
 



 

РАЗДЕЛ  І.   

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО. 

 През 2018/2019 учебна година в училището се обучаваха 88 ученици, разпределени в 7 паралелки. 

 В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и 

отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния 

процес. Правилното планиране на образователно-възпитателната работа бе решаващо условие за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. 

Постигнати бяха много добри резултати за учебната година. Те се разпределят в следните 

направления: 

                            *обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение 

                            *успешно завършване на учебната година за всички ученици и много добро 

представяне на НВО за IV и VIIкл.  

                    *успешна работа свързана с овладяване на съвременния книжовен български език 

                            *успешна работа по проекти –BG05M2OP001-0040 „Интегриран подход за постигане 

на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства 

в община Бургас” и др. 

                            *съхраняване на националните традиции и участие в състезания и викторини: Коледа, 

Великден, Национална викторина по БДП. 

                            * успешно сътрудничество с Община Бургас в работата по проекти 

                            *работа по национални програми 

                            *подобряване на МТБ на училището 

 Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки, с родителските активи и 

Управителния съвет на Училищното настоятелство.  

Учителският колектив, участва в повишаването на квалификацията си чрез участие във 

вътрешно квалификационна дейност и по този начин разшири възможностите да се справя и да решава 

възникналите проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2018/2019 година бе подчинена на основните цели и 

задачи на годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на 

резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си 

ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране 

на целите на образователно-възпитателния процес. 

    

 

        

Необходимо е: 

да продължи работата по проекти за свързани с гражданското образование на учениците; 

да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване 

дейността на координационния механизъм за борба с тормоза; 

да продължи работата за повишаване квалификационната дейност на учителите; 

да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество и да се работи по проекти за 

модернизиране на МТБ; 

специално внимание да се отдели на работа с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой 

родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за 

приобщаване на родителите към училищния живот и обогатяване на материално-техническата база. 

да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни 

стандарти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. РАЗДЕЛ 

 

1.   Мисия на училището 

Мисията на ОУ „Васил Левски" е да осигурява съвременна и модерна подготовка 

на конкурентно-способни ученици. 

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, чрез 

предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за 

качество. Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна 

реализация. 

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като; 

отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, 

така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като 

самостоятелна, мислещад социално отговорна личност. 

2.   Визия на училището 

Училището е подкрепяща среда за уверени, активно учещи деца, които споделят 

знания и умения. Всяко дете има възможност за успех и е способно да управлява 

образованието си по-нататък. Иновативен учителски екип, мотивирани ученици и 

заинтересувани родители ефективно си взаимодействат. Налице е нова училищна култура, 

адекватна на предизвикателствата на 21 век. 

Утвърждава ОУ „Васил Левски" като конкурентно способно училище с непрекъснато 

обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на 

преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, 

съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се 

усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, 

учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 
 

Цели на училището. 

 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

 Повишаване качеството на образователно-възпитателната работа. 

 Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 

подрастващите. 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 Изграждане на образовани личности с възможности за реализация. 

 Превенция на работата за отпадане на ученици от училище 

 

3.    Стратегически цели на училището 

 Придобива и непрекъснато усъвършенства знанията и уменията на учениците по 

общообразователните и общотехническите предмети; 

 Формира обща култура на основата на националните и общочовешки ценности;  

 Формира нов тип поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат 

взаимното зачитане и умение да остояват правата си, достойнство и толерантност, национална 

идентичност и зачитане правата на всеки; 

 Създава условия за перманентно повишаване квалификацията на 

преподавателите с оглед на новите изисквания, които се поставят пред основното образование; 

 Завоюва все по-голямо доверие сред обществеността; 

 Повишава качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа; 

 Участва в общински, национални и международни програми и проекти на Европейския съюз и 

тяхното реализиране на практика; 

 Утвърждава чувството за принадлежност и дълг към училището от всеки ученик и учител; 

 



 

4. Приоритет в дейността на училището. 

 

Основни приоритети в образователната политика на училището. 

Основна цел на училището е да подготви учениците за учене през целия живот, да даде качествено 

образование ,което дава възможност децата да се развиват катo  отговорни , грижовни и активни 

членове на обществото.Образованието да помогне на децата да живеят пълноценно и да израстват като 

самостоятелни мислещи и социално отговорни личности. 

Основните приоритети са свързани с: 

-Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание 

-Подобряване на квалификационната дейност 

-Осигуряване наред и защита на децата в училище 

-Осигуряване на целодневно обучение и извънкласна дейност в училище. 

-Участие в национални програми и проекти 

-Подобряване на вътрешната и външната среда в училище 

-Участие на родителската общност 

-Утвърждаване на училището като научно ,културно и спортно средище в общността 

 

 

ІІI. РАЗДЕЛ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕНА ЦЕЛИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

М.СЕПТЕМВРИ 2019 Г. 

     

  1.Разпределение на класните стаи. 

Отг.Директора 

Срок:11.09.2019г. 

   

  2.Откриване на учебната година по предварителен план. 

Отг.Директора 

Срок:16.09.2019 г. 

  3.Изработване на седмична програма за уч.занятия. 

отг.Н.Козарова,Л.Керемидчиева и Р.Маринова 

срок:06.09.2019 г. 

  4.Изготвяне на график за дежурствата. 

Отг.Козарова 

Срок:06.09.2019г. 

  5.Изготвяне на Списък-образец №1 

Oтг.Директора 

 

  6.Изготвяне на план за работата в училище. 

Отг.Керемидчиева,Козарова 

срок:12.09.2019г. 

                                                                                                                                                                         
. 

  7.Изготвяне на план за работата на кл.ръководители. 

Отг.кл.ръководители 

контролира Директора 

 

 8.Отбелязване на Ден за загиналите по пътищата на Европа. 

                                                                      Отг.  Маринова ,Михайлов 

     Срок: 21.09.2019г. 

 

  

9.Попълване на книгата за подлежащи за учебната 2019-2020г. 

Отг. Директора 



Срок:27.09.2019г.  

 

 10.Изработване и утвърждаване на график за класните работи  и самостоятелни работи за І учебен 

срок. 

Отг.Директора  

                                                                                             Срок:13.09.2019 г. 

 

11.Изпращане  сведение за постъпилите в първи клас ученици до Общинска администрация по 

местоживеене 

срок: 27.09.2019 г. 

отг. Директор 

 

 

12.Оформяне на училищната документация/ дневници, ученически книжки , лични карти/ 

  Отг.кл.ръководители 

Срок:24.09.2019 г. 

 

13.Изготвяне на изложба от детски рисунки в коридора на втория етаж 

    Отг.  К. Георгиева  

                    Срок:13.09.2019 г. 

14.Изготвяне на изложба във фоайе на училището 

    Отг.класни р-ли 

    Срок:18.09.2019 г. 

15.Провеждане на практическо занятие за защита от бедствия и аварии  

                                                                                                                                Отг.Маринова ,Михайлов 

                                                                                                                                  Срок-27.09.2019 г. 

 

М.ОКТОМВРИ 2019г.     
                                                                              

    

1.Провеждане на писмени работи за входно ниво на учениците. 

Отг.Директора 

Учители по предметите 

  

2.Приемане на спортен календар на училището 

                                                                                               Отг:Костадинова 

                                                                                              Срок-16.10.2019г.   

                                           

3.Провеждане на родителски срещи по класове 

                                                                                    Отг.кл. ръководители 

                                                                                     Срок:20.10.2019 г. 

 

4.Подготовка за отбелязване на деня на Народните будители 

                                                                            Отг.класни р-ли на III и IVкл. 

                                                                                  Срок:30.10.2019 г. 

 

 

5.Спорт сред природата 

                                                                                        Отг.класни р-ли 

                                                                                        Срок:18.10.2019г. 

 

 

 

 

 

6.”Есенните багри на моя роден край” – изложба 



                                                                                                                                  Отг.класни р-ли 

                                                                                                                                Срок:18.10.2019 г. 

 

7.Вълшебството на приказките- училищен конкурс 

„Най-добър четец” 

                                                                                                                                         Отг.класни р-ли 

                                                                                                                                         Срок:30.10.2019 г. 

8.Честване Деня на Черно море и  национален конкурс за рисунка и фотография „Морето не е за една 

ваканция“ 

    Отг.УР и класни р-ли 

                                                                                        Срок:25.10.2019 г. 

9. Есенен спортен празник . 

                                                                                                                               Отг. В.Костадинова 

           Срок: 31.10.2019г.  

 

 

 

                                                                    М.НОЕМВРИ 2019 Г. 

 

1.Отбелязване Деня на будителите  

  Отг. кл.ръководители на III и IVкл. 

                                                                       срок-30.10.2019г.  

                                                                         
2.”Есенна магия” –  рисунка върху асфалт 

Отг.учителите 

 по изобр.из-во  

                                                                                                  Срок-11.11.2019г.  

 

 

3.Проверка на ритмичност на изпитванията 

                                                                                   Отг.Директора 

Срок:29.11.2019г. 

4.Обследване на ученици от I и II клас за гръбначно изкривяване и наднормено тегло  

                                                                                   Отг.Директора 

Срок:29.11.2019г. 

29.05.2020г. 

 

5.  Ден на християнското семейство“Моето семейство –моя грижа и отговорност „. 

 

                                                                                                Отг.  

                                                                                кл.ръководители 

 

      

 

М.ДЕКЕМВРИ 2019 г. 

 

1.Конкурс за Коледна украса .   

                                                                            Отг.кл.ръководители 

                                                                                 Срок:20.12.2019г. 

    

        

2.Коледна обредност-  беседи, конкурс за сурвачка, изложба в училище 

                                                                              отг.кл.ръководители 

                                                                               срок-20.12.2019 г. 

3.Участие в общински конкурс за картички и Коледна украса „Рождество Христово“ /храм „ Успение 

Богородично“.                 



                                                                                        Отг. У-лите по ИИ 

                                                                                          срок-20.12.2019г. 

. 

4.Коледно Тържество  

Отг.кл.ръководители 

           Срок:20.12.2019г 

. 

 

  

 

                                                   М.ЯНУАРИ 2020 г. 

 

1.Приключване на Първи учебен срок-проверка на Наредба за оценяване  

 

 

 2.Приключване на Първи учебен срок-проверка за спазване изискванията на Наредба за оценяване. 

Отг.Директора 

 

3.Изготвяне на план за отпразнуването на 19.02 – Патронен празник на училището 

                                                                                                              Отг.УР  

                                                                                                                                срок 24.01.2020 г. 

 

 

             

3.Заявка за задължителна документация за края на учебната 2020-2021 година 

                                                                                                                Отг.УР  

  

 4.Участие на учениците от начален етап в състезанието „Знам и мога” 

                                                                                                                                Отг.учителите от нач.курс 

5.Математика–ура! 

Отг. Маринов 

Срок:29.01.2020г. 

6.Празник на цифрите            

                                                                                                   Отг.Маринова 

                                                                                                Срок:28.01.2020 г. 

 

 

 

М.ФЕВРУАРИ 2020 г. 

 

 1.Провеждане на родителска среща I-VII клас за отчитане на резултатите от Първи учебен срок.  

Отг.кл.ръководители 

Срок-13.02.2020 г. 

 

2.Честване на 19.02 – Патронен празник на ОУ 

19.02.2020г.  

Отг. Михайлов 

      

 

3.Изготвяне на график за класните работи за втори учебен срок. 

                                                                                                                                             Отг.Козарова 

 

4.“С Левски в сърцата“ 

Отг.кл.ръководители 

  

5.Състезание „Всезнайко” – български език и математика – начален етап 



Отг.кл.ръководители 

 

6.Общински конкурс за изработване на кукерски маски 

Отг.Георгиева и кл.ръководители 

Срок:17.02.2020г. 

7.Участие в регионален конкурс за изработване на кукерска маска 

                                                                                           Отг.К.Георгиева 

                                                                                          Учителите по ИИ 

                                                                                          Срок:20.02 .2020 г. 

 

 

      

                                                                        М.МАРТ 2020 г. 

   

 1.Участие в общинска викторина“ Аз съм българче, посветена на 03.03.2020г. 

                                                                                                            

Отг.Маринов,Георгиева 

                                                                                                                                     Срок:02.03.2020 г.     

2.Отбелязване на 3 март- Национален празник 

                                                                                                                      Отг.кл. р-ли на III и IVкл. 

  3. „Аз обичам да помагам ” – кулинарно състезание   

                                                                                                                  Отг.Михайлов, Андонова 

4.„ Празник на буквите“ 

 Отг.Р.Маринова. 

 

 

  5.“Спортувам с мама“          

 

                                                                                     Отг. Андонова и кл. ръководители на начален етап 

                                                                                                                                              Срок:06.03.2020 г. 

 

                                                                                                                            

 

  6.Спортно състезание за първа пролет  

 Отг. Костадинова 

                                                                                                                                 Срок: 25.03.2020г. 

 

 

7. Общинска викторина  по БД– „Да запазим децата на пътя“ 

                                                                                                               Отг.А. Михайлов 

 

8.”С България в сърцата” 

Отг.кл.ръководители –  II,III-IVкл. 

Срок:27.03.2020г. 

 

 

 

 

 

9.Участие в национален конкурс „Водата извор на живот“  

 

Отг.Кл. ръководители в начален  етап и 

К. Георгиева 

кл.ръководители 



Срок:20.03.2020г 

. 

10.Участие в национално състезание „Православни християнски  

традиции, ценности и празници“ 

                                            

                                                                                                                                             Отг. У-ли нач.етап 

11.Ден на професиите/родители представят професиите си пред децата от класа или училището/ 

                                                                                                                                  Отг. Н.Козарова  и 

                                                                                                                                   класните ръководители 

 

 

 

 

                                                                М.АПРИЛ 2020 г. 

 

    1.Основно почистване на уч.сграда. 

Отг.Класни ръководители 

     

    2.Заявка за учебници и учебни помагала за І-ІV клас за 2020/2021г. 

отг. Директор 

 

    3.Седмица посветена на природата – пролетно почистване на училищния двор, засаждане на 

дървета, храсти и цветя в двора на училището. 

Отг.кл.ръководители 

    4.Месец на детската книга и изкуствата за деца- среща с творец – писател, поет, художник. 

Отг.Кл.ръководители 

  Начален етап 

   5.Спортно състезание 

Отг.Костадинова и кл.ръководители 

Срок:10.04.2020г. 

 

    6.Училищен конкурс –Изкуствата за деца/илюстрации на любима книга/ 

                                                                                                                                                 Отг. К.Георгиева 

                                                                                                                                      Класните ръководители 

 

 

М.МАЙ 2020 г. 

 

    1.Приемане на план за приключване на учебната 2020/2021година. 

Отг.Директора 

Срок: 08.05.2020г. 

     

    2.Класният ръководител на VII клас да запознае родителите на родителска среща с Наредбата за 

кандидатстване,Националното външно оценяване 

Отг.Н.Козарова 

Срок:началото на май 

    

  3. Честване на 24 май – изработване на план 

                                                                                                                              Отг.Козарова ,Керемидчиева 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             Срок-08.05.2020г. 

                                        

 

   4.Приключване на учебната година и раздаване на удостоверения    на учениците от първи-четвърти 

клас. 



                                                                                                                                                   Отг.УР  

  Срок:29.05.2020 г. 

 

  5.Кулинарно състезание за 5.,6.,7. клас „Любимата рецепта на мама“ 

                                                                                                                                           Отг. А.Михайлов  

                                                                                                                                           Класни ръководители 

         Срок: 29.05. 2020 г. 

 

 

  6.Среща с родителите на учениците от бъдещия първи клас. 

                                                                                                                                 Отг.УР 

Срок:15.05.2020г. 

 

  7. Провеждане на екскурзии   

                                                                                                                             Отг.:Козарова, Керемидчиева,            

                                                                                                                           Костадинова 

 

                                                                                                                                  Срок: 20 и 22 май 2020 г. 

 

  8.Оформяне на главната книга за начален етап. 

Отг.УР  

Срок:29.05.2020г. 

  

    
                                                                                 М.ЮНИ 2020 г. 

 

    1.Честване на деня на детето – 1-ви юни  състезание с велосипеди 

Отг Михайлов 

     

    2.Оформяне на главната книга за прогимназиален етап. 

Отг.кл.ръководители 

Срок:30.06.2020г. 

 

    3.Раздаване на ученическите книжки 

Отг.Директора, 

кл.ръководители 

                                                                                                                                                  Срок-30.06.2020г. 

 

     

   4.Записване на учениците за първи клас 

Отг. Маринов 

 

 

   5.Разпределение на часовете на учителите за следващата уч.година. 

     Отг.Директора 

        

     
     6.Определяне на часовете за ИУЧ и ФУЧ през следващата уч. година                    

 

                                                                                                                                                     Отг.Директора 

 






