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I. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА ЧОУ “ЕЛИН ПЕЛИН” ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

 

 

1. ЦЕЛИ на училището: 

 

- създаване на благоприятен климат и спокойна творческа обстановка с цел пълна изява на 

индивидуалността, стимулиране на творческите заложби на всеки ученик и гарантиране 

на свободно развитие на личността 

 

- създаване на условия за реализиране на образователна програма, отговаряща на 

държавните изисквания и стандарти в образованието, съобразена с възрастта и 

способностите на учениците, включваща: усвояване на общочовешки и национални 

ценности, добродетели и култура, възпитаване в уважение към националната култура и 

история, възпитаване в дух на свободни хора, уважаващи човешките права, овладяване на 

общите основи и закономерности на човешкото познание, усвояване на задължителен 

обем знания, предвиден в държавните изисквания в образованието, осигуряване на 

оптимален режим на двигателна активност по отговаряща на държавния стандарт и 

даваща широко право на избор спортна програма 

 

- създаване на условия за опазване на учениците от негативните въздействия на общество, 

политика, икономика и оказване на подкрепа в усилията им да променят и естетизират 

средата, която ги заобикаля 

- проява на толерантност и хуманност към учениците. 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА 

ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ 

 

 

За периода от 2021/2022 учебна година до 2025/2026 учебна година 

 

І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН 

ПЕЛИН“ 

Кратки исторически данни: ЧОУ „Елин Пелин“ е открито със Заповед на министъра на 

образованието и науката като ЧНУ“ Ян Бибиян“. През 2002 г. се преобразува като  ЧОУ 

„Елин Пелин“.  

 
Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2021/2022 172 12 

2020/2021 167 11 
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2019/2020 168 10 

2018/2019 162 9 

2017/2018 145 8 

2016/2017 123 7 

 

 

 

 

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

 

Учебна 

година 

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

   2021/2022 9 27 учител - 

   2020/2021 6 27 учител  - 

2019/2020 6 25 учител - 

2018/2019 6 24 учител - 

2017/2018 6 22 учител - 

2016/2017 6 22 учител - 

 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Успешна реализация на план-приема на 

ученици.  

- Поддържане на относително постоянен 

брой ученици в последните години, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет. 

- Мотивирани ученици, подбрани с 

конкурс (приложимо е само за СУ и 

гимназии) 

- Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни учебни 

планове, отговарящи на интересите на 

учениците. 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади, конкурси. 

- Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвани кабинети. 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Разширяване на сградния фонд – чрез 

построяване на физкултурен салон и 

допълнителни класни стаи.  

- Обновяване и възстановяване на 

дейността на Училищното настоятелство. 

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Провеждане на индивидуални 

консултации с педагогическите съветници 

на ученици и родители. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Съвместна работа по проекти на учители 

и ученици. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици. 

- Недостатъчен брой класни стаи. 

- Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

- Липса на добри условия за извънкласни 

дейности. 

- Липса на съвременна спортна база.  

- Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и неизчерпателни 

практики на комуникация. 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал.  

- Влошен психоклимат сред 

педагогическия персонал.  

 

 

 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЧОУ „Елин Пелин “ДО 2025 

ГОДИНА 

 

МИСИЯ 

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен 

процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички 

поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което 

живеем. 

 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 

областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в партньорство 

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. 

 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии 

и тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 
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 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. 

 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем 

България в просперираща европейска държава. 

 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен 

и здравословен начин на живот. 

 

ВИЗИЯ 

 

 1. ЧОУ „Елин Пелин“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като 

училище с два етапа на основна образователна степен: 

 - начален етап: 1. – 4. клас; 

 - прогимназиален етап: 5. – 7. Клас. 

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта 

на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим 

съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на 

компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

 5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

 6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, 

ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна 

подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

 7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 
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 8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес 

като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана 

помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси. 

 9. Ще работим активно по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като 

създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, 

педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 

 10. В следващия период ще продължим да изграждаме навици за здравословен 

начин на живот, като запазим целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми 

на предходните проекти: „Здравословен понеделник“, „Училищен плод“, ателие по 

хандбал и лека атлетика, участие в проекта на Ротари клуб Стара Загора-Берое „Мисия 

здрави деца“, както и ще се включим в нови такива.  

 11. Ще въведем сутрешна спортна гимнастика в рамките на 10 минути за успешен 

старт на предстоящия учебен ден. 

 12. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да 

я превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други 

предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители и родители. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 

- Ефективна управленска дейност 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на 
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умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите 

за обучение чрез активни дейности. 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 

- Хуманизация на процеса на образование. 

- Иновативност и творчество. 

- Толерантност и позитивна етика. 

 

 

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

- Високо развитие на: 

родноезиковата подготовка, 

чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на 

информационните технологии и 

подготовката по всички други 

предмети. 

- Формиращо оценяване и 

самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество 

между основните партньори в 

училищната общност – ученици, 

учители и родители. 

- Издигане на качеството на 

образование за постигане на ДОС. 

- Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене 

чрез действие. 

1. Формиране на екип от висококвалифицирани 

учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на дългогодишните 

педагогически кадри; 

- провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, притежаващи висока 

квалификация и владеещи чужди езици, ако това се 

изисква по учебен план на съответния предмет, 

притежаващи опит за реализирането на проекти;  

- приоритетно привличане на учители – бивши 

възпитаници на училището. 

2. Провеждане на тематични ПС с цел повишаване 

на вътрешноучилищната квалификация. 

3. Осъществяване на сътрудничество между 

учителите от училището с учители от други водещи 

училища и/или ВУЗ с цел обмен на добри 

педагогически практики. 

4. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други необходими 

пособия. 

5. Използване на интерактивни методи на обучение. 

6. Използване на информационните технологии в 

процеса на обучение по всички предмети. 

7. Мотивиране на учениците за участие в учебния 

процес чрез качествено обучение. 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

8. Въвеждане на нови форми за проверка и оценка на 

знанията на учениците (тестове). 

9. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, олимпиади, 

изложби, викторини по различни предмети. 

10. Привличане в училище на мотивирани ученици 

чрез провеждане на целенасочена рекламна 

кампания. 

11. Съвместна работа по образователни проекти. 

12. Повишаване на нивото на трудовата дисциплина. 

13. Усъвършенстване на съществуващите училищни 

учебни планове и при необходимост разработване на 

нови, отговарящи на търсенето от учениците и на 

ресурсите, с които разполага училищната общност. 

- Поставяне на ученика в центъра 

на цялостната педагогическа 

дейност в училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна 

активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на 

способностите за самостоятелно 

търсене и използване на 

информация от разнообразни 

източници. 

- Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие 

между основните партньори в 

училищната общност – ученици, 

учители и родители. 

1. Развиване на ученическото самоуправление в 

училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване на броя на 

отсъствията от учебни часове чрез своевременно 

информиране на родителите. 

3. Осъществяване на съвместни инициативи от 

ученици, учители и родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на извънкласните 

дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, 

ФВС). 

5. Утвърждаване на традиции и символи на 

училището.  

6. Включване на ученици и родители в разработване 

на проекти. 

7. Прилагане на нови и разнообразни форми за 

работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и други 

негативни прояви в училищната общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и противодействие 

срещу наркоманията и сектите. 

- Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на училищната 

общност чрез: 

- Включване на максимален брой учители във 

вземането на управленски решения, чрез учaстието 

им в дирекционни съвети, методически съвети и 

комисии. 

- Организиране на по-добра вътрешноучилищна 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

информационна система. 

- Изграждане на ръководен екип. 

- Създаване на партньорски взаимоотношения със 

синдикалните организации в училище. 

- Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Увеличаване на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите в рамките на 

утвърдените средства в делегирания бюджет. 

2. Изработване на правилник за провеждане на ПС. 

3. Формиране на система от морални стимули, 

изготвяне на Етичен кодекс. 

4. Осигуряване и организиране на квалификацията 

на учителите. 

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на 

колектива, семинари и др. 

- Добро взаимодействие със 

социалната среда и държавните и 

обществените организации, 

свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на 

младите хора. 

- Изграждане на работещо и ефективно Училищно 

настоятелство чрез привличане в него на бивши 

ученици, родители и общественици. 

- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване на 

училищната МТБ. 

3. Разширяване на сградния фонд и построяване на 

необходимите нови сгради. 

4. Естетизация на училищния двор. 

5. Основни ремонти на ВИК и ел. инсталации. 

6. Ремонт на училищната библиотека. 

7. Актуализиране и обогатяване на фонда на 

библиотеката. 

8. Ремонт на физкултурния салон и съблекалните 

към него. 

9. Текущи ремонти в кабинети и класни стаи. 

10. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на 

кабинети и класни стаи. 

11. Осигуряване на нови компютри. 

12. Внедряване на съвременни интерактивни 

средства за обучение – проектори, мултимедийни 

дъски и приложения. 

- Ефективна рекламна кампания. 

1. Изграждане на постоянен екип от учители, 

разработващи рекламната стратегия на училището. 

2. Осигуряване на достатъчно средства по 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 
ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

реализиране на рекламата. 

3. Включване в рекламната дейност на учители, 

родители и ученици. 
 

 

2. СТРАТЕГИИ в дейността на училището: 

 

- осигуряване на творческа свобода на учителите и повишаване квалификацията им за 

постигане на пълноценно педагогическо въздействие върху личността на ученика 

 

- демократизиране на отношенията ученик-учител-родител с цел изява на личното 

достойнство и изграждане на личностна позиция 

 

- разнообразяване дейността на извънкласните форми на работа като предпоставка за 

разширяване интересите на учениците. 

 

 

 

 

 

II. ДЕЙНОСТИ за реализиране целите и приоритетите: 

 

 

- за учебната 2021/2022 г. се прилага Учебният план и Ръководството за работата на 

директора и учителя за организиране на дейностите на общообразователните училища 

през учебната 2021/2022 г. 

- за учебната 2021/2022 г. на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрация и чл. 104, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО графикът на учебното време е следният: 

 

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна 

24.12.2021 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна 

01.02.2022 г.     междусрочна 

01.04.2021 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас 

07.04.2021 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас 

 

 

2. Неучебни дни 

18.05.2022 г. ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2022 г. втори ДЗИ 

25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 
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14.06.2022 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

16.06.2022 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас 

 

 

3. Начало на втория учебен срок 

02.02.2022 г. I – ХIІ клас 

  

4. Край на втория учебен срок 

31.05.2022 г.  І – III клас (14 учебни седмици ) 

15.06.2022 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2022 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 

 

 

           

                                                       

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

Общообразователната подготовка е основата, върху която ще се изгражда широка 

обща култура, ще се придобиват интелектуални умения, социална култура и гражданска 

компетентност, необходими на учениците за активен живот в динамично променящите се 

обществени отношения. 

 Образователната програма ще се реализира чрез задължителна, 

задължителноизбираема подготовка и свободноизбираема подготовка. Форма на обучение 

– целодневна. 

 Дейностите на педагогическия колектив са насочени към постигане на реални 

резултати от учебния процес. За осъществяване на държавните образователни изисквания 

в ЧОУ “Елин Пелин” се определят следните приоритети: 

 

1. Планиране на учебната програма за постигане на необходимия задължителен минимум 

от знания, умения и компетености. 

Отг.: учителите 

Срок: 09.2021 г. 

 

2. Създаване на условия за целодневна форма на обучение, в която часовете за нови 

знания /ЗП и РП/ и за самоподготовка се провеждат от 8:30 до 17:00 ч. 

Отг.: директорът 

Срок: постоянен 

 

3. Създаване на условия за установяване входното равнище на учениците. 

Отг.: директорът 

Срок 01-30.10.2021 г. 
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4. Разпределението на учебното време за достигане на общообразователния минимум се 

организира съобразно изискванията на Наредба №6 от 28.05.2001 г. 

Отг.: Директорът 

        Срок: 09.2021 г. 

 

 

5. Обучението в 1-ви клас се организира по Закон за предучилищното и училищното 

образование   

Отг.: Дарина Касева и Мариета Димитрова 

      Срок: постоянен 

 

6. Обучението в 2-ри клас се организира по Закон за предучилищното и училищното 

образование   

Отг.: Радка Маджарова и Надя Тодорова  

      Срок: постоянен 

 

7. Обучението във 3-ти клас се организира по Закон за предучилищното и училищното 

образование   

                                                                    Отг.: Зорница Сарабашева и Ивелина Куцарова  

                               Срок: постоянен 

 

8. Обучението в 4-ти клас се организира по Закон за предучилищното и училищното 

образование. 

Отг.: Живка Банлиева и Нора Кръстева  

Срок: постоянен 

 

9. Обучението в 5-ти клас се организира по Закон за предучилищното и училищното 

образование. 

Отг.: Мария Атанасова 

Срок: постоянен 

 

10. Обучението в 6-и клас се организира по Закон за предучилищното и училищното 

образование.   

Отг.: Здравка Тодорова  

Срок: постоянен 

 

11. Обучението в 7-и клас се организира по Закон за предучилищното и училищното 

образование. 

Отг.: Кремена Кълвачева 

        Срок: постоянен 

  

12. Обучението в часовете по РП и разширена избираема подготовка се осъществява по 

учебна програма, разработена от учителя и утвърдена от началника на РУО. 
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            Отг.: Здравка Тодорова, Татяна Сталева 

       Срок: постоянен 

 

13. Часовете по РП и разширена избираема подготовка се използват за удовлетворяване на 

специфични интереси и потребности на учениците и за създаване на позитивни мотиви 

за учене. 

Отг.: учителите по РП 

Срок: постоянен 

 

14. Осъществяване на индивидуален подход към всеки ученик. 

Отг.: учителите 

Срок: постоянен 

 

15. Ритмична проверка на знанията и контролиране на образователната резултатност. 

Отг.: учителите 

Срок: постоянен 

 

16. Строга отчетност за обхвата и движението на подлежащите на обучение. 

Отг.: директорът 

Срок: постоянен 

 

17. При планиране и организиране на преподавателската дейност учителите приоритетно 

се насочват към методи и средства на обучение, стимулиращи развитието на 

активността на учениците в учебния процес. 

Отг.: учителите 

Срок: постоянен 

 

13. Да се изработи седмично разписание на учебните занятия въз основа на Закона за 

здравето, чл.26, ал. 2 за хигиенно-физиологичните изисквания за изготвяне на седмичните 

разписания на учениците и реда за извършване на тяхната оценка. 

Отг.: директорът 

Срок: 12.09.2021 г. 

 

14. За по-голяма ефективност обучението се осъществява в паралелки средно от 15 

ученици. 

Отг.: директорът 

 

15. Да се направи проверка на входното равнище на учениците. 

Отг.: кл. р-ли 

Срок: 30.10.2021 г. 

 

16. Писмените работи, подписани от родителите, да се съхраняват от учителите. 

Отг.: учителите 
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Срок: постоянен 

 

17. Да се разработи и утвърди график за консултации с учителите по всички предмети. 

       Отг.: кл. р-ли 

       Срок: 30.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ПЛАН ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА 

 

През учебната 2021/2022 г. гражданското образование и възпитателната работа да се 

организира, провежда и контролира като дейност носеща особеностите на училището и на 

индивидуалната работа според възрастта и възможностите на учениците. 

      Главната цел на възпитателната работа да бъде  подобряването на дисциплината и 

изграждане у учениците на осъзната гражданска позиция. За целта да се формират у тях 

знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане на култура 

на поведение и взаимоотношения, уважение към гражданските права и осъзнаване на 

отговорностите. 

 

       Възпитателна дейност чрез учебното съдържание: 

 

1. Да се планира урочната работа като освен образователните се коригират 

възпитателните цели и задачи на отделния предмет, на отделните теми и методични 

единици. 

Отг.: учителите 

Срок: постоянен 

2. На педагогическите съвети в края на първия и втория учебен срок да се отчетат 

резултатите от възпитателната работа в часовете по отделните предмети. 

Отг.: директорът 

      Срок: кр. на 1 и кр. на 2 уч. срок 

 

 Възпитателна дейност чрез часа на класа: 

 
1. Да се организира дейността в часа на класа съобразно потребностите, интересите и 

възрастовите особености на учениците. 

Отг.: кл. р-ли 

2. В часа на класа да се включи разглеждането на проблеми, които не могат да бъдат обект 

на внимание в други часове – правилника за вътрешния ред на училището, въпроси за 
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безопасността на движението, здравното образование, превенцията на зависимостта 

/наркомания, тютюнопушене/, религиозни секти, умение за решаване на конфликти и 

водене на спорове, икономическа култура, групови взаимоотношения и др. 

Отг.: кл. р-ли 

3. В часа на класа да се проведе работа на тема “Екология и здраве” по линия на 

гражданското образование. 

Отг.: кл. р-ли 

4. В часа на класа да се работи за придобиване на знания за действия при природни 

бедствия, аварии, катастрофи, пожари, БД, ГЗ. 

Отг.: кл. р-ли 

5. В часа на класа да се създават условия за изява на интересите и способностите на 

учениците, личностното им развитие, да се коригира негативното влияние на някои 

фактори от социалната среда върху възпитанието на учениците и да се посочат 

позитивните алтернативи на поведение. 

Отг.: кл. р-ли 

 

 

 

 

Възпитателна работа чрез извънкласни дейности 

 
1. Да се извърши строг и целенасочен подбор на извънкласните дейности. 

Отг.: кл. р-ли, директорът 

Срок: 09.2021 г. 

2. Да се организират конкурси, тематични прояви по повод на празници и годишнини.  

Отг.: кл. р-ли, директорът 

Срок: постоянен 

3. Да се разработи спортен календар на училището. 

Отг.: Деница Георгиева 

Срок: 10.2021 г. 

4. Училищната комисия за борба с противообществените прояви да изготви План за 

работа през учебната година. 

Отг.: комисията 

Срок: 09.2021 г. 

5. Да се търси взаимодействие с извънучилищни организации за съвместна учебно-

възпитателна работа. 

Отг.: кл. р-ли, директорът 

 

  

Възпитателна работа чрез участието на родителите 
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1. Да се проведе среща-разговор с родителите по проблема за осмисляне на свободното 

време на учениците, както и осъществяване на дейности стимулиращи развитието на 

творческия потенциал на учениците.  

      Срок: 30.11.2021 г. 

      Отг.: кл. р-ли 

 

2. Периодично да се организират и провеждат родителски срещи за обсъждане на основни 

законови разпоредби на образователната система, изискванията на училището, спазването 

на приетия правилник, самоподготовката на учениците в училището, родителския 

контрол, задължителното присъствие в училището, проблемите с религиозните секти, 

наркоманиите, детската престъпност. 

Отг.: директорът, кл. р-ли 

Срок: постоянен 

 

3. Да се търси съдействие и участие на родителите при честването на бележити дати, 

годишнини, училищни празници, спортни и др. прояви на училището. 

Отг.: директорът, кл. р-ли 

Срок: постоянен 

  

  Възпитателна дейност чрез самовъзпитание: 

 
1. Да се оказва системна помощ при формиране на мотивационна и ценностна система на 

учениците, овладяване на техники за самоконтрол, осъзнаване на необходимостта от 

самоусъвършенстване и отговорност на поведението. 

Отг.: учителите 

Срок: постоянен 

 

 

 

 

Възпитателна дейност чрез организиране на празници по повод бележити 

годишнини 

 
1. Да се планират и организират инициативи на училището в чест на следните 

празници и годишнини: 

 

Тържествено откриване на учебната година – 15.09., директорът 

Ден на независимостта – 22.09., кл. р-ли 

Ден на Стара Загора – 05.10., кл. р-ли 

Ден на народните будители – 01.11., кл. р-ли 

Коледни празници, Рождество Христово – 24-26.12., кл. р-ли 

Първи март – 01.03., кл. р-ли, учителите по музика 

Национален празник Трети март – 03.03., кл. р-ли, директорът 



ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

 „ЕЛИН ПЕЛИН“  

 
     Гр. Стара Загора, кв. “Железник“, ул. „Индже войвода“ № 7 

     http://www.elin-pelin.biz/    0888341155;  elin-pelin@abv.bg 
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Празник на пролетта и красотата – март, кл. р-ли, учителят по музика 

Възкресение Христово /Великден/ - кл. р-ли, директорът 

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24.05., кл. р-

ли, учителите по музика, ИИ 

Ден на детето – 01.06  -  кл. р-ли, учителите по музика  

Закриване на учебната година – директорът, кл. р-ли, учителите по музика 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

I. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ: 

 

1. Да бъдат осигурени еднакви условия на труд без оглед на пол, раса, народност, 

етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или 

вяра, образование, убеждения, политичска принадлежност, лично или 

обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно 

положение, имущесвено състояние. 

2. Да бъдат предоставени на работниците и служителите равни възможности за 

професионално образование и повишаване на професионалната квалификация и 

преквалификация, както и за професионално израстване в длъжност или ранг. 

3. Да бъде поставенна достъпно място текста на закона за защита от 

дискриминация. 

 

 

I. ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ: 

1. Да бъдат предприети ефективни мерки за предотвратяване на всички форми 

на дискриминацияна учебното място. 

2. Да бъдат включени в учебните програми теми третиращи дискриминацията 

във всичките й форми на проява. 

3. Да бъдат предприети подходящи мерки с цел изравняване на възможностите 

за ефективно упражняване на правото на образование. 

 


