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ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“, ПЕТРИЧ
през
учебната 2022/2023 г.

Годишният план е приет на заседание на Педагогическия съвет и е утвърден
със Заповед №621/05.09.2022г. на директора на училището.
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І. ПОСТИЖЕНИЯ, РЕЗУЛТАТИ И СИЛНИ СТРАНИ НА УЧИЛИЩЕТО.
През изтеклата учебна година дейността на училището протече съгласно залегналите в годишния
план задачи и новостите в нормативите.
В училището започнаха обучението си 896деца и ученици в дневна форма на обучение, които са с 19
повече от предходната учебна година и 5 ученици в самостоятелна форма на обучение.
Обучението във всички класове бе максимално съобразено с индивидуалните потребности на
учениците, което подтиква и подкрепя развитието на специфичните и индивидуалните им
възможности. Осъществен бе успешен държавен план-прием – по 26 записани в профилираните две
паралелки в 8-ми клас.
Продължаваме традицията за работа по проекти. Участия и много добро представяне в спортни
прояви и състезания по ИТ, литературни и театрални изяви.
Утвърждаваме се като училище

отворено за процесите на интегриране на традициите на

българското образование с новите наши, европейски и други изисквания и тенденции при обучението.
Общият среден успех на училището за учебната, като резултатите от НВО и ДЗИ са съизмерими с
резултатите на областно и национално ниво и съпоставими с годишните резултати на учениците от
училището.
Постигнахме много добри резултати на ДЗИ. На 100% от зрелостниците продължават обучението
си в наши и чужди учебни заведения.
Преподавателският състав отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички е
осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.
В СУ „ Никола Вапцаров“работят 86 педагогически специалисти. Всички са правоспособни учители
по

съответните

учебни

предмети.

Педагогическите

специалисти

притежават

значителен

професионален опит и професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в
различни квалификационни форми на училищно, регионално и национално ниво. Носители на ПКС са
50% от педагогическите специалисти.
Постиженията в дейността на училището се обуславят от следните фактори, които определят и
силните страни в дейността на училището:
Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и традиции.
Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимодействие и
партньорство с институции, културни институти, висши училища, чрез които са постигнати
образователните цели на обучението.
Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага съвременни
методи на обучение.
Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с родителите.
Успешно приобщаване на ученици със специални образователни потребности (СОП).
Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията.
Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и постоянно
намаляващ брой ученици.
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Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН.
Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране целите на
образователния процес.
Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред обществеността
чрез местните медии.
Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал.
На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:
намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив и нелоялна конкуренция на съседни
училища.
Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици проявяват нехайно
отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и допускат неизвинени отсъствия.
Ниска заинтересованост и отговорност у родителите (най-вече на учениците от ромски произход).
Недостатъчна екипност в работата обединения и комисии.
Занижената мотивация за учебен труд на отделни ученици и голям брой допуснати неизвинени
отсъствия.
Това са проблеми , с който се борим и стоят за преодоляване пред педагогическия състав.
Необходимо е:
Да продължим работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските
образователни стандарти и гражданското образование на учениците;
Да се прилага механизма и засилване на дейността на училищната комисия за приобщаващо
образование, с цел привличане, задържане и приобщаване на учениците от уязвимите групи и в риск в
училището;
По- ефективно функциониране на Ученическия съвет и комисиите.
Да се прилага по-гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществените прояви и
засилване на дейността на училищната комисия за борба с тях;
Да се търсят и прилагат гъвкаво нови методи и подходи за приобщаване на родителите към
училищния живот и да се привличат повече родители, съпричастни към училищните проблеми;
да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество
да продължи работата по овладяване на агресията
ІІ.

ПРИОРИТЕТИ

В

УЧИЛИЩНАТА

ПОЛИТИКА

ЗА

УЧЕБНАТА

2021/2022

ГОДИНА,

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2021 И НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН:
1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна политика
за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна
социализация на учениците.
2 Осъществяване на дейността на училището в съответствие с разпоредбите на Закона за
предучилищното и училищното образование и прилагане на държавните образователни стандарти.
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3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране
обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в резултат
на участие в квалификационни форми.
4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на
учениците в училището.
5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на
образованието и младежта.
Разгръщане на инициативата и активността на учениците чрез участие в привлекателни за тях
дейности.
Издигане равнището на родноезиковата подготовка чрез умело ползване на езика и речевия
етикет, умение ясно и точно да се формулират идеите, и да се изгражда правилен устен и писмен израз
на знанията.
Поощряване на ученическото творчество – похвали, грамоти, награди.
Засилване на чуждоезиковата подготовка в профилираните и общообразователни паралелки чрез
използване на компютърния кабинет, аудио и видео-техника.
Засилване на гражданското и екологично възпитание.
Интегриране на ученици с специални образователни изисквания.
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.
ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
ГЛАВНА ЦЕЛ
Развитие на СУ „ Никола Вапцаров“ в условията на прилагането на Закона за предучилищното и
училищното образование и на растяща конкуренция чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и
подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с родителите и институциите, с което да
се утвърди като предпочитано място за обучение и възпитание на подрастващите от града и общината,
и се превърне от училище за всички в училище за всеки.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование съобразно
индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане дейността на училището в
съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.
2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез прилагане на
училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование
3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на
учениците.
4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите
специалисти.
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5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на
образованието и младежките политики.
6.Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки
възпитаник.
7.Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в
обществото.
8. Обогатяване на материалната база.
ВИЗИЯ – Училището – привлекателно място, като ударението в образованието се постави върху
обучаемия. Училище, отворено към всички социални и етнически групи, предлагащо висококачествено
обучение и здравно възпитание, гарантирано от квалифицирани кадри, добро финансиране и отлична
МТБ. Утвърждаване на училището на позициите си на водещо в общината и в региона, гарантиращо
успешната социална и професионална интеграция на учениците в България и Европа. Училището да
задържи позициите си на водещо в общината.
ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ.
1. Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес.
Във връзка с подготовката и нормалното започване на учебната година:
- Да се издирят и запишат подлежащите на обучение в І-ви клас
Срок: 30.06.
Отг: ЗД-УД, нач. уч-ли
- Да се проведе септемврийска поправителна сесия
Срок: м.09.
Отг: ЗД-УД, преподаватели
- Да се уточни броя на подлежащите на обучение в V-VІІІ клас.
Срок: 30.06.
Отг: ЗД-УД, кл. р-ли
- Своевременно разпределение на часовете по предмети в началния, прогимназиален етап и
средния курс, класното ръководство, формиране групи по ООП, ЧЕ, Сп. Дейности, ИУЧ и ФУЧ.
Срок: 14.09.
Отг: Директор, МО
- Подготовка за формиране на групите ЦОУД.
Срок: 15.09.
Отг.: Директор, учители ЦДО.
- Приемане на Училищните учебни планове.
Срок: 04.09.
Отг.: Директор, ПС
- Приемане наактуализиран Правилник за дейността на училището.
Срок: 14.09.
Отг.: Директор, ПС
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- Актуализиране на Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание,
обучение и труд.
Срок: 14.09.
Отг.: Директор, ПС
- Изготвяне на седмично разписание на часовете.
Срок: 14.09.
Отг.: Директор, ПС
За правилното осъществяване на УВП:
- Изготвяне на Годишен план на училището.
Срок: 14.09.
Отг.: Директор, ЗД-ри
- Да се изготвят учебни програми за разширена подготовка.
Срок: 07.09.
Отг.: У-ли
- Да се изготвят учебни програми за ФУЧ.
Срок: 15.09.
Отг.: Р-ли на групи
- Да се изготвят поименни списъци на всички ученици.
Срок: 15.09.
Отг.: Кл. р-ли
- Попълване на формите-образци на НСИ.
Срок: 10.10.
Отг.: ЗД-АД
- Утвърждаване списък на учениците, които ще получават стипендия.
Срок: 14.10. и 28.02.2023 г.
Отг.: Директор, ПС
- Изготвяне справка за наличните учебници за учениците І-VІІ клас.
Срок: 15.09.
Отг.: ЗД-АД
- Да се изготвят приемо-предавателни протоколи с учениците за безплатните учебници.
Срок: 19.09.
Отг.: библиотекар и кл. р-ли
- Заявка за необходимата училищна документация.
Срок: 30.06.
Отг.: ЗД-АД
- Подготовка и тържествено откриване на новата учебна година.
Срок: 15.09.
Отг.: Директор, З. Д-ри
- Планове на различните комисии, изградени в училището.
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Срок: 20.10.
Отг.: Предс. на к-сии
- Изработване на програми РП и Годишно планиране / бивши тематични разпределения/ на
учебния материал по предмети и класове.
Срок: 14.09.
Отг.: Преподавателите
- Планове за часа на класа и избор на председател и зам.-председател на класа.
Срок: 15.09.
Отг.: класните ръководители
За нормалното протичане на учебните занимания да се изготвят:
График за дежурствата;
График за консултации на преподавателите и класните ръководители;
График за провеждане на извънкласните форми
График за контролни и класни работи.
Срок: 26.09.
Отг.: Директор
- Да се изработи актуализиран правилник за дейността на училището и вътрешния трудов ред;
Срок: 01.09.
Отг.: Директор
- Списък - Образец №1 за разпределение на преподавателската и друга заетост на персонала в
училището.
Срок: 15.09.
Отг.: Директор, ЗД-УД
- Оформяне на училищната документация – главна книга, книга на подлежащите, класни дневници,
ученически книжки и др.
Срок: 30.09.
Отг.: Директор, ЗД-ри, Кл. р-ли, пр-ли
- Изпращане на сведения за приетите в І-ви клас ученици до Общината
Срок: 15.09.
Отг.: ЗД-УД, кл. р-ли
- Изпращане на сведение за новоприети и отпаднали ученици до Общината.
Срок: постоянен
Отг.: Директор, ЗД-УД
- Поименно разписание на длъжностите в училище и заплатите за тях.
Отг.: Директор
2.За успешното реализиране на учебните планове и програми:
- Учителите да се запознаят с новостите в учебните програми и отразят промените в плановете си
,съобразно дадените насоки от експертите в РУО и утвърдените програми на МОН.
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- Преподавателите по отделните учебни предмети да работят за своевременно
откриване на пропуските в знанията на всеки ученик
- Преподавателите в І-те и V-те класове да подходят внимателно и отговорно при отчитане
степента на знанията и уменията, диференцирано да установят пропуските и да работят целенасочено
за осъществяване на естествен преход в обучението на децата при преминаването им от детската
градина в І-ви клас, и от началния в прогимназиалния етап на основното образование.
Срок: постоянен
Отг.: Учителите
- Да се проведе входящ и текущ контрол по учебните предмети. Като резултатите от тях да се
обощят и анализират в МО и сведат до знанието на ПС..
Отг.: ЗД-УД, всички преподаватели
Усилията на Педагогическият колектив да се насочат към качествен и ефективен УВП. За целта:
- Да се работи системно и целенасочено за създаване на необходимите общоучебни умения и
навици у учениците.
- В пряката си урочна работа всеки учител да търси и прилага по-смели и ефективни решения и
подходи, като използва рационално възможностите, които предлага учебното съдържание за
стимулиране творческите възможности на учениците.
- Да се търсят подходящи форми и средства за индивидуална и самостоятелна работа с изоставащи
и напреднали ученици.
- Учениците да се изпитват ритмично, като се спазват правилата за комплексния и възпитаващ
характер на проверката и оценката.
- Периодично да се проверяват тетрадките на учениците и се дават препоръки за отстраняване на
допуснатите грешки.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите
- За намаляване претовареността на учениците да се изготвят и приемат своевременно графиците
за класните работи в началото на първи и втори учебен срок.
Отг.: Директор, ЗД-УД
- Подготовка и успешно участие на учениците в олимпиадите и спортните прояви.
Срок: постоянен
Отг.: преподавателите
Да се изготви предложение за държавен план-прием в VIII клас и училищни план-прием в I клас..
Срок: 31.12.2022г.
Отг.: Директор, ПС
V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Дейностите по

проучване, организиране и отчитане на квалификацията на педагогическите

специалисти се залагат в плана за квалификационната дейност, който се разглежда и приема на ПС и
утвърждава от директора на училището.
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VІ. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
№ Време

на

Тематика

Организационн

провеждане
м. октомври

и бележки
Избор на секретар на ПС
Избор на постоянните комисии и определяне на
техния състав.
Избор на комисия за отпускане на стипендии на
учениците.
Утвърждаване планове и програми на МО.
Резултати от установяване на входно ниво и
приемане на мерки за подобряване на образователните
резултати.
Избор

на

работна

група

за

извършване

на

самооценка на качеството на предлаганото образование.
м. декември

Приемане на плана за осигуряване на нормален
учебен процес през зимата
Предложение за училищен и държавен план-прием.

м. януари

Тематичен ПС „Класният ръководител – фактор за
успешно

взаимодействие

между

училището

и

семейството“.
Обсъждане

на

предложения

за

План-

прием/училищен и държавен/ за следващата учебна
година.
м. февруари

Отчет за резултатите от образователния процес и
КДД през първия учебен срок и приемане на мерки
между учителите с цел подобряване на образователните
резултати , предложения за наказания.
Правила за прием на ученици в първи клас за
уч.2022/23г.

м. март

Избор на безплатни учебници и помагала за ПГ и 1-7
клас

м. април

Разглеждане на предложения за награждаване на
учители и ученици.
Обсъждане ритуал за честване на 24 май

м. май

Предложение за разкриване на занимания по
интереси за учебната 2022/2023 г.
Приключване на учебните занятия за учениците от
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12 клас и ритуал по изпращане на зрелостниците
м. юли

Отчет за дейността на училището през учебната
година, изпълнението на приетите мерки, плановете и
програмите.
Избор на учебници 8-12клас.
Определяне на спортните дейности за учебната
2022/2023г.

м. септември

1. Приемане на:
Актуализиран

правилник

за

дейността

на

училището;
Училищни учебни планове;
Форми на обучение;
Годишен план за дейността на училището през
2022/2023 учебна година;
Мерки за повишаване качеството на образованието;
Програма за превенция на ранното напускане на
училище;
Програма за предоставяне на равни възможности и
за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
Правилник за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд и учение;
Приемане на дневния режим за учебната година;
Годишна

училищна

програма

за

целодневна

организация на учебния ден.
План за квалификационната дейност
Етичен кодекс на училищната общност

VII.КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
Вътрешноучилищният контрол се осъществява от директора и зам. директорите по учебната част,
съгласно длъжностните им характеристики и ЗПУО.
7.1 НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В УЧИЛИЩЕТО:
7.1.1прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти и на нормативните
актове в училищното образование;
7.1.2 спазването на правилника за вътрешния ред;
7.1.3 спазването на изискванията за трудовата дисциплина и седмичното разписание;
7.1.4 организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети чрез
посещения в учебни часове;
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7.1.5 изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти
от РУО на МОН;
7.1.6 дейността на заместник-директорите, административния и помощния персонал;
7.1.7 правилното водене на училищната документация.
7.2. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Чрез осъществяване на цялостен, точен и ефективен контрол да се гарантира прилагането и
изпълнението на определени държавни образователни стандарти (ДОС), предвидени в ЗПУО и
изисквания на други нормативни документи.
7.2.1. Обект и предмет на контролната дейност:
- учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
- учебната, педагогическата и организационната работа на учителите;
- работата на заместник-директорите, обслужващия и помощния персонал;
- косвен контрол върху организации, свързани с училищните дейности.
7.2.2. Форми и обекти на контролната дейност:
- Педагогически проверки:
а/превантивни;
б/тематични;
в/текущи.
- Административни проверки:
а/ на училищната документация, свързана с учебния процес;
б/ на другата документация техническа ,документи за материалните и стоковите дейности, по
трудово-правните отношения с персонала, свързана с финансовата дейност;
-проверки на социално-битовата и стопанската дейност;
- проверка по спазването на:
а/ правилника за вътрешния трудов ред в училището;
б/ училищния правилник;
в/ изготвените графици;
г/ правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
д/ седмично разписание;
- проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на МОН
7.3 МЕТОДИ НА КОНТРОЛ :
7.3.1. Непосредствени наблюдения.
7.3.2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище.
7.3.3.Социологически методи ;
7.3.4. Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на
резултатите от дейността на учениците, учителите, помощник – директора и помощния и обслужващ
персонал.
7.4 ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
75.4.1 Организацията на контролната дейност се осъществява от:
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- директора ;
- заместник-директора по учебната дейност;
- заместник-директора по административната дейност;
7.4.2 Отчет на контролната дейност:
-Всички извършени проверки се отразяват в книга за контролна дейност, с изключение на
ежедневните и постоянни проверки, както и проверките на главния счетоводител, който ги отразява в
протокол, заведен в деловодството. Отразяването включва констатации, изводи и препоръки със
срокове за корекция на даден пропуск. При неспазване на сроковете за корекция може да се даде нов
срок, след който контролиращият чрез докладна запознава директора на училището веднага.
-В края на учебната година контролиращите правят доклод – анализ за контролната си дейност
пред педагогическия съвет;
-Посещението на уроци се отразява в книга за контролна дейност, изготвят се констативни
протоколи, които се поставят в отделен класьор и са неделима част от книгата за контрол.
7.4.3 Методически анализ. Осъществява се чрез:
- индивидуална консултация;
-семинари;
-проверка и оценка познаването на нормативната уредба.
7.4.4 Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения план за контролна
дейност на директора/Приложение 6/ и зам.директорите/Приложение4 и 5/, които са неразделна част
от този план.
VIII.ПОСТОЯНИТЕ КОМИСИИ В УЧИЛИЩЕТО
С цел

обхващане на

всички елементи от училищния живот, активизиране

ангажираността на всички членове на педагогическия колектив, създаване на

и провокиране
предпоставки за

ритмичност и плановост в провежданите инициативи.
Функционират следните постоянни комисии:
1.Комисия за превенция и борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
2.Комисия за осигуряване на ЗБУТ, ОТ, чл. 315 от КТ и защита при бедствия,аварии и катастрофи
3. Комисия за подобряване и опазване на учебната база
4.Комисия за подготовка , организиране и провеждане на празници и ритуали
5.Комисия за изработване на проекти
6 Комисия по БДП
7. Етична комисия
8. Комисия за даренията
9. Комисия за оценяване труда на учителите/диференцирано заплащане.
10. Училищна комисия за приобщаване и задържане на подлежащите на задължително обучение
ученици.
11.Комисия по квалификационната дейност и ЗБУТ и КТ.
12.Комисия по изготвяне и актуализиране на седмичното разписание
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ІX. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план и
реализиране на цялостната училищна политика
Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките
политики: МОН, РУО, областна и общинска администрация, МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към
Дирекциите за социално подпомагане, ДАЗД и др.
Взаимодействия с родители.
Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, читалище, спортни
клубове и др), сдружения и НПО и др.
Приложения:
Приложение 1: Програма за превенция отпадането на учениците от училище
Приложение 2: Календар на честванията
Приложение 3: План за превенция и закрила на деца в риск
Приложение 4: План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност за
учебната 2022/2023 година
Приложение 5: План за контролната дейност на заместник-директора по учебната дейност/начален
етап/ за учебната 2022/2023 година
Приложение 6: План за контролната дейност на директора за учебната 2022/2023 година

СУ„НИКОЛА Й . ВАПЦАРОВ”гр.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

Приложение 1

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ
I Идентификация на проблема
Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически проблем. Причините за това са
комплексни. Корените на това явление трябва да се търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията
на учениците за учебен труд, в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда, а от друга и в
педагогическата колегия. Поради липса на интерес или слаби постижения в учебните занятия учениците
допускат неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисциплина и междуличностно
общуване в училище, както и голям брой слаби оценки, което неминуемо ги поставя в групата на застрашени
от отпадане. Основна група застрашени от отпадане са учениците от ромската етническа общност. Характерно
при тях е ниската мотивация за обучение в училище и причини от социално-битов характер, които не са
основателни за липсата на посещаемост на учебните занятия.
От І до ІV клас в условията на обучение в преобладаваща билингвална среда, обучението на писмен и
говорим книжовен български език е затруднено и някои ученици трудно или въобще не се поддават на
ограмотяване. Това от своя страна се явява предпоставка за последващо затруднено обучение и развитие от V
клас нагоре. Проблемът с отпадащите и застрашените от отпадане ученици е силно изразен от V до VIII клас.
Затова е нужно да се предприемат мерки от цялата педагогическа колегия със съдействието на
ръководството.
II Принципи
Училищната програма за превенция на отпадането на ученици се базира на основни принципи на
включващото образование:
•Всяко дете има право на образование и трябва да има равен достъп до такова.
•Всяко дете може да учи и да се възползва от предимствата, които образованието дава.
•В образователния процес не се допуска дискриминация, основана на раса, народност, пол, етническа
принадлежност, социален произход, вероизповедание, обществено положение, увреждане или друг статус.
•Включващото образование предполага промени в образователната система, за да може тя да се адаптира
към потребностите на конкретното дете в много по-голяма степен, отколкото детето да се адаптира към
системата.
•Различията между децата са източник на многообразие и богатство, а не на проблеми.
•Възгледите и мнението на детето трябва да бъдат взети предвид при неговото участие в училище. Детето
следва да бъде стимулирано да участва активно в образователния процес.
•Всички аспекти на образованието, програми и методи на преподаване, както и формите на комуникация
следва да бъдат адаптирани, за да се създадат възможности за включване.
III Визия
Училищната програма за превенция на отпадане се основава на иновативно, гъвкаво и личностноориентирано обучение:
•учениците да получат пълноценни знания, умения и компетентности
•да се изградят като свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват
помежду си, да поемат отговорности в демократично гражданско общество
•да развиват творческите си заложби и способности
•да изградят умения и навици за здравословен начин на живот

СУ„НИКОЛА Й . ВАПЦАРОВ”гр.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

•училището да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за децата,
подлежащи на задължително обучение
Визията на СУ „Никола Й. Вапцаров” - гр. Петрич като училище, осигуряващо ефективна, качествена и
достъпна подкрепа за деца и ученици, застрашени от отпадане, която осигурява пълноценна личностна
реализация в училищния живот, се фокусира върху:
•разнообразни дейности, насочени към удовлетворяване на желанията и потребностите на учениците
•съчетаване на класно-урочни, извън-урочни и извънкласни форми на обучение и възпитание
•работа с талантливи деца
•работа с деца в неравностойно социално положение
•работа с деца със специални образователни потребности
•уютна и функционална образователна среда
IV Анализ на ситуацията
1. Като рискови фактори, предшестващи отпадането, са идентифицирани основно:
1.1. Продължително отсъствие от училище.
1.2. Проблемна семейна среда
1.3. Трудна адаптация към изискванията в училище
2. Силни страни на обучението в СУ “Никола Й. Вапцаров”:
•Квалифицирани учители
•Интерактивни методи на обучение
•Извънкласни дейности
•Възможности за изява
•Създаване на приятелска среда
•Добра материална база
•Работа по проекти
•
Регистър на ученици, застрашени от отпадане
3. Слаби страни:
•Недостатъчна роля на ученическото самоуправление за създаване на подкрепяща среда за ученици,
застрашени от отпадане
•Недостатъчно мотивирани учители за справяне с проблема
•Недостатъчна ефективност на взаимодействието „училище – родители”
•Относително голям брой извинени и неизвинени отсъствия на учениците
4. Възможности:
 Кандидатстване по различни програми, насочени към финансиране на превантивни по отношение
на отпадането дейности
 Нови форми за по-голямо ангажиране на родителите
 Ефективно включване на училищните и ресурсите на местната общност при реализиране на
дейностите за превенция на отпадането от училище
 Обучение на педагогическия екип да идентифицира и решава социалните, образователните,
поведенческите и други проблеми, които поставят децата в риск да отпаднат от училище
 Разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни програми за мотивиране
и задържане на децата
5. Заплахи:
•Недостатъчно грижи и заинтересованост от страна на родителите
•Липса на ефективни санкции за родителите
•Нисък жизнен стандарт на част от населението
•Проблеми в семействата, водещи до отпадане на деца от училище
•Липса на финансови възможности за подкрепа на застрашените от отпадане
V ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. Обща цел:
Създаване на подкрепяща среда за учениците в училище
2. Подцели:
2.1.Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност
Индикатор за постигане – неизвинени и извинени отсъствия (намаляване)
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2.2. Създаване на положителни нагласи към учебния процес
VI МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ
1. Своевременно идентифициране на признаците за изоставане в усвояването на училищния материал и
застрашеност от отпадане ("ранен учебен неуспех").
1.1.Изготвяне на ежемесечни отчети от класните ръководители за броя на отсъствията и причините, поради
които учениците отсъстват.
1.2.Изработване ежегодно на регистър на застрашените от отпадане деца.
1.3.Анализ на постиженията на застрашените от отпадане ученици и осъществяване на педагогическа
подкрепа от страна на учителите и училищното ръководство.
1.4.Провеждане на задължителна допълнителна индивидуална и групова работа по съответните предмети,
предоставяща възможности за индивидуален темп при усвояване на учебния материал от застрашените от
отпадане ученици.
2. Включване на застрашените от отпадане ученици в извънкласни и извънучилищни дейности.
2.1. Откриване на силните страни на личността.
2.2.Развиване на силните страни на личността чрез индивидуална работа с учениците или включването им в
групи за извънкласни дейности.
2.3.Осигуряване на публични изяви на учениците с изявени дарби.
3. Осъществяване на ефективен диалог между училището и семействата на застрашените от отпадане
ученици.
3.1.Въвеждане на алтернативи на традиционната родителска среща.
3.2.Организиране на кампании, които да стигнат до родители и настойници.
3.3.Засилване на контрола върху отсъствията и своевременно информиране на родителите.
3.4. Разпределяне на отговорностите и ангажиментите по отношение посещаемостта на училище между
класните ръководители и родителите.

Настоящата програма е неразделна част от Годишния план!
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Приложение 2
КАЛЕНДАР НА ЧЕСТВАНИЯТА
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
I. Тържествено откриване на новата учебна година.
04.09.

Отг. Комисия

II. Освобождението на град Петрич.-108 години
28.10. Отг. Учители ИЦ
III. Ден на народните будители. Участие в общоградски мероприятия.
01.11. Отг. Комисия
IV. Патронен празник, 141години от рождението на Никола Вапцаров.
07.12. 2022г. Отг. Комисия
V. Отбелязване на Коледните празници.
12-20.12. Отг. Комисия и учители ИИ
VI. Дни на безопасност на движение по пътищата
Отг. Комисия
VII. Отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски-147 г.
19.12. Отг. Комисия и учители ИЦ
VIII. Ден на розовата фланелка
Срок: 23.02. Отг. Комисия и психолог
IX. Отбелязване на традиционния Ден на мартеницата.
Срок: 01-02.03. Отг. Комисия и учители ИИ
X. Отбелязване Освобождението на България.
Срок: 03.03. Отг. Комисия и учители ИЦ
XI. Отбелязване международния ден на жената.
Срок: 08.03. Отг. Комисия и учители ИИ, БЗО
XII. Ден на пролетта
Срок: 22.03. Отг. Комисия
XIII. Отбелязване 01 април- Международен ден на хумора и лъжата
Срок: 01.04. Отг. Комисия
XIV. Дейности за отбелязванена Великденски празници
Срок: м. април Отг. Комисия
XV. Седмица на книгата
Срок: 17-21.04. Отг. Комисия, учители БЕ и нач. етап
XVI. Седмица на Земята
Срок: 22.04. Отг. Учители ХООС,ГИ и БЗО
XVII. Ден на Европа
Срок: 09.05. Отг. Комисия и учители нач. етап
XVIII. Ден на ученическото самоуправление
Срок: 09.05. Отг. Комисия
XIX. Седмица на славянската писменост и култура/24.05.2020г..
Срок: м.05. Отг. Комисия
XX. Ден на детето- закриване на учебната година на начален етап.
Срок: 01.06. Отг. Комисия
XXI. Ден на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.
Срок: 02.06. Отг.
XXII. Международен ден за опазване на околната среда
Срок: 05.06. Отг.
XXIII. Тържествено връчване на дипломите на зрелостниците.
Срок: 06. Отг.
XXIV. Тържествено закриване на учебната година.
Срок: 30.06. Отг.

Комисия
Комисия
Комисия
Комисия
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Настоящият календар е отворен и е част от Годишния план на училището и
подлежи да залегне плана на комисията !

СУ„НИКОЛА Й . ВАПЦАРОВ”гр.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

Приложение 3

ПЛАН
за превенция/закрила на деца в риск
учебна 2022/2023 година
І. Цел
Да оказва съдействие на органите по закрила в случаи, че в училището има деца жертви на насилие и в случаи
на кризисна ситуация.

ІІ. Задачи:
1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие
или в риск от насилие.
2. Оказване на морална подкрепа на дете в риск.
3. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето.

ІІІ. График на дейностите:
1. Запознаване с отноношенията в семейството на всяко едно от децата в класа.
Срок: постоянен
Отг.: Клас. р-ли, психолог и педагог. съветник
1.1.Провеждане на разговори с учениците във връзка с рисковите фактори, застрашаващи тяхното
здраве в семейната и извънсемейната среда
Срок: постоянен
Отг.: Клас. р-ли, психолог и педагог. съветник
1.2.Провеждане на беседи в ЧК с цел запознаване на учениците с рисковите фактори от различни видове
насилие.
Срок: постоянен
Отг.: Клас. р-ли, психолог, педагог. съветник
1.3.Поддържане на връзка с дирекция ”Социално подпомагане”/отдел „Закрила на детето”/, ДПС, РУ на
МВР и РГС
1.4.
ИДПС: Беседа на тема „Деца в конфликт със закона“ с ученици VII и VIII клас
Срок: януари 2022 г.
Отг.: Директор, психолог и педагог. съветник
1.5. Презентация/беседа „Как да разпознаем опасната агресия у децата“ с учители
Срок: юни 2023 г.
Отг. Директор, психолог и педагог. съветник
2. Съвместна дейност с ОбСНВ-гр. Благоевград
6.1. Свят без наркотици - VII и VIII клас
Срок: юни 2023 г.
Отг. Директор, психолог и педагог. съветник
3. Безопасен Интернет- съвместна дейност с учителите по ИТ и Националния център за безопасен
интернет.
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители и учители по ИТ
4. Предприемане на незабавно информиране в случай на инцидент.
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители и директора
Изготвил: Магдалена Батева- психолог
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Приложение 4:

ПЛАН
ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА

2022/2023ГОДИНА
I. Цел на контролната дейност.
Прилагане и изпълнение на държавните образователни стандарти.
II. Обект на контролната дейност.
1. Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите.
2. Резултатите от учебната дейност на учениците.
III. Методи на контролна дейност.
1. Наблюдения в часове.
2. Проучване и анализ на документацията, свързана с осъществяване на различни дейности в
училище.
3. Провеждане на анкети и тестове за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от
дейността на учители и ученици.
IV. Форми на контрол.
А. Педагогически контрол
1. Превантивни проверки.
1.1. Провеждане на срещи и разговори с учители, родители и ученици.
Срок: постоянен
1.2. Провеждане на разговори с МО по предмети във връзка с проблеми, свързани с
преподаването, учебници, форми на оценяване и др.
Срок: постоянен
1.3. Проверка за провеждане и установяване равнището на знания по отделните предмети на
входно ниво.
Срок: м. Х.
2. Текущи проверки
2.1. Проверка на учебно-възпитателната работа на учителите чрез посещения в часовете по
предмети от:
 задължителна /общообразователна подготовка (ООП/ЗП);
Срок: най-малко по веднъж на година
Б. Административен контрол
1. Проверка на училищната документация:
 дневници: – ритмичност на изпитванията;
Срок – веднъж на учебен срок
– проверка на нанесените, сумирани и пренесени отсъствия; Срок – веднъж на учебен срок
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 ученически книжки – за редовното нанасяне на оценки, отсъствия, наказания на
учениците;
Срок – веднъж на учебен срок
 дневници– за редовното нанасяне на взетия материал, отсъстващите учители, причините
за това и заместващите ги колеги;
Срок: постоянен
 книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 – годишна възраст и
съответствието й с документите, отразяващи движението на учениците и дневниците на
паралелките;
Срок: м.IX, Х, XII, II.V.
 лични картони на учениците: - в дневна форма на обучение:
Срок: м.Х.
 протоколите от изпитите /зрелостни, поправителни, приравнителни, изпити в
самостоятелна форма на обучение/;
Срок: след всяка сесия
- проверка на наложените наказания в съответствие с ЗПУО и Правилника на училището и
отразяването им в задължителната училищна документация.
Срок: веднъж на учебен срок
2. Проверка на системата за дежурство в училище, спазване графика за времетраене на
учебните часове, трудовата дисциплина и длъжностните характеристики на учителите.
Срок: постоянен
3. Изпълнение на седмичното разписание.
Срок:
постоянен
4. Спазване на Правилника за пропускателния режим, ПДУ и Правилата при пандемия
Срок: постоянен
5. Проверка за изготвяне на годишните разпределения на учителите и плановете на класните
ръководители.
Срок: веднъж годишно
Изготвил: Снежина Въчева- ЗДУД

СУ„НИКОЛА Й . ВАПЦАРОВ”гр.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

Приложение 5:

ПЛАН
ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА

2022/2023 ГОДИНА
I. Цел на контролната дейност.
Прилагане и изпълнение на държавните образователни стандарти.
II. Обект на контролната дейност.
1. Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите.
2. Резултатите от учебната дейност на учениците.
III. Методи на контролна дейност.
1. Наблюдения в часове.
2. Проучване и анализ на документацията, свързана с осъществяване на различни дейности в
училище.
3. Провеждане на контролни работи и тестове за проверка, регистриране и оценяване на
резултатите от дейността на учители и ученици.
IV. Форми на контрол.
А. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
1. Превантивни проверки.
1.1. Провеждане на срещи и разговори с учители, родители и ученици.
Срок: постоянен
1.2. Провеждане на разговори с МО във връзка с проблеми, свързани с преподаването, учебници,
форми на оценяване и др.
Срок: постоянен
1.3. Проверка на провеждане и установяване равнището на знания по отделните предмети -на
входно и изходното ниво.
Срок: м. Х. ... и V.
2. Текущи проверки
2.1. Проверка на учебно-възпитателната работа на учителите, чрез посещения в часовете по
предмети от:
 задължителната/ общообразователна подготовка (ЗП/ООП);
 задължителноизбираема/разширена подготовка (ЗИП/РП);
 свободноизбираема/факултативна подготовка (СИП/ФУЧ);
Срок: най-малко по веднъж на година
Б. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
1. Проверка на училищната документация:
 дневници: – ритмичност на изпитванията; Срок – веднъж на учебен срок
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– проверка на нанесените, сумирани и пренесени отсъствия ;Срок – веднъж на учебен
срок
 ученически книжки – за редовното нанасяне на оценки, отсъствия, наказания на учениците;
Срок – веднъж на учебен срок
 дневниците/I-IVклас/– за редовното нанасяне на взетия материал, отсъстващите учители,
причините за това и заместващите ги колеги; Срок: постоянен
 книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 – годишна възраст и съответствието
й с документите, отразяващи движението на учениците и дневниците на паралелките;
Срок: м.октомври
 регистрационни книги за издадени удостоверения за завършен клас ; Срок: м.май
2. Проверка на системата за дежурство в училище, спазване графика за времетраене на учебните
часове, трудовата дисциплина и длъжностните характеристики на учителите.
Срок: постоянен
3. Изпълнение на седмичното разписание.
Срок: постоянен
4. Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред. Срок: постоянен
5. Проверка на издаваните документи на учениците – удостоверения. Срок: преди издаване на
такива
6. Проверка на годишните разпределения на учителите и плановете на класните ръководители и
съответствието им при попълване на материала. Срок: веднъж на учебен срок
7.Проверка на Лекторска книга. Срок: постоянен
8. Проверка на Книга за регистриране на даренията. Срок: постояненПРОВЕРКА ПО СОЦИАЛНО БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
1. Дейността на обслужващия и помощния персонал. Срок: постоянен
2. Спазване и изпълнение на плана за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи. Срок:
постоянен
Изготвил: Емил Нурков –ЗДУД/начален курс/
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Приложение 6:

ПЛАН
ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

НА КОНТРОЛ ПОДЛЕЖАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В УЧИЛИЩЕТО:
– учебно-възпитателна;
– квалификационна;
– административно-стопанска;
– социално-битова и стопанска;
– финансова.
І. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на образованието.
Постигане на образователните стандарти и реализация на учебните планове и програми, съгласно
съществуващите нормативни документи.
ІІ. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
1. Повишаване ефективността на обучението.
2. Намаляване броя на отпадналите ученици.
ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
1. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати.
2. Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, организационна и квалификационната дейност на
учителите).
3. Работата на заместник-директорите, педагогическия съветник, училищния психолог.
4. Работата на обслужващия и помощния персонал.
ІV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ
1. Непосредствени наблюдения.
2. Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ, ОТНОСНО:
1. Прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти, на нормативните и
поднормативните актове в образованието.
2. Спазване на училищния правилник, правилника за вътрешния трудов ред в училището и трудовата
дисциплина.
3. Спазване на седмичното разписание и дневният режим на институцията.
4. Учебно-възпитателната работа по отделните учебни предмети.
5. Изпълнението на решенията на педагогическия съвет.
6. Дейността на заместник-директорите, педагогическия, административния и помощен персонал.
7. Административната и стопанската дейност.
8. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
9. Изпълнение на наложените санкции.
10. Изпълнение на бюджета.
11. Готовността за действие в екстремни ситуации.
VІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ
1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
1.1. ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ
1.1.1. Провеждане на входното ниво на учениците по отделните учебни предмети.
Срок: м. октомври
1.2. ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ
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1.2.1. Проверка на целодневната организация на УВП. Срок: м. постоянен
12.2. Проверка на организацията на извозване на учениците.Срок: м. постоянен
1.3. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ
1.3.1. Проверка за посещаемост на учебения процес и отсъстващите ученици. Срок: постоянен
1.3.2. Проверка върху ритмичността на изпитванията. Срок: постоянен
1.3.3. Контрол върху работата с изявените ученици – олимпиади, състезания, конкурси и други. Срок:
постоянен
1.3.4. Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената допълнителна работа от учителите.
Срок: постоянен
1.3.5. Проверка на посещаемостта, организацията и провеждането на часовете по СИП/ФУЧ.
Срок: постоянен
1.36. Посещение на учебни часове по задължителна/общообразователната подготовка /ЗП/ ООП/ и
профилирана подготовка /ПП/
Срок: постоянен
Срок: постоянен
1.3.7. Контрол върху провеждането на различните видове изпити:
- Национално външно оценяване . Срок: постоянен
- Поправителни в ДФО и СФО. Срок: постоянен
- Приравнителни в ДФО. Срок: постоянен
- За промяна на оценки в ДФО. Срок: постоянен
1.3.8. Проверка на изпълнението на препоръките към учителите, дадени от експерти от РУО и МОН. Срок:
постоянен
2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
2.1. ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
1. Годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети.
Срок: при утвърждаването им в началото на учебната година и при посещения в учебни часове
на конкретния учител
2.1.2. Проверка на плановете на класните ръководители.
Срок:утвърждаване в началото на учебната година и при посещения в Часа на класа на
конкретния класен ръководител
2.1.3. Проверка на плановете на методическите обединения и водената от тях документация.
Срок: постоянен
2.1.4. Проверка на изпълнението на учебните програми за разширена и задължителноизбираема подготовка
РП/ЗИП/.
Срок:14.09. и за утвърждаване от началника на РУО
2.1.5. Проверка на дневниците на паралелките, на материала в дневниците на паралелките, съответствието
му със седмичното разписание, лекторската книга и заповедната книга.
Срок: постоянен
2.1.6. Проверка на личните картони на учениците и съответствието им с водената задължителна училищна
документация.
Срок: постоянен
2.1.7. Проверка на ученическите книжки.
Срок: веднъж на срок
2.1.9. Проверка на протоколите от проведените изпити.
Срок: постоянен
2.1.10. Проверка на регистрационната книга за издадените документи за завършена степен на образование и
съответствието й с дневниците на паралелките.
Срок: постоянен
2.1.11. Проверка на издадените удостоверения за завършен клас.
Срок: постоянен
2.1.12. Проверка на издадените дипломи за завършено средно образование и съответствието им с останалата
задължителна училищна документация.
Срок: м. Юли
2.2. ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
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2.2.1. Проверка на воденето на документация:
- Входящ-изходящ дневник.
Срок: постоянен
- Книги за инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Срок: постоянен
- Отчет за изпълнение на бюджета.
Срок: на тримесечие
- Книга за контролната дейност на заместник-директорите.
Срок: постоянен
2.2.2. Проверка на воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните отношения с
персонала:
- Състоянието на личните дела.
Срок: постоянен
2.2.3. Проверка на документацията, свързана с финансовата дейност:
- Лекторска книга. Срок: постоянен
- Книга за регистриране на даренията. Срок: постоянен
- Ведомости заплати. Срок: постоянен
- Изготвеното поимено разписание на длъжностите и работните заплати и съответствието му с другата
документация.
Срок: при всяка промяна
2.3. ПРОВЕРКА ПО СОЦИАЛНО - БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ
2.3.1. Дейността на обслужващия и помощния персонал. Срок: постоянен
2.3.2. Изпълнението на текущите ремонти. Срок: постоянен
2.3.3. Разширяването и опазването на материално-техническата база и поддържане състоянието на
училищната сграда. Срок: постоянен
2.3.4. Спазването на изискванията за техническата безопасност, охрана на труда и противопожарната охрана
от учениците и училищния персонал. Срок: постоянен
2.3.5. Спазване и изпълнение на плана за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи. Срок:
постоянен
2.4. ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА:
2.4.1. Правилника за вътрешния трудов ред в училището, длъжностните характеристики и изискванията за
трудовата дисциплина. Срок: постоянен
2.4.2. Училищния правилник. Срок: постоянен
2.4.3. Графика за дежурство. Срок: постоянен
2.4.4. Графика за времетраенето на учебните часове. Срок: постоянен
2.4.5. Графика за провеждане на консултации с учениците. Срок: постоянен
2.4.6. Графика на учебния процес. Срок: постоянен
2.4.7. Седмичното разписание. Срок: постоянен
Резултатите от контролната дейност се отчитат и на заседание на Педагогическия съвет в края на учебната
година.

Изготвил: Ж. Тулевски

