебна година. 

Учениците се включиха активно и в дейностите на групите за занимания по интереси.  
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През цялата учебна година учениците и учителите участваха в дейностите по следните 

проекти и национални програми: 

 BG05M2ОP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

 BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията 

на кризи“ 

 Национална програма „Отново заедно” 

През учебната година Общественият съвет към училището подпомагаше и 

сътрудничеше на работата в училище.  

Затвърдиха се връзките за сътрудничество с различни неправителствени организации, 

културни институции, полиция и др. 

Училището се развива устойчиво и е намерило своето място в общинската 

образователна структура. 

Добрата материално-техническа база, качеството на образованието, възможността за 

реализация – това е, което прави училището привлекателно и полезно за децата и младежите 

от нашата и други общини. 

Педагогическият екип на СУ „Гео Милев“ осъзнава необходимостта от провеждане на 

образователно-възпитателен процес, адекватен на социалните преобразувания, на реалностите 

на обществото, на европейските тенденции и националните традиции, в името на 

възпитаването на здрави, образовани и устойчиви пред предизвикателствата млади хора, 

възпитани в национална идентичност, общоевропейски ценности, толерантност към 

различията, уважение към законността и конкурентноспособност в ЕС и глобалния свят.  

Необходимо е:  

 да се опази живота и здравето на учениците; 

 да се продължи работата по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

на учениците; 

 да се продължат дейностите за повишаване на качеството на образователно-възпитателния 

процес; 

 да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите; 

 да се подобри системата за превенция и контрол на отсъстващи ученици; 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;  

 да се обогатяват материално-техническата база и библиотечният фонд. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 Опазване живота и здравето на учениците, учителите и служителите. 

 Акцентиране върху подготовката по български език, чуждо-езиково обучение и 

математика на учениците от 4, 7, 10 и 12 клас. 

 Гражданско образование. 

 Утвърждаване на традиционните за училището дейности: състезания, празници, 

посещения, екскурзии и др.; 

 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно 

използване на наличната материално-техническа база (МТБ). 
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 Повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес чрез подобряване 

организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, 

компетентност и квалификация на педагогическите кадри. 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 

проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 

училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване 

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

Обществения съвет като органи, подпомагащи цялостната дейност на училището. 

 

РАЗДЕЛ III. 

ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

ГЛАВНА ЦЕЛ.  

 Изграждането на училищна общност, която предоставя на всяка възраст и етап 

многоспектърно образование с акцент върху житейската компетентност на учениците. Ние се 

стремим да вдъхновяваме учениците да израстват като личности - креативни и приспособими, 

предоставяйки им умения, които да ги доведат до успех в тяхното глобално бъдеще. 

 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ: 

1. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа. 

2. Осигуряване на обхвата и прилагане на комплексен подход за повишаване на 

образователните постижения и превенция на преждевременно напусналите училище 

3. Активно използване на извънкласните и извънучилищните дейности за намаляване 

на отсъствията и превенция на отпадането на ученици от училище. 

4. Осигуряване на условия за пълноценно личностно развитие на учениците и 

противодействие на рискови събития. 

5. Целенасочена работа за приобщаване и по-масово включване на родители в 

живота на училището. 

6. Утвърждаване на системата за квалификация и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти. 

7. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

8. 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. 

 

РАЗДЕЛ IV. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И 

ПОЛИТИКИ 

 

№ Дейност  Срок  Отговорни 

лица  

Индикатори  Финансиране  

1.1 Повишаване на 

методическата и 

през 

учебната 

директор брой 

педагогически 

 

Вътрешно- 
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управленската 

подготовка, създаване на 

мотивация за развитие и 

самоусъвършенстванe 

чрез надграждане на 

управленските 

компетентности на 

педагогическите 

специалисти с 

управленски функции 

 

година специалисти училищна 

квалификация 

1.2 Осигуряване на 

допълнителна подкрепа 

за учениците от 

основната образователна 

степен за преодоляване на 

обучителни трудности 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици  

1.3 Допълнително обучение 

за деца с образователни 

дефицити по предмети от 

задължителната 

подготовка. 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици  

1.4 Осъществяване на 

приобщаващото 

образование на ученици 

със специални 

образователни 

потребности (СОП) 

през 

учебната 

година 

Екипи за 

подкрепа за 

личностно 

развитие. 

Брой ученици Проект 

„Подкрепа за 

приобщаващо 

образование” 

1.5 Подпомагане процеса на 

ефективно реализиране 

на целодневната 

организация на учебния 

процес за ученици от I до 

VII клас 

през 

учебната 

година 

Учители в 

ЦДО 

Брой ученици община, 

бюджет на 

училището 

1.6 Осигуряване на безплатен 

транспорт за ученици, 

живещи извън град 

Раднево 

през 

учебната 

година 

директор Брой ученици Община, МОН, 

бюджет на 

училището 

1.7 Осигуряване на 

познавателни книжки, 

учебници и учебни 

комплекти за 

безвъзмездно ползване от 

I до VII клас 

До 

IX.2022г 

директор Брой ученици МОН, бюджет 

на училището 

1.8 Работа с „Електронен 

дневник“ 

през 

учебната 

година 

директор 

учители 

 бюджет на 

училището 

1.9 Подобряване на достъпа 

до разнообразни 

през 

учебната 

учители Брой ученици МОН, РУО, 

община, 
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извънкласни и 

извънучилищни дейности  

година училище 

1.10 Осъществяване на 

информационно-

образователни 

инициативи за деца и 

ученици, насочени към 

екологично 

образование и 

повишаване на 

обществената култура за 

опазване на 

околната среда 

(провеждане на Зелена 

седмица, Световен ден на 

Земята, Международен 

ден на водата) 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици МОН, РУО, 

община, 

училище 

2.1 Реализиране на 

дейностите от  

училищния план за 

действие в изпълнение на 

стратегията за 

насърчаване и 

повишаване на 

грамотността 

през 

учебната 

година 

Учители БЕЛ 

Начални 

учители 

Учители 

ЦДО 

Брой ученици  

2.2 Участие на ученици в 

инициатива „Седмица на 

четенето“  

ХI. 2022 Учители по 

БЕЛ 

Брой ученици  

2.3 Изработване на постер-

послание към всички 

ученици: ,,Десет причини 

да чета”. 

XII.2022 Учители по 

БЕЛ 

  

2.4 Организиране на 

училищни инициативи за 

подаряване и размяна на 

прочетени детски и 

юношески книги 

XI.2022 -  

IV.2023 

учители Брой дарени 

книги 

Издателства, 

ученици, 

родители 

2.5 Организиране на четения 

по класове на тема: ,,В 

чудния свят на книгата”.  

 

IV. 2023 Учители по 

БЕЛ 

  

2.6 Училищни инициативи за 

организиране на 

"Отворени врати" за 

родители “Празник на 

буквите”, училищни 

тържества. 

през 

учебната 

година 

Учители БЕЛ 

Начални 

учители 

Учители 

ЦДО 

Брой ученици  

2.7 Състезание „Аз 

редактирам” в класовете 

II.2022 Учители БЕЛ 

Начални 

Брой ученици  
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учители 

2.8 Провежадане на различни 

инициативи за четене на 

книги. 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици Библиотеки, 

класове 

3.1 Участие в проект „Равен 

достъп до училищно 

образование в условията 

на кризи“ (Дейност 2 и 

Дейност 5) 

през 

учебната 

година 

Директор 

Учители по 

ИТ 

 МОН 

3.2 Разработване на уроци и 

тестове с електронно 

съдържание 

през 

учебната 

година 

учители Брой уроци  

3.3. Работа с електронен 

дневник 

през 

учебната 

година 

учители Брой учители Бюджета на 

училището 

3.4 Усъвършенстване на 

уменията за работа с 

електронни платформи и 

ИКТ ресурси 

през 

учебната 

година 

учители Брой учители  

3.5 Работа с ученици от 6 

клас по иновативния 

предмет „Интерактивен 

графичен дизайн“ 

през 

учебната 

година 

Учители по 

ИТ 

Брой ученици  

4.1 Продължаващо 

професионално развитие 

на педагогическите 

специалисти 

през 

учебната 

година 

учители Брой учители Национални 

програми, 

бюджет на 

училището 

4.2 Подпомагане на 

новоназначени учители. 

Наставничество. 

през 

учебната 

година 

учители Брой учители през учебната 

година 

5.1 Осигуряване на допълни- 

телни условия и възмож- 

ности за подкрепа на 

ученици с изявени дарби 

и на ученици, които сре- 

щат затруднения при 

овладяване на учебния 

материал, включително и 

чрез реализиране на 

целодневна организация 

на образователния процес 

през 

учебната 

година 

директор Брой ученици Бюджет на 

училището и др. 

5.2 Осигуряване на условия и 

ресурси за разширяване 

обхвата на децата и уче- 

ниците, включени в це- 

лодневна организация на 

учебния ден 

през 

учебната 

година 

директор Брой ученици Бюджета на 

училището, 

община 

6.1 Допълнителна работа с 

ученици от етническите 

през 

учебната 

учители Брой ученици  
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малцинства, застрашени 

от отпадане и/или 

преждевременно 

напускане на училище 

година 

6.2 Разработване и прилагане 

на механизми за 

стимулиране на 

педагогическите 

специалисти за прилагане 

на успешни подходи за 

работа в мултикултурна 

образователна среда 

през 

учебната 

година 

директор Брой учители Бюджет на 

училището, 

проекти 

6.3 Осъществявяне на 

извънкласни и 

извънучилищни дейности 

с елементи на 

интеркултурното 

образование 

през 

учебната 

година 

учители Брой 

дейности 

Бюджет на 

училището, 

проекти 



ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ 

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

ИНДИКАТОРИ ФИНАНСИРАНЕ 

1. Повишаване 

качеството на 

учебно-

възпитателната 

работа 

Изготвяне на годишните 

тематични разпределения на 

учебния материал и на плановете 

на класните ръководители 

IX.2022 учители Брой 

разпределения 

 

Координирано планиране на 

дейността в: - работата на МО; - 

часовете на класа; - дейности с 

родители 

през 

учебната 

година 

учители   

Изготвяне на графици за 

провеждане на класни, контролни 

работи, консултации и 

допълнителна работа с учениците. 

IX.2022 Зам.-директор 

учители 

Брой графици  

Превантивна работа с трудовия 

колектив и всички ученици за 

създаване на атмосфера за 

недопускане рушене и 

унищожаване на придобитото 

имущество 

през 

учебната 

година 

Директор   

Контролната дейност на 

директора и заместник- 

директорите да бъде насочена към 

проверки на урочната дейност по 

предметите, включени в НВО и 

ДЗИ, практико-приложна дейност 

по предметите 

през 

учебната 

година 

Директор, 

зам.-

директори 

  

     

2. Осигуряване на 

обхвата и прилагане 

на комплексен 

подход за 

Осигуряване на възможности за 

целодневно обучение на 

учениците от началния етап  

през 

учебната 

година 

 Брой групи Бюджет на 

училището 

Подобряване целодневната през Учители в   
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повишаване на 

образователните 

постижения и 

превенция на 

преждевременно 

напуснали училище 

организация на учебния процес от 

І до VІІ клас чрез използване на 

разнообразни форми на работа 

съобразно индивидуалните 

потребности на учениците. 

учебната 

година 

ЦДО 

Провеждане на входяща 

диагностика в началото на 

учебната година за проследяване 

на готовността на учениците 

IX.2022 Учители 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

Психолог 

Логопед 

Брой тестове  

Осигуряване на равен достъп до 

образование за учениците и 

превенция на преждевременното 

напускане чрез организиране на 

безплатен транспорт до населени 

места без училище; осигурено 

хранене; целодневна форма на 

обучение 

през 

учебната 

година 

директор Брой ученици Бюджета на 

училището 

Ежегодно осигуряване за 

безвъзмездно ползване на 

учебници за учениците от I до VII 

клас 

IX.2022 директор Брой учебници Бюджета на 

училището 

3. Активно 

използване на 

извънкласните и 

извънучилищните 

дейности за 

намаляване на 

отсъствията и 

превенция на 

отпадането на 

ученици от 

училище 

Отбелязване на значими празници 

и събития: 

1 ноември – Ден на народните 

будители, Коледа, Великден“, 

Отбелязване 149 години от 

обесването на В. Левски,  

Световни дни на книгата, водата, 

Земята, провеждане на тържество 

на буквите, Ден на християнското 

семейство, патронен празник, 1 

март – Баба Марта, 3 март –

през 

учебната 

година 

Учители, 

ученици 

 Бюджет на 

училището 
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Национален празник на България, 

24 май – Ден на славянската 

писменост и българската просвета 

и култура и др. 

Участие на ученици в олимпиади 

и състезания. 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици Бюджета на 

училището 

Участие в конкурси от 

Националния календар за 

извънкласни и извънучилищни 

дейности. 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици Бюджета на 

училището 

Участие в състезанията от 

Националния спортен календар. 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици Бюджета на 

училището 

Включване на учениците в 

групите за занимания по интереси 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици Бюджета на 

училището 

Включване на ученици в групи за 

преодоляване на обучителни 

трудности 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици проект 

„Подкрепа за 

успех“ 

Организиране и провеждане на: 

- Екскурзии с учебна цел; 

 

 

- училища сред природата. 

неучебни 

дни през 

учебната 

година 

м. май-

юни 

2023г. 

учители Брой ученици  

4. Осигуряване 

на условия за 

пълноценно 

личностно 

развитие на 

учениците и 

противодействие 

Изработване характеристика на 

всеки ученик от паралелката 

през 

учебната 

година 

учители Брой ученици  

Осигуряване на охрана в училище 

чрез пропускателен режим на 

входа, дежурство на учителите, 

регулировчици на пешеходните 

през 

учебната 

година 

директор   
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на рискови 

събития 

 

пътеки, вътрешно и външно видео 

наблюдение 

Активизиране и приобщаване на 

по- голям брой ученици към 

дейността на училищната 

младежка секция на БЧК за 

превенция на рисковете сред 

децата и учениците 

през 

учебната 

година 

Учители, 

педагогически 

съветник 

психолог 

Брой ученици  

Поддържане на ученическо 

портфолио за отразяване 

постиженията на учениците 

през 

учебната 

година 

Учители 

 

Брой ученици  

Създаване на набор от материали 

за обучение на учениците по 

гражданско, здравно и 

екологично образование  

през 

учебната 

година 

Учители, 

педагогически 

съветник 

психолог 

  

Работа по проект „Училища за 

здраве в Европа“ 

през 

учебната 

година 

Училищен 

екип по 

проекта 

  

Провеждане на беседи за личната 

хигиена и здравословния начин на 

живот, за здравословна и 

балансирана храна, вредата от 

употребата на алкохол и 

наркотични вещества, рисковете 

от преждевременен полов живот и 

др. 

през 

учебната 

година 

Учители, 

педагогически 

съветник 

психолог 

Брой беседи  

Провеждане на Ден на 

ученическото самоуправление 

V. 2023 Учители, 

педагогически 

съветник 

психолог 

Брой ученици  

Избор на нов Ученически съвет и  

разширяване на дейността му. 

Х. 2022 

през 

учебната 

година 

Учители, 

педагогически 

съветник 

психолог 

  

Провеждане на индивидуални през Учители, Брой ученици  
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разговори с децата, родителите и 

близки на учениците, застрашени 

от преждевременно напускане на 

училище и противообществени 

прояви, при спазване на 

процедурите от Механизма за 

противодействие на тормоза в 

училище: 

Превантивна работа – създаване 

на правила на ниво клас и ниво 

институция; Дейности за 

интервецния, съобразно 

процедурите, описани в 

Приложения 1 и 2 на плана за 

дейността на Координационния 

съвет 

учебната 

година 

педагогически 

съветник 

психолог 

Взаимна информираност при 

сигнал за насилие, като се зачита 

най-добрия интерес на детето  

през 

учебната 

година 

Учители, 

педагогически 

съветник 

психолог 

Брой сигнали  

Предприемане на бързи, 

адекватни и координирани 

действия за закрила на дете, 

жертва на насилие или в риск от 

насилие. 

през 

учебната 

година 

директор   

Осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа на 

учениците, съобразно техните 

индивидуални потребности и 

възникналите конкретни случаи. 

през 

учебната 

година 

Учители, 

педагогически 

съветник 

психолог 

Брой ученици  

5. Целенасочена 

работа за 

приобщаване и по-

масово включване 

на родители в 

Провеждане на родителски срещи 

в началото на учебната година, в 

края на 1 срок и в края на 

учебната година. 

IX.2022 

II.2023 

V-VI. 

2023 

учители Брой родители  

Ежемесечни консултации с през учители Брой родители  
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живота на 

училището 
учителите и класните 

ръководители /всеки последен 

четвъртък на месеца/. 

учебната 

година 

Приобщаване на родителите към 

училищния живот чрез участие в 

организацията и провеждане на 

мероприятия и обогатяване на 

материално- техническата база 

през 

учебната 

година 

директор Брой родители  

Ефективно действащи Училищно 

настоятелство, Обществен съвет 

през 

учебната 

година 

директор   

6. Усъвършенстване 

на системата за 

квалификация и 

кариерно развитие 

на педагогическите 

специалисти 

Редовно провеждане на 

квалификационна и методическа 

дейност чрез различни форми 

през 

учебната 

година 

директор Брой учители Бюджет на 

училището, 

МОН 

Поддържане на база данни с 

лична квалификационна карта на 

всеки учител 

през 

учебната 

година 

Зам.-директор Брой учители  

Провеждане на анкета за 

определяне на 

квалификационната дейност през 

следващата година. 

VI.2023 Зам.-директор Брой учители  

7. Повишаване 

качеството на 

педагогическия и 

административния 

контрол 

 

Обект и предмет на контролната 

дейност:  

- учебната работа на учениците и 

техните учебни резултати;  

- учебната, педагогическата и 

организационната работа на 

педагогическите специалисти 

- работата на заместник-

директорите, обслужващия и 

помощния персонал; 

 

през 

учебната 

година 

директор Брой проверки  
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Форми на контролната дейност:  

- педагогически проверки: 

превантивни; тематични; текущи.  

- административни проверки: на 

училищната документация, 

свързана с учебния процес; на 

другата документация - 

техническа и технологична, 

документи за материалните и 

стоковите дейности, по трудово-

правните отношения с персонала, 

свързана финансовата дейност;  

- проверки на социално-битовата 

и стопанската дейност;  

- проверки по спазването на: 

правилника за вътрешния трудов 

ред в училището;училищния 

правилник;изготвените 

графици;правилника за 

осигуряване на безопасни условия 

на възпитание, обучение и труд; 

седмично разписание;  

през 

учебната 

година 

директор   

8. Задълбочаване на 

контактите с 

обществени 

организации и 

институции, 

отворени за 

проблемите на 

училището и 

привличане на 

допълнителни 

източници за 

подпомагане на 

Засилване на интеграционните 

връзки с други учебни заведения, 

образователни институции, 

образователни и издателски 

фирми, които биха били полезни 

на училището.  

през 

учебната 

година 

Директор, 

учители 

  

Утвърждаване на контактите с 

обществени, културни и научни 

институции с цел ефективно 

подпомагане намногообразното 

училищно въздействие върху 

подрастващите 

през 

учебната 

година 

Директор, 

учители 

  



 16 

училищните 

дейности и 

подобряване на 

МТБ 

Установяване на по-тесни 

контакти с частни фирми за 

съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база 

в училище 

през 

учебната 

година 

директор  дарения 

Участие в проекти   през 

учебната 

година 

директор  По проектите 

 

РАЗДЕЛ V. 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

 ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ 

1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното 

училищно въздействие върху подрастващите. 

3. Развитие на връзките с други образователни институции, образователни и издателски фирми, които биха били полезни на 

училището. 

4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители 

и специалисти. 

5 Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище. 

6. Работа  със следните институции: 

 Център за гражданска защита; 

 Противопожарна охрана; 

 Детска педагогическа стая; 

 Център за работа с деца; 

 Нестопански организации; 

 Медии; 

 Читалища. 

7. Съвместна дейност с: 

 Обществения съвет 
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 Полиция, съдебна власт и прокуратура; 

 Здравни органи; 

 Общинска администрация; 

 РУО; 

 Спортни клубове и дружества; 

 Охранителни фирми и агенции. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ  

1.Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство и 

обществен съвет към училището.  

2.Ангажиране на обществения съвет и  училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на 

ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.  

3.Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното 

възпитание.  

4.Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.  

5.Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на 

бъдещите първокласници.  

6.Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.  

7.Изготвяне на табло за информация на родителите във връзка с външното оценяване и държавните зрелостни изпити.  

8. Родителски срещи 

Консултации с родителите – всеки последен четвъртък на месеца 

м. септември 

      Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, училищния учебен план,  плана за  вътрешния ред, 

програми, заповеди на директора. 

м. януари 

     Готовност на учениците за приключване на I учебен срок.  

м. април 

   Запознаване с изискванията за прием след завършено основно образование.Готовност за приключване на учебната година. 

м. юни 

     Готовност за училище на децата, записани в Iклас.  
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Приложения към годишния план на училището: 

 

1. План на педагогическия съвет 

2. План за квалификационна дейност 

 

Годишният план на СУ „Гео Милев“, гр. Раднево е отворен и подлежи на актуализация през цялата учебна година. 
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