
 

                         

                                                

   9558 с. Преселенци ул. Втора №13  тел. 0884 636344, e-mail: ou_vasil_levski@mail.bg 

 

 

 
                                                                                                                Утвърждавам: 

                                                                                                                             Директор: 
       

                                                                                    /Ст.Стойкова/ 
 

Г О Д И Ш Е Н  

 К О М П Л Е К С Е Н   П Л А Н     
 

Н А     

 

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ“" С. ПРЕСЕЛЕНЦИ 

 

З А    У Ч Е Б Н А Т А   

 

2020/2021  Г О Д И Н А 

 
 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол № 

08/08.09.2020 година 

 

 

 

Раздел I. 

 

      ОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” с. ПРЕСЕЛЕНЦИ 

mailto:ou_vasil_levski@mail.bg
mailto:ou_vasil_levski@mail.bg
mailto:ou_vasil_levski@mail.bg


І. АНАЛИЗ  И  ОЦЕНКА  НА  ДЕЙНОСТТА  НА  УЧИЛИЩЕТО. 

 

 През учебната 2019/2020 училището работи по първи вариант на организация на 

образователно - възпитателния процес. В началото на годината бяха формирани 2 паралелки в 

начален етап на обучение и 2 паралелки в прогимназиален етап. Екипът от педагози се 

състоеше от двама учители в начален етап на обучение, 4 учители в прогимназиален етап и 3 

учители ЦДО. Всички учители разполагат с добра професионална подготовка и квалификация, 

но броят им е недостатъчен за кадровата осигуреност по отделните предмети. Поради тази 

причина се налага някои от учебните дисциплини да бъдат водени от учителите-

неспециалисти. 

   Качеството на учебно - възпитателната работа през годината бе на много добро 

равнище. В края на учебната година голяма част от учениците усвоиха и придобиха 

необходимия минимум от знания и компетентности. За съжаление тази година имаме и 

повтарящи ученици, въпреки усилената работа на педагозите в училище. От завършилите VІІ 

клас всички ученици    продължават обучението си в гимназиален етап.  

Драстичното намаляване на броя на учениците в региона постави нови 

предизвикателства пред училището. Непрекъснатия мигрантски поток от България е един от 

сериозните проблеми, стоящо пред екипа на ОУ Васил Левски“ба за всеки ученик. Близостта 

до общинския център и конкуренцията с училищата от Генерал Тошево е следващият проблем, 

който трябва да бъде решен. Целият педагогически екип  полага неимоверни усилия за 

издигането на качеството на образование и превръщането на училището в конкурентно  и 

способно да устои на натиска. 

Постигнати бяха успехи по следните направления: 

➢ обхванати бяха децата, подлежащи на задължително обучение в I клас; 

➢ в училището съществуваше спокойна атмосфера за ефективно провеждане на 

➢ ОВП; 

➢ проведени бяха различни конкурси и турнири, някои от които вече 

са   традиционни; 

➢ на проведеното външно оценяване, учениците от  ІV  и  VІІ клас  не се 

представиха  добре. 

Проблем за училището продължава да бъде слабата мотивация за учене на отделни 

ученици, както и големият брой неизвинени отсъствия, които допускат някои от тях. 

През изминалата учебна година няма отпаднали ученици. Основната заслуга за това е 

на педагогическите специалисти от училището и техният стремеж за усъвършенстване.  



Има какво още да се желае и по отношение на връзките и общуването с родителите на 

проблемните ученици.  

Като цяло може да се направи извода,че през учебната 2019/2020 година 

педагогическата колегия в училището отговорно отстояваше професионалните си 

ангажименти.  

През учебната 2020/2021 година е необходимо: 

➢ да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при работата с проблемните  

ученици с цел намаляване броя на слабите оценки и неизвинените отсъствия; 

➢ ефективна дейност, относно повишаване на квалификацията като средство за  

постигане на качествено образование в училището; 

➢ продължаване на работата за обогатяване на МТБ; 

➢ по-голяма активност на класните ръководители при взаимоотношението с  

родителите на учениците от поверените им класове; 

➢ осъществяване на ползотворна съвместна дейност с Училищното 

настоятелство, представителите на местната власт и  обществени организации; 

➢ по- голям контрол, относно спазването на Правилника за вътрешен трудов ред 

и  

Правилника за дейността на училището; 

 

ІІ.МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ и ПРИОРИТЕТИ на УЧИЛИЩЕТО. 

 

   ❑  Мисия   

  

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с ярко изразено 

гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание 

и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз 

в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за 

изграждане на гражданско общество у нас; адекватно ориентиране в динамично променящия 

се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения 

живот. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.  Превръщането на училището 

в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието е нашата основна 

мисия. Това ще доведе до формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими 

за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 



съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и 

правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. Училищният екип работи за 

формиране на свободни и морални личности, способни да живеят и работят заедно, да общуват 

помежду си и поемат отговорности; за развитие на индивидуалността и стимулиране на 

творческите заложби; за усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; за 

издигане имиджа на училището и популяризиране на достигнатите постижения. 

ОУ „Васил Левски” осигурява качествено и достъпно образование, ориентирано към 

динамично променящия се съвременен свят, което съчетава толерантност и уважение към 

етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки 

гражданин. Възпитанието и обучението са насочени към индивидуалните способности на  

учениците за по-добро овладяване на българския език и предоставяне на пълноценни знания, 

умения и компетентности.      

За реализирането на своята мисия  ОУ „Васил Левски” ще използва общинската и 

национална образователна система  и ще бъде активен участник в диалогичната  среда  

училище – родители. Училището поощрява дейности за хора от всички възрасти. То е място за 

срещи, дебати, дискусии и за социални контакти на различни групи от общността. 

 

       ❑ Визия  

 

  Утвърждаване на  ОУ „Васил Левски“” като водещо средищно учебно заведение, 

привлекателен образователен център за деца и родители с конкурентна образователна среда, 

насърчаваща и подкрепяща всяка отделна личност в развитието й. 

  Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на 

ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му 

да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено 

образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация 

при провеждане на училищното образование. 

   Ориентиране на професионалните умения на педагозите към интереса и мотивацията 

на ученика, към способността му да прилага усвоените компетентности на практика чрез 

прилагане на иновативни и ефективни педагогическите практики. 

Утвърждаване на ОУ  ”Васил Левски“” като конкурентоспособно училище, формиращо 

у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и 

реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; 

обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, 



загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично 

мислене в осъществяване на ОВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на 

България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира 

знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, 

уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на 

агресивност и насилие  

              

        ❑      Цели 

 

➢ Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му. 

➢ Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

➢ Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна реализация и 

активен граждански живот в съвременните общности. 

➢ Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие. 

➢ Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване 

на развитието и реализацията им. 

➢ Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

➢ Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното 

гражданско участие. 

➢ Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. 

➢ Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания.  

➢ Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции. 

➢ Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки. 

➢ Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

 



❑      Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в 

територия на учениците. 

 

➢ Свеждане на формализма в работата на персонала до възможния минимум. 

➢ Увеличаване на относителния дял на учениците, участвали в извънкласни и 

извънучилищни дейности, повишаване на резултатността. 

➢ Увеличаване на относителния дял на учителите,организиращи, мотивиращи и 

провеждащи извънкласни и извънучилищни дейности с учениците по проекти. 

➢ Ефективно включване на ученици при изготвяне  и защити на проекти и 

програми на международно, национално и регионално ниво. 

➢ Увеличаване на относителния дял на учители, разработващи и работещи по 

проекти и програми на международно, национално и регионално ниво. 

➢ Насърчаване и развитие на ученическия спорт и здравословния начин на живот. 

➢ Приобщаване на повече ученици към идеята за превръщане на училището в 

модерно „зелено” европейско училище 

 

 

 

 

❑      Поддържане на среда – ученик – клас – училище в съответствие с все по-

високите изисквания като МТБ и психологически комфорт 

 

➢ Интериорно и екстериорно оформление 

➢ Достъпна архитектурна среда 

➢ Здравословна и сигурна среда 

➢ Функционални модерно оборудвани класни стаи, стаи за целодневно 

обучение  

➢ Достъпни за всички интернет зала, спортни съоръжения и игрища 

➢ Пропускателен режим и ориентири за ученици, родители и външни лица 

 

❑      Приоритети 



 

➢ Повишаване на интереса и мотивацията на учениците към учебен труд и практическа  

реализация на знанията и уменията. Акцентиране върху ученето „чрез правене”, 

използване на иновативни техники в преподаването. 

➢ Превенция на преместващите се от училище ученици и мотивиране на задържането 

им. Намаляване на броя на неизвинените отсъствия, допуснати от децата в риск. 

➢ Превенция и предприемане на ефективни мерки и действия за недопускане  на 

фиктивно записани ученици в ОУ "Васил Левски“”  с. Преселенци. 

➢ Обхват и участие на ученици и учители в извънкласни и извънучилищни дейности, 

работа по проекти. Развитие на ученическото самоуправление, партньорство с 

учителите в учебната и извънкласната дейност.  

➢ Ефективна  комуникация с родителите/настойниците на учениците и осигуряване на 

редовна и позитивна обратна информация чрез редовни общи и индивидуални срещи 

и използване на разнообразни форми  за постоянна информация. 

➢ Работа по гражданското образование и възпитание с цел редуциране на 

нежелателното поведение и развиване на умения и емоции, свързани със социално 

приетото поведение чрез прилагане на единни педагогически изисквания и стратегии 

за подкрепяне на подходящото поведение. 

➢ Осигуряване на формите за традиционни за училището дейности:  състезания, 

празници, посещения, екскурзии, и др. в сътрудничество с образователни институции, 

родители и др. организации. 

➢ Осигурени условия на учене през целия живот. Акцентиране върху използването на 

ИКТ в преподаването. 

➢ Ефективно участие в работа по НП и европейски проекти. 

➢ Ефективно  използване и  обновяване на материално-техническата база чрез 

съгласуване с финансиращия орган и собствен принос на училищната общност. 

➢ Оценка и контрол на качеството на обучението в училище.  

➢ Взаимна комуникация, съвместно вземане на решения, стимулираща образователна 

среда, компетентно и отговорно поведение и реализация на колектива на училището.  

Използване на екипни форми на работа и  междупредметни връзки. 



➢ Ефективно управление на ресурсите /човешки, финансови, материални/ на 

училището. 

➢ Осигуряване на извънбюджетни форми на финансиране /дарения, субсидии по 

проекти/. 

 

❑      Стратегии в дейността на училището 

➢ Повишаване качествето на   образователно - възпитателния  процес. 

➢ Ефективност на  работата с изоставащи и напреднали ученици, деца в риск в учебно и 

извънучебно време. 

➢ Задържане на учениците, подлежащи на задължително обучение и мотивирането им за 

участие в извънучилищни дейности и инициативи. 

➢ Търсене на доказателства за практическата приложимост на изучаваното учебно 

съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на овладяване на 

знанията. 

➢ Утвърждаване облика на училището - модерно и перспективно и чувството за 

принадлежност към него от страна на всеки ученик. 

➢ Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото. 

➢ Обогатяване и модернизиране на материално – техническата база с цел създаване на 

привлекателна и уютна училищна среда. 

➢ Прилагане на иновации и интерактивни  методи на обучение от учители и ученици. 

➢ Превръщане на училището в желана територия за учениците чрез осигуряване на 

широк спектър от извънкласни форми за свободното им време, осигуряване на условия 

за личностна изява, инициатива и творчество. 

➢ Превантивна дейност за подобряване на дисциплината в училище и преодоляване на 

агресията при децата. 

➢ Активно участие в проекти, национални програми и кампании за развитие на 

творческите заложби у децата и осмисляне на свободното им извънучебни часове 

време. 



Раздел ІІ 

 
ДЕЙНОСТИ  ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ  И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

 

1. Административно - управленска дейност 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Създаване и приемане на актуална вътрешна нормативна 

уредба за ефективна работа на институцията през 

настоящата учебна година 

Директор До 

10.09.2020 

г. 

2. Разработване и утвърждаване на училищен учебен план Директор 08.09.2020 

г. 

3. Изготвяне на годишни тематични разпределение на 

учебния материал 

Учители  14.09.2020 

г. 

4. Изготвяне и утвърждаване на учебните програми за ИУЧ. Учители 14.09.2020г. 

5. Приемане и утвърждаване на Правилник за дейността на 

институцията, Стратегия за развитие на институцията, 

Годишен комплексен план, Правилник за вътр. трудов ред, 

Правилник за БУОВТ, Вътр. правила за определяне на раб. 

заплата, Програма за превенция на ранното напускане на 

училище, Програма за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите 

групи, Мерки за повишаване на качеството на 

образованието, Етичен кодекс на училищната общност 

ПС 15.09.2020 

г. 

6. Изграждане и квалификация на училищни екипи за 

разработване на проекти 

Директор, ПС През 

учебната 

година 

7. Осигуряване на законосъобразно, икономически 

целесъобразно и прозрачно управление на бюджета. 

Директор Постоянен 

8. Изготвяне и утвърждаване на графици за: дежурство, 

дежурство при извозване на учениците, контролни и 

класни работи, консултации с учениците, консултации с 

родителите, родителски срещи 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

Септември 

2020 г. 

10. Заявка за задължителна училищна документация Директор Януари 

2020 г. 

 

2. Социално - битова и стопанска дейност 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Преглед на сградния фонд, хигиенизиране, осигуряване на 

неотложни ремонтни дейности, монтиране на 

луминисцентно осветление в класните стаи за началото на 

учебната година 

Директор, 

Комисия 

До 

15.09.2020г. 

2. Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане 

на ОВП съгласно изискванията на санитарната инспекция  и 

получаване на санитарно разрешително. 

Директор 12.09.2020 

г. 



3. Провеждане на профилактични медицински прегледи на 

педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал на училището 

Директор Февруари 

2020 г. 

4. Проверка на сградния фонд и изготвяне на план за работа 

при зимни условия 

Директор, 

Комисия 

Октомври 

2020 г. 

5. Превантивна работа с трудовия колектив и учениците за 

недопускане на кражби, рушене и унищожаване на МТБ 

ПС Постоянен 

6. Провеждане на профилактични медицински прегледи на 

учениците 

Кл. 

ръководители 

Октомври 

2020 г. 

7. Осигуряване на финансови средства за задоволяване на най-

неотложните нужди от перилни и почистващи препарати и 

за придобиване на нова и ремонт на съществуващата МТБ. 

Директор Постоянен 

8. Осигуряване на учебници и учебни помагала Директор, 

педагогически 

специалисти 

Август 

2021 г. 

9. Организиране на еднодневни и двудневни екскурзии с 

учебна цел 

Педагогически 

специалисти 

Май - Юни 

2021 г. 

 
3. Отбелязване на бележити дати и годишнини 

 
№ Дейност Отговорник Срок 

1. Тържествено откриване на учебната година Директор, 

Комисия по 

тържествата 

15.09.2020 г. 

2. Тържествено отбелязване на Деня на 

независимостта - 22.09. 

Комисия по 

тържествата 

21.09.2020г. 

3. Ден на будителите - 1-ви ноември Комисия по 

тържествата 

29.10.2020 г. 

4. Участие в Йовковите празници в Ген. Тошево Комисия по 

тържествата 

Ноември 2020 г. 

5. Коледни тържества Комисия по 

тържествата 

22.12.2020 г. 

6. Кажи "БЛАГОДАРЯ" - отбелязване на световния 

ден на думата "благодаря" - 11.01. 

Комисия по 

тържествата 

11.01.2021 г. 

7. Ден на влюбените Кл. 

ръководители 

14.02.2021г. 

8. Отбелязване на годишнината от гибелта на 

Апостола патронен празник на училището. 

Директор 19.02.2021 г. 

9. "Баба Марта бързала, мартеници вързала..." Кл. 

ръководители 

Март 2021г. 

10. Благодарим Ви освободители! - тържествен 

концерт 

Комисия по 

тържествата 

02.03.2021г. 

11. Денят на жената Кл. 

ръководители 

08.03.2021г. 

12. Пролетен концерт Комисия по 

тържествата 

20.03.2021г. 

13. Участие в "Голямата усмивка" Комисия по 

тържествата 

1.04.2021 г. 



14. "Голямото четене" - четивен маратон, по повод 

Международния ден на детската книга  2.04. 

Учители по 

БЕЛ 

22.04.2021г. 

15. Великден Комисия по 

тържествата 

Април 2021 г. 

16. Участие в ромски празник в Ген. Тошево Учители -

комисия 

Април 2021 г. 

17. Международен ден на Земята  Веселка 

стефанова 

22.04.2021г. 

18. Ден на труда - пролетно почистване на училищния 

двор 

Кл. 

ръководители 

и възпитатели 

30.04.2021 г. 

19. Гергьовденските традиции при различните етноси 

- табло и презентация 

Елена Иванова Май 2021 г. 

20. Тържествено честване на Деня на славянската 

писменост, просвета и култура 

Комисия по 

тържествата 

22.05.2021г. 

21. Денят на детето Кл. 

ръководители, 

възпитатели 

1.06.2021 г. 

22. Патронен празник на училището Комисия по 

тържествата 

19.02.2021 г. 

23. Ден на приятелството Комисия по 

тържествата 

9.06.2021 г. 

24. Закриване на учебната година Кл. 

ръководители, 

възпитатели 

15.06.2021г./30.06.21 

г. 

                                     

 4. Провеждане на олимпиади 

 

  Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат 

съгласно указание за провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2020/2021 

година  утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на 

олимпиадите в средните училища през 2020/2021г.  

 

 5. Конкурси, състезания, викторини, походи и др. 

 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Ученически игри Начални 

учители 

Октомври 

2020- 

април 2021 

г. 

2. Моето незабравимо лято - рисунки, есета, съчинения Преподаватели 

ИИ 

15.09. - 

15.10. 

2020г. 

3. Даровете на есента - изложба от природни материали Учители ЦДО Октомври - 

ноември 

2020 г. 

4. Коледна украса на класните стаи Кл. 

ръководители, 

учители ЦДО 

Декември 

2020 г. 



5. Изработване на коледни картички и сурвакници  Учители ЦДО, 

учители 

Декември 

2020 г. 

6. Зимна приказка - изложба  от зимни пейзажи Величка 

Желязкова 

Януари 

2021 г. 

7. Изработване на най-романтична валентинка Величка 

Желязкова 

Февруари 

2021 г. 

8. Левски в моите очи - конкурс за най-добро есе комисия Февруари 

2021 г. 

9. Изработване и подреждане на мартеници Кл. 

ръководители 

20 - 

28.02.21 г. 

10. Най-красивата икебана Учители ЦДО Април 

2021 г. 

11. Великденска изложба Учители ЦДО Март - 

Април 

2021 г. 

12. Състезание по БДП Класни 

ръководители 

Май 2021г. 

13. Природата - наш дом почистване на училищния двор Учители ЦДО, 

кл. 

ръководители 

Ноември 

2020г., 

Април 

2021 г. 

14. Ваканция, здравей! - изложба Детелина 

Руменова 

Юни 2021 

г. 

 
 


