
  

 

  
 
 
 
 
            УТВЪРЖДАВАМ: Чл. 4, т. 1 във вр. с чл. 5, т. 1, в) от 

Регламент (ЕС) 2016/679 
                                       ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА 
 ДИРЕКТОР НА СУ „ДИМИТЪР МАРИНОВ” ГРАД ЛОМ 
     (Заповед № 14/15.09.2020 г.) 

 
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР МАРИНОВ” ГРАД ЛОМ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
 
 
 
 
 
 

Планът е приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 12/14.09.2020 г. 
АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 
Средно училище „Димитър Маринов” град Лом е общинско училище. В това си качество то работи за изпълнение на държавната 



  

 

образователна политика и в съответствие с нормативните и поднормативните документи в системата на предучилищното и училищното 
образование, при спазване на цялото действащо законодателство в Република България. С Решение на Министерски съвет на Република 
България № 479 от 5 август 2019 година СУ „Димитър Маринов” Лом е включено в списъка на иновативните училища в Република 
България. 
 
I. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

 
1. Получаване на образование, което осигурява успешна индивидуална и обществена реализация на всеки ученик и допринася за 
постигане на ускорен и устойчив икономически растеж, социална солидарност и повишено качество на живот на местните 
общности и на страната. 
 
2. Повишаване конкурентоспособността на училището в условията на образователен пазар, чрез повишаване качеството на 
образователно-възпитателния процес. и  смяната на фокуса в обучението -  от преподаване на знания към овладяване на ключови 
компетентности и развитие на компетентностния подход.  
 
3. Подкрепа и насърчаване на креативността, иновациите и творческия подход в образователния процес, чрез квалификационно-  
методически дейности, организиране и обмен на добри практики и професионална комуникация между педагогическите 
специалисти.  
 
4. Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията чрез 
предефиниране на политики, приоритети и ценности, съгласно изискванията на ЗПУО.  
 
5. Превенция на преждевременното напускане в образователната система посредством: 

 засилване на контрола за присъствието на учениците и отразяване на отсъствията в дневниците на класовете; 
 организиране на иновативни дейности, насочени към повишаване на мотивацията за посещаване на училище и 

атрактивен учебен процес. 
 

6. Повишаване обхвата, задържането и интегрирането на учениците в училище. 
 
7. Изграждане на училищни политики за обучение, възпитание и социализация на учениците в контекста на нормативна уредба с 
активното партньорство между педагогическите специалисти, учениците, родителите, Обществения съвет, ЦПЛР, ЦСОП, 

https://www.mon.bg/upload/20345/rms479_05082019_inovativni_uchilishta.pdf
https://www.mon.bg/upload/20345/rms479_05082019_inovativni_uchilishta.pdf


  

 

РЦПППО и др.  
 
 II. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 
 

№ Дейност Срок 

Извършва се 
от: 

/институции и 
лица, в каква 
взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова 
стойност 

Целева 
стойност 

1. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) 

1.1. Организиране на дейностите относно 
прилагане на Механизма за противодействие 
на училищния тормоз между децата и 
учениците и Междуинституционалния план 
за действие за превенция на агресията и 
засилване на сигурността в образователните 
институции. 

Учебната 
2020-2021 г. 
 

Директор, 
ЗДУД 

Брой дейности 0 10 

1.2. Актуализиране, изпълнение и прилагане на 
Училищна програма за превенция на ранното 
напускане на училище. 

Учебната 
2020-2021 г. 

Директор, 
Комисия 

Брой програми 0 1 

1.3. Организиране и изпълняване на дейностите от 
Училищен план за превенция и интервенция 
на насилието и тормоза, във връзка прилагане 
на Механизъм за противодействие на тормоза 
и насилието в институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование.  

Учебната 
2020-2021 г. 

Директор, 
ЗДУД, 
педагогически 
съветник, 
кл. ръководители 

Брой  дейности Дейности 
заложени в 
плана 

Всички 
дейности 
заложени в 
плана 

1.4. Консултиране на учениците и родителите за 
възможностите на различните форми на 
обучение за нуждите на преждевременно 
напусналите училище. 

м. септември 
2020 г. и през 
учебната 
2020-2021 г. 

Директор, 
ЗДУД, 
кл. ръководители 

% ученици и 
родители 

100% 100% 



  

 

1.5. Повишаване интереса на учениците чрез 
участие в дейностите по Националния 
календар за изяви по интереси на децата и 
учениците и Националния спортен календар 
на МОН. 

Учебната 
2020-2021 г. 

Гл. учител, начален  
етап, ръководители на 
групи 

%  ученици 50% 80% 

1.6. Изготвяне на справки за отсъствията и 
движението на учениците. 

Ежемесечно,  
в края на 1-ви 
срок и на 
учебната 
година 

ЗДУД, 
кл. ръководители 

Брой справки 0 198 

1.7. Изготвяне на анализ за състоянието и 
движението на учениците, за броя на 
напусналите и мерки за задържане на 
застрашените от напускане ученици. 

В края на 1-ви 
срок и на 
учебната 
година 

ЗДУД Брой анализи 0 2 

1.8. 

Осъществяване на контакти с детските 
градини относно децата, подлежащи на 
обучение в I клас. 

м. Октомври 
2020 г. и през 
учебната 
година 

кл. ръководители на 
IV клас  

Брой контакти 36 44 

2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката 
(2014-2020) 

2.1. Поддържане на изградената ИКТ 
инфраструктура с цел обезпечаване и 
повишаване ефективността на учебния 
процес и управлението на 
административната дейност. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
компютърен 
специалист 

% ученици и 
персонал с 
осигурен достъп 

100% 100% 

2.2 Оптимизиране използването на интернет 
достъпа в класните стаи и безжичната 
инфраструктура, на интерактивните дъски, 
електронен дисплей и др. 

Учебната  
2020-2021 г. 

компютърен 
специалист 

Брой 
консултации с 
педагогически 
персонал 

90 95  



  

 

2.3. Максимално използване възможностите на 
училищния IT център с цел оптимизиране 
на електронната образователна среда 
/акцент върху новите учебни програми/ 
• приложение, създаване и използване на 
електронни помагала с интерактивно 
съдържание по всички учебни предмети 
работа в електронни платформи и 
специализирани сайтове; 
• електронни учебници, мултимедийни 
и интерактивни уроци др. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогическите 
специалисти 

% учители 100% 100% 

2.4. Използване на облачната инфраструктура за 
работа с Office 365. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор %  акаунти 60 % 100 % 

2.5. Ефективно използване на възможностите за 
достъп до националния образователен 
портал, електронни помагала с интерактивно 
съдържание по всички учебни предмети, 
достъп до всички съществуващи   
електронни ресурси - електронни учебници, 
мултимедийни уроци, образователни 
портали, образователни приложения и игри, 
вкл. създадени от ученици и учители, 
виртуални панорами на известни обекти от 
българската история и култура. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
ЗДУД 

% учители 100% 100% 

2.6. Работа с електронен дневник.  Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
кл. ръководители 

% учители 84% 100% 

2.7. Участие на учителите в курсове за 
иновативно използване на ИТ в класната 
стая и разработване на интерактивни уроци. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор Брой учители 0  28 



  

 

2.8. Методическа подкрепа на учителите по 
отношение на новите учебни програми по 
компютърно моделиране, IT  математика, 
дигитални креативности и уеб програмиране. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
гл. учител 

Брой учители 5  5 

2.9. Оптимизиране на взаимодействието между 
учители, родители и ученици чрез 
използване на интернет страница на 
училището, е-дневник, Фейсбук групи и 
др. 

Учебната 
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогическите 
специалисти 

Брой групи 35 52 

2.10. Популяризиране на добри ИКТ практики 
по всички учебни предмети чрез сайта на 
СУ „Д. Маринов” и РУО. 
 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогическите 
специалисти 

Брой практики 
по МО 

0 10 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020) 

3.1. Оптимизиране на условията за 
разнообразяване на дейностите по 
интереси в групите за ЦДО. 

Учебната  

2020-2021 г. 

ЗДУД Брой програми 1 1 

3.2. 
 

Модернизиране на учебния процес чрез 
прилагане на методически модели, 
разработени на основата на ИКТ. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогическите 
специалисти  

Брой модели 0 28 

3.3. Развиване на творческите заложби на 
учениците чрез разнообразни извънкласни 
форми с цел стимулиране на тяхната 
инициативност и предприемчивост - 
участие в общоградски, национални 
изложби, конкурси, състезания и др. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогическите 
специалисти 

Брой 
извънкласни 
форми 

0 16 

3.4. Взаимодействие със заинтересованите 
страни за реализиране на политиката за 
учене през целия живот. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
главен учител, 
начален етап 

Брой институции 11 11 



  

 

3.5. Осигуряване за безвъзмездно ползване на 
учебници и учебни помагала за учениците 
I-IV клас и учебници за учениците V-VII 
клас. 

м. септември 
2020 г. 

Библиотекар % ученици 100% 100% 

3.6. Провеждане на Училище за родители. Учебната  
2020-2021 г. 

Главен учител, 
педагогически 
съветник 

Брой дейности 0 18 

4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

4.1. Дейности с родителите за преодоляване на 
негативни стереотипи и 
дискриминационни нагласи спрямо 
различните етнически групи. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогически 
съветник, 
класните 
ръководители 

% срещи и 
разговори с 
родители 

100% 100% 

4.2. Включване в консултации по различните 
учебни предмети на ученици, за които 
българският език не е майчин език. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогическите 
специалисти 

% обхванати 
ученици 

90% 100% 

4.3. Обхващане в извънкласни форми и 
дейности на ученици, за които българският 
език не е майчин. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогическите 
специалисти 

% обхванати 
ученици 

90% 100% 

4.4. Включване на ученици и техните 
семейства в инициирането и 
организирането на съвместни дарителски 
кампании, благотворителни изложби и др. 
дейности. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогическите 
съветник 
 

% обхванати 
ученици 

70% 90% 

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

5.1. Привличане на общественото внимание 
към значението на грамотността и 
популяризиране на четенето - ангажиране 
на изявени личности на Лом, срещи с 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогическите 
специалисти 

Брой публични 
изяви 

0 15 



  

 

литературни творци и издатели.  
/Национална седмица на четенето, 24 май 
и др./ 

5.2. Подпомагане на родителите за 
усъвършенстване на техните умения да 
насърчават децата си към четене и към 
развиване на езикови умения — „Лятна 
академия за първокласници”, ден на 
партньорството, тематични родителски 
срещи и др. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогически 
съветник, 
класните 
ръководители 

% включени 
родители 

65% 90% 

5.3. Разработване и популяризиране на модели 
на добри практики за повишаване 
функционалната грамотност на учениците. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогическите 
специалисти 

Брой модели 6 9 

5.4. Участие в дейности, насочени към 
съвременните аспекти на грамотността. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
учители по БЕЛ 

Брой дейности 5 7 

5.5. Иницииране на безплатен достъп на 
социално слаби деца до ресурсите на 
Общинска библиотека Лом - партньор на 
СУ „Димитър Маринов”. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогически 
съветник, 
 

Брой ученици 25 30 

6. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система 
на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( ПМС № 100 от 8 юни 2018 година) 

6.1. Осъществяване на засилен контрол за 
коректното отразяване на отсъствията и 
успеха на учениците в електронния 
дневник. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
ЗДУД 

Брой проверки 40 50 

6.2. Провеждане на консултации по учебни 
предмети, по които учениците имат 
затруднения. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД % включени 
ученици имащи 
нужда от 
консултация 

100% 100% 

6.3. Включване на учениците в занимания по Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, % включени 
ученици 

90% 100% 



  

 

интереси, в групи по проекти, спортни 
секции и др. съобразно образователните 
им потребности и способности. 

ръководители на 
извънкласни 
дейности 

6.4. Провеждане на алтернативни родителски 
срещи с родителите на изоставащите 
ученици и учениците в риск от отпадане. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
класните 
ръководители 

Брой родителски 
срещи 

0 10 

6.5. Провеждане на индивидуална работа на 
педагогическия съветник с ученици с над 
10 отсъствия по неуважителни причини. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД, 
педагогически 
съветник, 
класните 
ръководители 

% ученици 90% 100% 

6.6. Участие на педагогически специалисти в 
екипите за обхват според Механизма за 
съвместна работа на институциите по 
обхващане и задържане в образователната 
система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
ЗДУД 

Брой участници 2 2 

6.7. Проучване, извеждане и популяризиране 
на добри практики за работа с деца и 
родители, свързани с обхвата и 
задържането на учениците в 
образователната система. 

Учебната  
2020-2021 г. 

ЗДУД Брой практики 0 5 

6.8. Включване на учителите в 
квалификационни дейности за работа с 
деца и ученици в риск от отпадане - 
вътрешноинституционални и организирани 
от РУО. 

Учебната  
2020-2021 г. 
по плана на РУО 

Директор % учители 100% 100% 

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование 



  

 

7.1. Изпълнение  на  дейностите  по НП 
„Без свободен час”.  

Съгласно НП Директор, 
ЗДУД, 
 

% изпълнени 
дейности 

100% 100% 

7.2. Изпълнение на дейностите по НП „ИКТ“. Съгласно НП  
(ако е 
приложимо) 

Директор, 
педагогическите 
специалисти 
 

% изпълнени 
дейности 

100% 100% 

7.3. Изпълнение на дейностите по НП „Заедно в 
грижата за ученика“. 

Съгласно НП   Директор, 
ръководители на 
групи,  
гл. счетоводител 

% изпълнени 
дейности 

100% 100% 

7.4. Изпълнение на дейностите по НП „Заедно за 
всяко дете” 

Съгласно НП Директор, 
ЗДУД, 
педагогическите 
специалисти 

% изпълнени 
дейности 

100% 100% 

7.5. Изпълнение  на  дейностите  по НП 
„Оптимизация на вътрешната структура 
На персонала в институциите в системата на 
ПУО“. 

Съгласно НП Директор, 
главен счетоводител 

% изпълнени 
дейности 

100% 100% 

7.6. 
 

Изпълнение на дейностите по НП „Иновации 
в действие” 

Съгласно НП Директор, 
педагогическите 
специалисти 

% изпълнени 
дейности 

100% 100% 

7.7 Изпълнение на дейностите по НП „Участвай 
и променяй – родителят, активен участник в 
училищния живот” 

Съгласно НП Директор, 
класните 
ръководители 
педагогически 
съветник 

% изпълнени 
дейности 

100% 100% 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 



  

 

8.1. ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ – „Подкрепа за успех” 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
ръководители на 
групи 

% обхванати 
ученици 

100% 100% 

8.2. Проект „Заедно към бъдещето“ към МИГ 
Лом мярка 7 Достъп до качествено 
образование, чрез интегриране в 
образователната система на деца и ученици 
от маргинализирани общности, включително 
роми” 

Съгласно 
Проекта 

Директор, 
екип,  
главен счетоводител 

%изпълнени 
дейности 

100% 100% 

8.3.  Училищен проект „Примерът на успелите“ и 
други. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Педагогически 
съветник, 
екип 

Брой  дейности 0 2 

9. Организационно и методическо осигуряване на дейността на педагогическите специалисти чрез методическа подкрепа и 
квалификационна дейност 

9.1. Оказване на методическа помощ на 
педагогическите специалисти при 
подготовката на новата учебна година - 
програми, планове на кл. ръководители, 
материали за входно и изходно ниво и др. 
/с акцент - новите учебни програми/. 

м. септември 
2020 г. 

Директор, 
ЗДУД, 
гл. учител 

% учители 100% 100% 

9.2. Методическа подкрепа на педагогическите 
специалисти при организацията на 
дейностите в групите за ЦДО. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
гл. учител 

% учители ЦДО 100% 100% 

9.3. Участие в работни срещи, организирани от 
РУО Монтана, с директори и учителите по 
предмети и направления. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогическите 
специалисти 

Брой работни 
срещи 

6 10 

9.4. Оказване на методическа помощ на 
учителите при подготовката на материали 
за провеждане на вътрешно оценяване по 
формата на НВО и ДЗИ. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
ЗДУД 

% учители, 
потърсили 
методическа 
помощ 

100% 100% 



  

 

 

9.5. Подкрепа на педагогическите специалисти 
за придобиване на ПКС и 
квалификационни кредити. 
 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор % педагогически 
специалисти 
потърсили 
подкрепа 

100%  от 
направилите 
заявка 

100%  от 
направилите 
заявка 

10. Функциониране и развитие на училището 

10.1. Създаване и функциониране на 
интердисциплинарни комисии при 
изготвянето и прилагането на специфичните 
училищни политики. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
главен учител, 
начален етап 

Брой комисии 9 9 

10.2. Дейности, свързани с реализиране правата 
на учениците чрез участие, при решаване 
на въпроси, засягащи училищния живот и 
училищната общност. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогически 
съветник 

Брой тематични 
дейности на 
Училищния 
парламент 

0 17 

10.3. Разширяване обхвата на педагогическите 
специалисти, включени в задължителна 
вътрешно- и извънинституционална 
квалификация, която се измерва чрез 
система от квалификационни кредити и 
академични часове. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор % учители 100% 100% 

10.4. Повишаване качеството на управление на 
училището чрез активно включване на 
представители на Обществения съвет в 
дейностите на училищната общност. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
Председател на 
Обществения съвет 

Брой дейности 0 4 

10.5. Актуализиране и поддържане на 
вътрешноучилищната информационна 
система: 
 интернет страница на училището; 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогическите 
специалисти 

Брой качени 
материали 
/статии, снимки/ 

0 50 



  

 

 електронни портфолиа на учители; 
 други форми 

10.6. Актуализиране на системата на символи и 
ритуали чрез дейности, свързани с 
училищните традиции и обогатяване 
визията на училището. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
класните 
ръководители 

Брой 
инициативи 

0 12 

10.7. Участие в среща, организирана от 
представители на местната власт относно 
оптимизацията на мрежата от детски 
градини, училища и обслужващи звена. 
 

м. януари  
2021 г. 

Директор Брой работни 
срещи 

1 1 

10.8. Провеждане на „Академия за 
първокласници 2020“ 

м. май 2021 г. Главен учител, 
начален етап, 
класните 
ръководители 

% обхванати 
ученици 

100% 100% 

11. Утвърждаване и реализиране на училищния и държавния план-прием 

11.1. Изготвяне на предложение за държавния 
план-прием. 

м. Декември  
2020 г. 

Директор, 
ЗДУД 

Брой 
предложения 

1 1 

11.2. Организиране на дейностите за 
реализиране на държавния план-прием. 

По график 
утвърден от 
МОН 

Директор, 
ЗДУД, 
Екип от учители 

Дейности 100% 100% 

11.3. Провеждане на информационна кампания 
сред ученици, родители, представители на 
заинтересовани страни. 
 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогически 
съветник 

Брой 0 4 

11.4. 
 

Инициатива „Ден на отворените врати” м. Април 2021 г. Директор, 
педагогически екип 

Брой ученици и 
родители 

0 90 

12. Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 



  

 

12.1. Държавни зрелостни изпити: 
 съвещания, организирани от РУО; 
 дейности по предварителни 

инструктажи на квестори и 
консултанти. 

По график 
утвърден от 
МОН 

Директор, 
ЗДУД  
 

Брой работни 
съвещания 

3 3 

Брой дейности 2 2 

12.2. Национално външно оценяване в IV клас: 
 участие в работни съвещания, 

организирани от РУО; 
 дейности по провеждане на НВО; 
 осигуряване на безопасни условия 

за провеждане на НВО - медицинско 
лице, охрана, ел. захранване, 
алтернативен интернет и др. 

По график 
утвърден от 
МОН 

Директор, 
ЗДУД 
 

Брой работни 
съвещания 

1 1 

% дейности 100% 100% 

% осигуреност 100% 100% 

12.3. Национално външно оценяване в VII клас: 
 участие в работно съвещание, 

организирано от РУО; 
 заявяване и осигуряване на 

необходимите изпитни материали; 
 указания и инструктажи за 

организирането и провеждането на 
НВО; 

 организиране и провеждане на НВО; 
 осигуряване на безопасни условия – 

медицинско лице, охрана, ел. 
захранване, алтернативен интернет 
и др. 

По график 
утвърден от 
МОН 

Директор, 
ЗДУД 
 

Брой работни 
съвещания 

1 1 

% осигурени 
изпитни 
материали 

100% 100% 

Брой работни 
срещи 

3 3 

% проведени 
изпити 

100% 100% 

% осигуреност 100% 100% 



  

 

12.4. Дейности по HBО на учениците в X клас. По график 
утвърден от 
МОН 

Директор, 
ЗДУД  

Брой  3 3 

12.5. Дейности за оценяване на дигиталните 
компетентности X клас. 

По график 
утвърден от 
МОН 

Директор, 
ЗДУД  

Брой изпити 1 1 

12.6. Анализиране на резултатите от 
държавните зрелостни изпити и 
националните външни оценявания и 
приемане на мерки за подобряването им. 

м. Юни-юли 
2021г. 

Директор, 
ЗДУД, 
главен учител  

Брой анализи 3 3 

12.7. Участие в работно съвещание, 
организирано от РУО, относно резултатите 
от външните оценявания и ДЗИ и насоки за 
работа през следващата учебна година 

м. Юли 2021 г. Директор 
 

Брой работно 
съвещание 

1 1 

13. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за децата и учениците 

13.1. Актуализиране на училищната Програма за 
предоставяне на равни възможности за 
приобщаване на деца и ученици от 
уязвими групи /2016-2020/. 

м. Септември 
2020 г. 

Директор, 
ЗДУД 

Брой програми 1 1 

13.2. Дейности на училищния екип за подкрепа 
за личностно развитие на учениците за 
осигуряването на индивидуални 
образователни програми за учениците със 
специални образователни потребности и 
съдействие при необходимост за 
психолого-педагогическа подкрепа от екип 
от специалисти. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогически 
съветник, 
ресурсен учител - 
логопед 

% учители 
потърсили 
помощ 

100% 100% 

13.3. Сътрудничество между всички участници 
в процеса на приобщаващото образование 
– училището, ученика, семейството и 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогически 
съветник, 

Брой срещи 0 55 



  

 

общността за предоставяне на обща и 
допълнителна подкрепа за личностно 
развитие /консултации, родителски срещи, 
индивидуални разговори и др./. 

ресурсен учител - 
логопед 

13.4. Предоставяне на педагогическия съвет 
обобщен доклад-анализ за състоянието на 
процеса на приобщаващото образование в 
училището. 

м. Юни 2021 г. Директор 
 

Брой доклади 1 1 

14. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни 
помагала за безвъзмездно ползване 

14.1. Заявяване на задължителна документация 
в РУО. 

В срокове 
определени от 
РУО и при 
необходимост 

Директор 
 

Брой заявки 2 2 

14.2. Създаване на организация за съхраняване 
на документацията, свързана със заявяване 
и обобщаване на потребностите от 
задължителна документация. 

м. Октомври 
2020 г. 

Директор, 
ЗДУД 

% съхранена 
документация 

100% 100% 

14.3. Създаване на организация за получаване 
на задължителната училищна 
документация за началото и за края на 
учебната година. 

В срокове 
определени от 
РУО 

ЗДУД % получена 
документация 

100% 100% 

14.4. Изготвяне на Списък-Образец №1 и 
училищни учебни планове. 

м. Септември 
2020 г. 

Директор, 
ЗДУД 

% 100% 100% 

15. Организиране на дейности в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на МОН, 
както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

15.1. Дейности от Националния календар на 
изявите по интереси на децата и учениците 
на МОН. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
Ръководители на 
групи 

% ученици 
заявили участие 

100% 100% 



  

 

15.2. Дейности от Националния спортен 
календар на МОН. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Учители по ФВС Брой ученици 
заявили участие  

300 300 

15.3. Популяризиране постиженията на 
учениците от участия в състезания, 
олимпиади, конкурси и др. 

Учебната  
2020-2021 г. 

Директор, 
педагогическите 
специалисти 

% 
популяризирани 
изяви 

100% 100% 

15.4. Организиране и провеждане на общинския 
кръг и участие в областния кръг на 
олимпиадите по учебни предмети. 

По график ЗДУД, 
главен учител, 
учители 

% ученици 10% 15% 

15.5. 
Включване в национални кампании: 
Национална седмица на четенето, „Да 
запазим живота на децата на пътя!", „Панаир 
на добрината" и др. 

 
 
Учебната  
2020-2021 г. 

 
Директор, 
педагогически 
съветник, 
класните 
ръководители 

% включени 
ученици 

80% 85% 

% включени 
родители 

50% 60% 

16. Календарен план 
 на дейностите за отбелязване на бележити дати, чествания на празници и провеждане на училищни тържества /отворен за 

актуализиране/ 

1 
Тържествено откриване на новата учебна 
година. 15.09.2020 г. 

И. Ангелова 
В. Александрова 
К. Параскевова 

   

2 
Създаване на мисловна карта с 
мероприятията по повод 50-годишния 
юбилей на училището 

м. Септември 
 Р. Хайрединска 
 К. Параскевова 
 В. Александрова 

   

3 
Отбелязване на 22 септември – Денят на 
независимостта на България 22.09.2020 г. Аделина Йорданова, 

Мая Богданова    

4  Мини мис и мистър „Димитърмариновци” м. Септември 
 К. Параскевова 
 В. Александрова 
 Л. Димитрова 

   

5 
Единни комплексни занятия за 9-ти и 10-ти 
клас според плана на Военно окръжие II 
степен - Монтана 

18.11.2020 г 
01.03.2021 г. Кл. ръководители    



  

 

6 Европейска седмица на мобилността 16-22.09.2020 г. Учители ФВС    

7 Месец на иновациите - програмиране,   
дигитална креативност   м. Октомври 

   Р. Хайрединска 
   Ар. Александрова 
   Кр. Петкова 
   М. Габровска  

   

8 

 
Среща на поколенията – разказвачи на 
истории 
 

 м. Октомври 
    Директор 

Ар. Александрова 
В. Александрова 

   

9 
 Историческо състезание „Лом и Ломска 
околия през погледа на 
Димитърмариновци” 

 м. Октомври      Ад. Йорданова 
        К. Параскевова 

   

10 Презентация „Живот и дело на Д. 
Маринов”  м. Октомври    Ив. Александрова    

11 Тържествен ПС  14.10.2020 г.    Директор,  
   ЗДУД    

12 
      Факелно шествие с пренасяне на „Капсула 

на времето” и засаждане на явор в 
училищния двор. 

 м. Октомври 

    В. Александрова 
К. Параскевова 
Т. Ралчев 
Л. Димитрова 
В. Иванова 

   

 13 
„Панаир на добрината" - информационна 
кампания по повод Деня на 
благотворителността – 19 октомври 

м. Октомври 
Педагогически 
съветник, 
кл. ръководители 

   

14 

Месец на българския език - обявяване на   
конкурс за стихотворение, есе и съчинение 
на  тема: „Моето училище – вчера, днес и 
утре” 

 м. Ноември 
Ел. Йорданова 

     Ив. Александрова 
   М. Габровска 

   

15  Състезание по правопис и краснопис.   м. Ноември          М. Габровска    



  

 

 Изложба на тетрадки.   

16 Състезание „В сърцето на фолклора”  м. Ноември       Ив. Александрова    

17 
Виртуална книга с гатанки, пословици и 
поговорки  м. Ноември       Ив. Александрова    

18 Конкурс за компютърна рисунка и рисунка с 
думи  м. Ноември          М. Габровска    

19 1-ви ноември – Ден на народните будители 01.11.2020 г. Учители БЕЛ    

20 
Отбелязване на Деня за възпоменание на 
жертвите от ПТП 11.11.2020 г. Председател на 

комисията по БДП    

21 
Отбелязване на Деня на толерантността – 
16 ноември 16.11.2020 г. 

Педагогически 
съветник, 
Ресурсен учител - 
логопед 

   

22 
Световен ден за борба с насилието над 
деца 19.11.2020 г. 

Педагогически 
съветник, 
Ресурсен учител - 
логопед 

   

23 Ден на християнското семейство 21.11.2020 г. 
Педагогически 
съветник, 
учители ЦДО 

   

24 
Отбелязване на Европейския ден за пътна 
безопасност По план  

Председател на 
комисията по БДП    

25 
Отбелязване на Световния ден за борба 
срещу СПИН 01.12.2021 г. Педагог. съветник 

кл. ръководители    

26 
Димитърмариновски таланти – изява на 
талантливи деца /организира се във всеки 
клас/ 

м. Декември Кл. ръководители    

27 Благотворителни Коледни инициативи м. Декември  Учители ЦДО 
 Кл. ръководители    



  

 

 К. Параскевова 

28 Месец на чуждите езици м. Януари 
 Арс. Александрова 
 И. Бобева 
 М. Димитрова 
 Ст. Велкова 

   

29    Състезание „Най-добър преводач” 
 

м. Януари 
 Арс. Александрова 
 И. Бобева 
 М. Димитрова 
 Ст. Велкова 

   

30    Месец на природните науки м. Февруари 
Л. Димитрова 
Т. Ралчев    

31 
  Математическа щафета 
 

м. Февруари 

Р. Хайрединска 
Кр. Петкова 
В. Иванова 
Б. Борисова 

   

32 
   Конкурс за рисунка и компютърна рисунка на 
тема: „Мостове към бъдещето” м. Февруари Арс. Александрова 

М.Габровска    

33 
19 февруари – 148 години от гибелта на 
Васил Левски 19.02.2021 г. Аделина Йорданова    

34 Ден на розовата фланелка м. февруари 

Педагогически 
съветник, 
класните 
ръководители 

   

35 
 „Човекът, който ме вдъхновява” – конкурс за 

есе 
 м. Март 

  Учители ЦДО 
  Класните     

ръководители 
   

36  Презентация „Разходка в Северозапада”  м. Март   Ив. Александрова    

37 Мартенски работилници и изложби - базар 01.03.2021 г. 
Ръководители на 
групи, 
Учители ЦДО 

   



  

 

К. Параскевова 

38 
Честване на 143 години от 
Освобождението на България 03.03.2021 г. 

Директор, 
кл. ръководители    

39 Празник на буквите м. Март - Април Кл. ръководител на 
първи клас    

40     Месец на обществените науки и спорта 
 м. Април 

 М. Богданова 
 Ад. Йорданова 
 Н. Иванова 
 В. Александрова 
 Ан. Антонов 

   

41   Пътека на здравето – забавна спортна 
надпревара м. Април   В. Александрова 

  К. Параскевова    

42   Открит турнир по шахмат за купата на 
училището м. Април   В. Александрова    

43    Състезание „Мама, татко, кака, батко” 
 м. Април 

  В. Александрова 
  М. Габровска 
Учители ФВС 
начален етап 

   

44    Благотворителни Великденски инициативи м. Април 
Учители ЦДО 
Кл. ръководители 
К. Параскевова 

   

45 
„В обувките на учителя” – провеждане на 
часове с външни лектори – бивши наши 
учители и ученици 

По План на 
преподавателите 

Преподавателски 
екип 

   

46 

Световен ден за повишаване на 
информираността по проблемите на 
аутизма – кампания под надслов „И аз съм 
тук” 

02.04.2021 г. 

Педагогически 
съветник, 
Ресурсен учител - 
логопед 

   

47 „Ден на отворените врати” м. Април Педагогически екип    



  

 

48 „Академия за първокласници 2020” 1-30 май 2021 г. 
Кл. ръководители: 
К. Станкова 
Цв. Тодорова 

   

49 „Ден на ученическото самоуправление” По план 
м. Май 

Директор, 
преподаватели, 
педаг. съветник 

   

50 Среща с проф. Иван Гаврилов и негови 
стипендианти м. Май 

Директор 
К. Параскевова 
Ад. Йорданова 

   

51 Видео-послания на бивши ученици м. Май 
Т. Ралчев 
В. Иванова 
С. Белева 

   

52 Вестник „Жива старина”  - печатно издание 
и/или електронен вестник 

Периодично 
издание 

 А. Йорданова  
 Е. Йорданова 
 Ив. Александрова 
 Кр. Петкова 
 Ар. Александрова 

   
 

53 Брошури за юбилея, магнити, плакети, медали 
и т. н. м. Май 

 ЗДУД 
 М.Богданова 
 М. Димитрова 

   

54 
Гала – концерт по повод 50-годишен юбилей  
на СУ „Димитър Маринов” 

 
м. Май 

 Директор 
 ЗДУД 
 Педагогически и       
непедагогически  
екип  

   

55 
Празник на словото по повод 24 май – Ден 
на българската просвета и култура и на 
славянската писменост 

24.05.2021 г. 
Директор, 
преподаватели, 
педаг. съветник 

   

56 
Изнесени обучения, походи, екскурзии, 
зелени и бели училища По план 

Директор, 
ръководители на 
групи, 
кл. ръководители 

   



  

 

 

II. ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧНИTE ОБЕДИНЕНИЯ: 

 
П Л А Н  

 
на Методичното обединение на началните учители  

за учебна 2020 / 2021 година  
 

І. Състав на Методичното обединение на началните учители: 
Председател: гл. учител Марияна Габровска  
Членове: ст. учител Р. Рибагина, ст. учител К. Станкова, ст. учител Ю. Атонова ст. учител Ир. Ангелова, ст. учител Цв. Герасимова, ст. 
учител Т. Илиева, ст. учител Ц. Тодорова, ст. учител П. Петров, ст. учител П. Васева и мл. учител Кр.Каменова   

 
ІІ. Основни приоритети:  

• 1.Повишаване грамотността на учениците от начален етап чрез оптимизиране равнището на обучение по БЕЛ, чужд език и математика и 
акцентиране върху функционалната грамотност по всички предмети. 

• 2. Развиване и прилагане на ИКТ и комуникативно-речевите компетентности с практико-приложен характер. 
• 3.Повишаване на мотивацията за активно участие в образователния процес и прилагане на ПБО по проекта „Дизайн шампиони“.  
• Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците за успешно представяне на НВО. 

 
ІII. Цели:  
1. Постигане на високо ниво на образователното равнище на учениците 
2. Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на обучение между колегите 
3. Прилагане на интердисциплинарен подход в обучението на учениците 
4. Развиване на дигитално-медийна грамотност в началния образователен етап 
 
IV. Задачи:  
Образователни:  
1. Усвояване минимум знания и умения по учебните предмети от всеки ученик съобразно индивидуалния му темп на развитие  



  

 

2. По-успешно прилагане на диференциран и индивидуален подход 
3. Търсене на ефективни методи за развитие на умения за учене и изразяване чрез творчество  
4. Създаване и утвърждаване на траен интерес към правописа в българския език и четенето на книги 
5.  Осигуряване на подкрепа  за здравословен начин на живот и спорт. 
 
Развиващи:  

1. Повишаване квалификацията на учителите.  
 
V. Дейности 
 

№ Дейности Срок/отговорници 
1.  Запознаване с учебната документация м. септември/членовете на МО 
2.  Обсъждане и приемане план на обединението м. септември /М. Габровска 
3.  Участие в откриване на новата учебна година м. септември / членовете на МО 
4.  Обсъждане на предложения за квалификационна дейност на членовете 

на МО в начален етап 
м. септември / М. Габровска 

5.  Превенция и здравни беседи на тема COVID-19 и други инфекциозни 
заболявания 

по план/ медицинското лице в училище и членовете на 
МО 

6.  Анализ на резултатите от входните нива м. октомври/членовете на МО 

7.  Конкурси, изложби, състезания посветени на 50 годишния юбилей на 
училището 

м. октомври-м. май./членовете на МО 

8.  Организиране на Коледно-новогодишен базар  м. декември/ членовете на МО 
9.  Участие в общински, регионални и национални състезания –

«Европейско кенгуру», «Коледно математическо състезание» и 
математическо състезание «Св. Георги Победоносец», 
интердисциплинарно състезание за ученици от 4 клас «Знам и мога», 
национални състезания на СБНУ „Аз и буквите“, „Аз и числата“, „Аз 
общувам с Европа“ за ученици от 1-4 клас, „IT Знайко“ 

постоянен/членовете на МО 

10.  Обсъждане на резултатите от І срок. м. февруари/членовете на МО 



  

 

11.  Провеждане на „Празник на буквите в І клас“ и Годишни утра в края на 
учебната година  

през годината/ членовете на МО 

12.  Обогатяване  на архива с тестове и мултимедийни презентации. през годината/ членовете на МО 
13.  Създаване на банка от добри практики. през годината/членоветен на МО 
14.  Организация на дейности свързани с приема в първи клас за учебната 

2020/2021 година. 
постоянен/членовете на МО 
 

15.  „Ден на отворените врати“ за деца от подготвителните групи и техните 
родители. 

март-април /К.Станкова и Ц.Тодорова 
 

16.  Организиране и провеждане на реални и виртуални Коледна, 
Мартенска и Великденска работилница на учениците от ЦДО 
съвместно с Общински исторически музей – Лом. 

през годината/учители ЦДО 

17.  Обсъждане на резултатите от изходните нива. м. юни/ членовете на МО 
18.  Обсъждане и избор на учебници и помагала за следващата учебна 

година 2020/2021. 
м. април/ членовете на МО 

19.  Дейности за ограничаване на агресията между децата и учениците в 
училище 
 -обогатяване на училищните табла с информационни материали 
-подобряване системата на дежурства на учители и ученици 
- отбелязване Деня на толерантността;  
 -отбелязване Деня на розовата фланелка; 
- отбелязване Деня на Земята; 

 
 
по план/ членовете на МО 
 
 

20.  Засилване на дейностите, свързани с повишаване на грамотността на 
учениците-провокиране на интерес към четенето и създаване на 
устойчивост на вниманието при четене на текстове с разбиране. 
Седмица на „Голямото четене“ за ученици от първи до четвърти клас 
като инициатива в Националната седмица на четенето 

постоянен/членовете на МО 
 
 
 
 
 
 

21.  Целенасочена работа с ученици, родители и психолози от ЦОП-Лом за постоянен/членовете на МО 



  

 

преодоляване на асоциално поведение.  
22.  Целенасочена работа с учениците от 4 клас, свързана с подготовката за 

предстоящото външно оценяване, изразяваща се в решаване на 
примерни подготвителни тестове и обсъждане на прочетени книги в 
часовете за консултации 

постоянен/ К.Станкова и Ц.Тодорова 

23.  Организиране и провеждане на спортно състезание и участие в 
общински спортни прояви 

м. април/ членовете на МО 
 

24.  Продължаване на дейностите по различните иновации приети в 
начален етап 

м. октомври-м.април/директор и членове на МО 

 
П Л А Н  

 
за работата на МО на учителите 

 по природни науки 
за учебната 2020/2021 година 

I. СЪСТАВ на обединението по природни науки: 

1) Р. Хайрединска – председател (преподавател по математика и ИТ) 
2) Кр. Петкова – протоколчик (преподавател по физика и астрономия, математика и ИТ) 
3) Б. Борисова (преподавател по математика и физика и астрономия) 
4) В. Славчева (преподавател по математика и ИТ) 
5) Т. Ралчев (преподавател по биология и ЗО и химия и ООС) 
6) Л. Димитрова (преподавател по ЧП, химия и ООС, биология и ЗО) 

 
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

1) Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците чрез мотивация. 
2) Повишаване квалификацията на учителите. 
3) Практическа насоченост за използване на знанията и уменията на учениците. 
4) Участие и достойно представяне на учениците в състезания, олимпиади, защита на проекти. 
5) Подобряване взаимодействието с родителите на учениците. 
6) Внедряване в практиката на учители и ученици на иновативни методи на учене и преподаване. 

 
III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 



  

 

1) Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания. 
2) Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с цел подобряване методиката на преподаване, проверка и 

оценка на знанията. 
3) Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности у учениците и стимулиране на техните прояви и 

добродетели. 
4) Интерактивно-ориентирано обучение по природни науки. Компютърът в обучението. Използване на интернет. Работа по проекти, есета и 

презентации по математика, ИТ, физика, химия и биология. 
5) Включване на проектно-базирано обучение в работата. 
6) Засилване на здравно-екологичните аспекти на обучението. 
7) Разработване на конкретни мерки и дейности за приобщаване на незаинтересованите родители към образователния процес.  
8) Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им за 

постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ. 
 

IV. ДЕЙНОСТИ: 

      
1. Да се обсъди и приеме план за работата на МО.  

   Срок: 11. ІХ.2020 г. 
   Отг.: Председателят 

 
2. В срок да бъдат изготвени годишните тематични разпределения от всички преподаватели в МО. 

   Срок: 15.ІХ.2020 г. 
  Отг.: Преподавателите 

 
3. Преподавателите по ИТ да запознаят учениците с етичните, здравни и правни норми при работа с компютър и Интернет, както и с 

правилата за работа и инструкциите за безопасна работа в компютърните кабинети. 
   Срок: 30.ІХ.2020 г. 

   Отг.: Преподавателите  
 

4. Учителите да се регистрират и да вземат участие в on line курсове, с цел повишаване  на квалификацията. 
 Срок: постоянен  
 Отг.: Учителите 

 
5. Изработване на план с мероприятия за отбелязване на международната седмица на програмирането от 10 до 25 октомври. 

 



  

 

   Срок: 9.Х.2020 г. 
  Отг.: Председателят  

 
6. Да се вземе участие в съвещанията по предмети в Монтана за уточняване на  работата през учебната 2020/2021 година. 

    Срок: 15.Х.2020 г. 
  Отг.: Председателят 

 
7. Активно участие в подготовката и честването на патронния празник на училището, който тази година е юбилеен – 50 години, като се 

направи план за мероприятията, които ще протекат през цялата учебна година и ще завършат с празничен концерт. 
 Срок: постоянен 

 Отг.: Председателят 
 

8. Класните ръководители да организират включването на класовете в информационна кампания по повод Деня на благотворителността 
„Панаир на добрината“. 

  Срок: 19.Х.2020 г. 
  Отг.: Класните ръководители 

 
9. През цялата година преподавателите да работят за осъществяване на превенция за преждевременно напускане и отпадане на учениците и 

завръщане на доверието в българския учител.   
Срок: постоянен  

 Отг.: Учителите 
 

10. Системно преподавателите да работят за ограничаване на агресията и  тормоза между учениците. 
  Срок: постоянен  

    Отг.: Учителите 
 

11. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците за успешно представяне на НВО – 7 и 10 клас и ДЗИ – 12 
клас. 

 Срок: постоянен  
 Отг.: Преподавателите  

 
12. Учениците да се запознаят със сайта www.helpline.bg – българската линия за онлайн безопасност и с горещия телефон 124-123. 

   Срок: постоянен  
   Отг.: Преподавателите по ИТ 

 

http://www.heplline.bg/


  

 

13. Да се отчетат и анализират резултатите от входните нива по математика, информационни технологии, биология, физика и химия. 
    Срок: 17.Х.2020 г. 

    Отг.: Председателят 
 

14. Преподавателите по ИТ да акцентират върху използването на Интернет с образователни цели и да подпомагат учениците при поставени 
задачи от учителите по други предмети при работа с ИКТ, т. е. използване на ИКТ с практико-приложен характер. 

    Срок: постоянен. 
    Отг.: Преподавателите  

15. Отбелязване деня на Народните будители. 
 Срок: 01.ХІ.2020 г. 

  Отг.: Председателят 
 

16. Да се стимулират учениците да участват в олимпиадата по ИТ като се насочват предварително, за да създадат конкурентни проекти. 
    Срок: ХІ.2020 г. 

   Отг.: Преподавателите по ИТ 
 

17. Посещение на гр. Плевен – 18.11.2020 г. и гр. Враца – 01.03.2021. г с ученици от 9 и 10 клас с цел военно обучение. 
 Срок: ноември 

  Отг: Р. Хайрединска 
 

18. Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН. 
  Срок: 01.ХII.2020 г. 

        Отг.: Класните ръководители 
  

19. Димитърмариновски таланти – изява на талантливи деца (организира се във всеки клас).    
   Срок: м. Декември 

  Отг.: Кл. ръководители 
 

20. Благотворителни Коледни инициативи.   
Срок: м. Декември 

 Отг.: Класните ръководители 
 

21. Да се разяснят на учениците  опасностите, които крие публикуването на лична информация в Интернет пространството и да им се 
напомня през цялата година. Да се набележат мероприятия за международния Ден за безопасен Интернет – 11 февруари, които да се 
публикуват в www.safenet.bg 

http://www.safenet.bg/


  

 

    Срок: 10.II. 2021 г.  
    Отг.: Преподавателите по ИТ 

 
22. Математическа щафета. 

 Срок: м. Февруари 2021 г. 
 Отг.: Математиците 

 
23. Учениците от V-ти и VІ-ти клас да бъдат включени в изработването на нагледни материали и пособия за онагледяване на учебния процес 

по математика. 
    Срок: ІІІ. 2021 г. 

    Отг.: Преподавателите по мат. 
 

24. Конкурс за есе: „Човекът, който ме вдъхновява“.  
   Срок: м. Март 

  Отг. Кл. ръководители 
 

25. Благотворителни Великденски инициативи.   
Срок: м. Април 

  Отг. Кл. ръководители 
 

26. Оптимизиране на равнището на обучение по математика, информатика, ИТ,  биология, физика и химия с учениците от V-ти до ХІІ-ти клас 
и включването им в изработването на иновативни проекти, които да бъдат оценявани по предварително зададени критерии. 

     Срок: постоянен  
    Отг.: Преподавателите 

 
27. Учениците по ИТ  и информатика да участват в осъществяването на екипни разработки по определени казуси, които успешно да 

защитават пред аудитория. 
    Срок: постоянен  

    Отг.: Преподавателите по ИТ 
 

28. Да се продължи традицията от години в катедрата, осъществяваща междупредметни връзки - математика-ХІ-ти клас и ИТ, а именно 
раздела “Статистика” да се онагледява с подходящи данни, представени чрез графики и диаграми, които учениците сами изработват в 
часовете по ИТ. 

    Срок: ІІІ. 2021 г. 
    Отг.: В. Иванова 



  

 

29. Учителите да участват в семинари и курсове за повишаване на квалификацията си, както и да вземат участие във вътрешно-училищна 
квалификационна и методическа дейност, в работните срещи, организирани от експертите по математика и по ИТ . 

    Срок: постоянен  
    Отг.: Учителите  

 
30. Повишаване качеството на обучение чрез постоянство и търсене на иновативни методи за мотивация на учениците по предметите 

природни науки и екология. 
 Срок: постоянен  

  Отг.: Преподавателите 
 

31. Да се продължи участието в Националното състезание „ИТ - Знайко“ и  „ИТ – Знайко +“. 
   Срок: XІІ-IV. 2021 г. 

   Отг.: Арс. Александрова 
 

32. Да се продължи и през тази учебна година участието в традиционните математически  състезания: „Коледно”, „Европейско кенгуру” и 
„Св. Георги Победоносец”. 

   Срок: ХІІ.2020 – V.2021 г. 
   Отг.: Преподавателите по мат. 

 
33. Да се подготвят учениците по математика и ИТ от Х клас за по-добро представяне на външното оценяване за определяне на дигиталните 

им компетентности, които ще се проведат в края на годината през месец юни. 
 Срок: постоянен 

  Отг.: Преподавателите  
 

34. Празник на словото по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.  
Срок: 24.V.2021 г. 

 Отг.: Преподавателите 
 

35. Във връзка с включването на СУ „Д. Маринов“ Лом в списъка на иновативните училища в България да се обърне специално внимание на 
нововъведените предмети – „Web design“ в 5 и 6 клас и „Дигитална креативност“ в 8 и 9 клас. 

  Срок: постоянен 
  Отг.: Преподавателите по ИТ 

 
36. Да се търсят нови методи от учителите за насърчаване на креативността, логическото и критично мислене на учениците, да им се осигури 

време да творят и експериментират. 



  

 

 Срок: постоянен 
  Отг.: Преподавателите  

 
37. Създаване на банка с добри практики на всеки учител. 

 Срок: постоянен 
  Отг.: Преподавателите 

  
38. Запознаване с Arduino и включването му в обучението по иновативните предмети, както и в обучението по избираемия модул на 

профилираната подготовка по ИТ в 11 клас.  
Срок: постоянен 

  Отг.: Преподавателите  
 

 
ПЛАН 

на методичното обединение по български език и литература и чужди езици за учебната 2020/2021 г. 
 

I. Състав на методичното обединение:  
 

Председател: Ивета Александрова 
Секретар: Елеонора Йорданова 
Членове: Соня Белева, Мария Димитрова, Стефка Велкова, Ива Бобева, Арсенка Александрова. 
 

II. Основни приоритети: 
 

1. Оптимизиране равнището на обучение по БЕЛ и чужди езици и акцентиране върху функционалната грамотност. 
2. Развитие приложението на ИКТ и комуникативно- речевите компетентности с практико-приложен характер. 
3. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците за успешно представяне на НВО и ДЗИ. 
4. Качествено обучение по чужди езици. 
5. Съвременна вътрешноучилищна квалификационна и методическа дейност. 
6. Работа с деца в риск и превенция на преждевременно напускане на ученици от училище. 
7. Връщане доверието в българския учител. 
8. Развитие на извънкласна и извънучилищна дейност. 
 

III. Цели: 
1. Постигане на високо ниво на образователното равнище на учениците. 



  

 

2. Създаване на единни критерии за контрол и оценка на знанията и уменията на учениците. 
3. Изграждане умения и нагласа у учащите за осмисляне на процеса на учене като непрекъснат и за цял живот, за реална оценка и самооценка, за 
индивидуална работа и работа в екип. 
4. Да предизвикаме мотивация у учащите за овладяване на чужд език и за търсене на самостоятелни стратегии за учене чрез използване на 
разнообразни материали, технически средства и възможностите на съвременните информационни технологии. 
5. Да поощрим интереса на учениците към културите на народите, говорещи съответните езици. 
 

IV. Задачи: 
 

1. Образователни – усвояване минимума знания и умения по учебните предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на 
развитие. 
2. По-успешно прилагане на диференциран и индивидуален подход. Създаване и утвърждаване на траен интерес към правописа в българския 
език и четенето на книги, както и интерес към изучаването на чужди езици. 
3. Развиващи – повишаване квалификацията на учителите. 
 

V. Дейности: 
1. Участие в септемврийските съвещания. 

срок: месец IX; отговорник – председател на МО. 
 

2. Запознаване с учебната документация и обсъждането на изготвяне на годишните програми и разпределения.  
срок: месец IX; отговорник – членовете на МО 

 
3. Обсъждане и планиране дейността на обединението 

срок: месец IX; отговорник – председател на МО 
 

4. Обсъждане на новите учебни програми  
срок: месец IX; отговорник – членовете на МО 

 
5. Определяне дати за провеждане на входни нива по БЕЛ и чужди езици. 

срок: месец IX; отговорник – членовете на МО 
 

6. Активно участие в подготовката за празника на училището  
срок: месец Х. 2020  

 
7. Отчитане резултатите от входните нива  



  

 

 срок: месец Х; отговорник членовете на МО 
 

8. Отбелязване Деня на народните будители.  
срок: XI, отговорник – членовете на МО по БЕЛ 

 
9. Обсъждане на резултатите от I срок. 

срок: февруари, отговорник – членовете на МО 
 

 
10. Превенция за недопускане на неизвинени отсъствия. 

срок: постоянен отговорник – членовете на МО 
 

11. Провеждане на пробни матури по БЕЛ и чужди езици. 
срок: месец февруари и април 

 
12. Планиране на дати за изходни нива 

срок: месец V, отговорник - членовете на МО 
 

13. Обсъждане резултатите от изходните нива. 
 срок месец VI, отговорник – председател на МО 

 
14. Обсъждане и избор на учебници и помагала за следващата учебна година. 

 
П Л А Н 

  
за работата на МО на учителите  

по обществени науки, гражданско образование и ФВС 
в СУ „Д. Маринов” 

за учебната 2020 – 2021 година 
 
 

1. Цел: 
• Създаване на мотивация за усъвършенстване на учителите в условия на продължаващата пандемична обстановка. 

2. Задачи: 
• Утвърждаване на атмосферата на откритост при постигане на успехи и неуспехи, както и решаване на възникнали проблеми. 



  

 

• Активно преподаване и обучение чрез обмяна на педагогически опит и използване на ИТК. 
3. Основни приоритети: 

• Разширяване на квалификационната дейност. 
• Утвърждаване на методическите обединения, като форма за споделяне на добър опит и търсене на решения при възникнали 

проблеми. 
4. Форми: 

• Оперативни съвещания 
• Взаимни посещения 
• Работа с класните ръководители 
• Семинари 

5. Очаквани резултати: 
• В методическите обединения да се увърди споделянето на добър опит и намирането на решения при възникнали проблеми. Всеки 

преподавател да е мотивиран и да се самоосъвършенства, както чрез училищни форми така и чрез извънучилищни. 
 
 

Планирани дейности 
 

1. Обсъждане и приемане плана за работа на МО за учебната 2020 – 2021 година. 
Срок: 08. 09. 2019 г. 

                                                         Отг.: Председателя на МО 
 

2. Изготвяне на годишните тематични разпределения от преподавателите на МО. 
Срок: 15.09.2020 г. 

                                                         Отг.: Учителите 
 
3. Провеждане на задължителен инструктаж за часовете по ФВС. 

                                  Срок : 15.09.2020 г. 
                                                 Отг.: Учителите по ФВС 

 
4. Изготвяне на графиците за ДЧФВС и спортни дейности по ФВС. 

Срок: 15.09.2020 г. 
                                                         Отг.: Учителите по ФВС  

 
5. Обсъждане и планиране на график за входните нива 



  

 

Срок: 17.09.2020 г. 
Отг.: Учителите 

 
6. Запознаване с новата учебна програма за 11-и клас. 

Срок: 18.09.2020 г. 
                                                    Отг.: Учителите 

 
7. Изготвяне на Спортния календар на училището за 2020 – 2021 г. 

                                        Срок: 02.10.2020 г. 
                                                    Отг.: Учителите по ФВС 

 
8. Продължаване на традицията за срещи и разговори с преподавателите от другите Методически обединения. 

                                         Срок: през уч. година 
                                                     Отг.: Учителите 

 
9. Отчитане на резултатите от входните нива 

Срок: 12.10 - 16.10.2020 г. 
   Отг.: Председателя на МО 

 
10.  Съвместна работа с координационния съвет за превенция на насилието и агресията в училище. 

                                         Срок: през уч. година 
                                                    Отг.: Учителите 

 
11. Участие в семинарни курсове и конференции с цел повишаване на квалификацията и нивото на преподавателската дейност. 

                                         Срок: през уч. година 
                                                      Отг.: Учителите 

 
12.  Търсене на съдействие от родителите, обществения съвет и ръководството на училището с цел превенция на преждевременно 

напускащи и отпадащи от училище ученици 
                                               Срок.: през уч. година 

                                                  Отг. Учителите 
 

13.  Да се работи за изграждане и усъвършенстване на уменията за общуване и културно поведение в училище и извън него. 
                                          Срок: през уч. година 

                                                 Отг. Учителите 



  

 

14.  Участия в ученически игри 
• Вътрешно-училищни 
• Общински 
• Областни 
• Зонални 
• Републикански 

                                          Срок: през уч. година 
                                              Отг. В. Александрова 

               А. Антонов 
 

15.  Анализ на резултатите от вътрешно-училищната квалификационна дейност. 
                                                Срок: м.06.2020 г. 

                                                     Отг. Председателя на МО 
 

III. ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП: 
 

1. В СУ „Димитър Маринов“ работи тричленна училищна комисия по БДП в състав: 
 Председател: Петър Петров 
 Членове: 1. Цветанка Герасимова 
      2. Арсенка Александрова 
 

2. Планът на УКБДП е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол № 11/04.09.2020 г. 
3. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с ДОИ. 
4.УКБДП информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и програми по БДП. 

 
 І. Организация 

1. Извършва се от УКБДП със знанието на Директора на СУ „Димитър Маринов”- гр. Лом със съдействието и участието на длъжностни 
лица от РУ на МВР,  Противопожарна охрана и Бърза медицинска помощ гр. Лом . 

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора . 
3. Занятията се провеждат в Час на класа, а петминутките в последния час за всеки ден през учебната година и са съобразени с 

конкретните специфични условия за обучение. 
4. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се използва специализирана литература, 

инструктивни материали от централния и местния печат, учебно-методически помагала и др. 
 



  

 

 ІІ. Цели 
1. Опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в училището. 
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на БДП, придобиване на основни знания и умения за 
разпознаване и преценка на опасните ситуации  и оказване на първа помощ в случай на нужда. 
 

ІІІ. Задачи 
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията за движение по пътя. 
2. Запознаване на учениците с основните опасности, способи за предотвратяването им и защита от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от движението па улицата. 
3. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определи собственото поведение при 

екстремни ситуации на пътя. 
4. Създаване на оптимални условия за безопасното придвижване на учениците от училището до дома . 
5. Инициира и организира участието в състезания и мероприятия на общинско, областно и национално ниво. 
6. Презентира постоянно на сайта на училището и чрез медиите дейности, изяви и полезни практики.  
7. Дейностите и мероприятията за ефективно изпълнение на задълженията на училището, относно безопасното движение на целия личен 

състав по пътищата са съобразени с §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и Заповед РД - 09 - 773 от 
19.09.2003 год. На Министъра на образованието и науката. 
 

IV. Форми на работа: 
1.  Теоретическо и практическо обучение на учениците. 
2.  Превантивна работа. 
 
V. Дeйности и мероприятия: 
1.  Запознаване в началото на учебната година на учениците от класните ръководители в ЧК с пътно-транспортната обстановка в района на 
училището. 

         Отг. : Класните ръководители Срок : 16.09.2020 год. 
 

2.  Ежедневно да се следи състоянието на пътните знаци и хоризонталната маркировка в района на училището и своевременно да се уведоми 
ръководството за възникнали проблеми. 

             Отг.: Петър Петров 
              Срок : постоянен 

3.  Да се проведат инструктажи по БД на учениците от  I - XII клас. 
         Отг. : Класните ръководители                 

Срок : м. Октомври 
 



  

 

4.  Да се провежда ежедневна петминутка по БДП с учениците от I до VII клас в края на последния учебен час. 
         Отг. : учителите по предмети  

Срок : постоянен 
 

5.  Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БД на всички ученици от I до X клас. 
Отг. : Класните ръководители  

Срок : м. Януари 2021 г. и м. Май 2021 год. 
 

6.  Извеждане от сградата на училището и изпращане на учениците от училище след приключване на учебните занятия. 
Отг. : Дежурните учители, придружаващи учениците в автобусите 

Срок : постоянен 
 

7.  Определяне / съвместно с родителите / на безопасен маршрут от дома до училище и обратно за учениците от  I и II клас. 
Отг. : Класни ръководители  

Срок : 24.09.2020 год. 
 

8.  Подаване на заявления от родителите, определящи начина и маршрута на придвижване от и до училище / със и без придружител /на 
учениците от I и II клас. 

Отг. : Класни ръководители  
Срок : 24.09.2020 год. 

 
9.  Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от III и IV клас. 

Отг. : Класни ръководители  
Срок : 16.09.2020 год. 

 
10.  Осигуряване на необходимите учебни програми, методически средства и насоки по БД за Класните ръководители. 

Отг. : Директор, зам.-директор 
Срок : 16.09.2020 год. 

 
11.  Осигуряване на необходимите учебни помагала по БД за учениците. 

Отг. : Учители, родители  
Срок:16.09.2020 год. 

 
12.  Информиране на МОН и РУО-Монтана при възникване на ПТП с деца и ученици, и настъпила смърт. 

Отг. : Директор, зам. директор  



  

 

Срок : до 24ч. След ПТП 
 

13.  Информиране на МОН и РУО-Монтана при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания. 
Отг. : Директор, зам. директор 

 Срок : до 3дни след ПТП 
 

14.  Организиране и провеждане на ПС и общоучилищна родителска среща при настъпила ПТП с дете или ученик, завършило с нараняване 
или смърт. 

Отг. : Директор, зам. директор, учители  
Срок : до1/една/ седмица след ПТП 

 
15.  Изпращане на информация в РУО-Монтана за ученици, пострадали при ПТП през лятото. 

Отг. : Директор, зам. директор  
Срок : постоянен 

 
16.  Включване на учителите в курсове по методика на преподаването на БДП. 

Отг. : Директор, зам. директор, учители 
Срок : постоянен 

17. Отбелязване на Седмицата на мобилността и Денят без автомобили. 
                Отг. : Петър Петров 

        Срок : 16-22.09.2020 г. и м. Май 2021 г. 
 

 
18.  Отбелязване на „Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортните произшествия“ - провеждане на радиопредаване в 
ЧК, изготвяне на табло. 

Отг. : Петър Петров  
Срок : 20.11.2020 год. 

 
19.  Да се проведе училищно състезание по БДП с учениците от V - VIII клас. 

Отг.: УК по БДП  
Срок : м. Април - м. Май 2021 год. 

 
       20. УКБДП докладва пред педагогическия съвет за изпълнението на плана и констатираните нередности относно: 

• Посещение на учебни форми – урок и петминутка 
• Квалификация на учителите по БДП 



  

 

• Реконструкция и естетизация на учебно-материалната база по БДП 
• Обезопасяване района на училището 

Отг.: УКБДП 
Срок: м. Юни 

       21. Предлага за обсъждане предложения към плана за следващата учебна година. 
Отг. : УКБДП 
Срок: м. Юни 

 
 

IV. ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА: 
 

І. м. ОКТОМВРИ 2020 г. 
Срок: на 07.10.2020 г. 

 
1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 
 

докладва: директор 
 

2. Запознаване на Педагогическия съвет с обобщените резултати от проведената оценка на тормоза между учениците в училището и обсъждане на 
необходимостта от предприемане на конкретни мерки. 

 
                                                                              докладва: директор  

 
3. Приемане на индивидуалните учебни планове на учениците със СОП през учебната  2020/2021 година. 

 
  докладва: директор 
 

4. Приемане на План за превенция и интервенция на насилието и тормоза през учебната 2020/2021 година. 
 

докладва: координационен съвет 
 

5. Одобряване на предложенията за занимания по интереси в училището, национално финансиране, през учебната 2020/2021 г. 
 

докладва: директор 
 



  

 

6. Одобряване на предложенията за занимания по интереси в училището по Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“ по ОП НОИР през учебната 
2020/2021 г. 

 
докладва: директор 

 
7. Запознаване с отчета за изпълнението на делегирания бюджет на училището за третото тримесечие на 2020 година. 

докладва: главен счетоводител 
 

8. Приемане на Спортен календар на училището за учебната 2020/2021 година. 
 

докладва: Анатоли Антонов 
 

9.  Приемане на  плана на УКПППУ за учебната 2020/2021 г. 
докладва: комисия 

 
ІІ. м. ДЕКЕМВРИ 2020 г. 

Срок: на 07.12.2020 г. 
 

1.Обсъждане на държавния план-прием в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година. 
докладва: директор 

 
ІІІ. м. ЯНУАРИ 2021 г. 
Срок: на 11.01.2021 г. 

 
1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 

 
докладва: директор 

 
2. Запознаване с отчета за изпълнението на делегирания бюджет на училището за четвъртото тримесечие на 2020 година и за бюджетната 2020 г. 

 
докладва: главен счетоводител 

 
3. Приемане на решение за удължаване на първия учебен срок на ученици, които нямат минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, ал. 1 от Наредба 

№ 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и са допуснали отсъствия поради продължителни здравословни 
проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка. 

 
докладва: класните ръководители 

 



  

 

4. Приемане на мерки за подобряване на резултатите на учениците от четвърти, седми и десети клас по БЕЛ и математика и по ИТ в десети клас по време 
на националните външни оценявания, а също така по БЕЛ в дванадесети клас по време на ДЗИ през учебната 2020-2021 г. 

докладват: учителите 
 

 
IV. м. ФЕВРУАРИ 2021 г. 

Срок: на 15.02.2021 г. 
 
1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 

 
докладва: директор 

 
2. Проследяване на нивото на усвояване на компетентности от учениците, чрез Анализ на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен 

срок на учебната 2020/2021 година. Приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати 
         докладва: директор 

 
3. Отчет за изпълнението на контролната дейност на директора през І срок на учебната 2020/2021 г.  

докладва: директор 
 

4. Отчет за изпълнението на училищните стратегии, планове и програми и за дейността на методическите обединения и постоянните комисии в СУ “Димитър 
Маринов” град Лом през I учебен срок на учебната 2020/2021 година. 

                                                                                                         
 докладват: учителите 

 
5. Запознаване с бюджета на училището за бюджетната 2021 година. 

 
докладва: директор 

 
6. Избор на нови асистенти и знаменосец на училищното знаме. 
        

 докладват: класните ръководители на XI клас 
 

V. м. АПРИЛ 2021 г. 
Срок: на 28.04.2021 г. 

 
1. Номиниране на учител или директор за удостояване с почетна грамота „Неофит Рилски“ 

докладва: директор 
 



  

 

VІ. м. МАЙ 2021 г. 
Срок: на 13.05.2021 г. 

 
1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 
 

докладва: директор  
 
2. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици в края на учебната година. 

                                                                                                                                                                                                                             докладва: учители 
 
4. Номиниране на учител или директор за удостояване с отличие на Община Лом. 

                                                                                                                                                                                                                                               докладва: 
директор  

 
5. Приемане на списък с учебните предмети от Раздел Б на училищния учебен план – избираеми учебни часове, за учебната 2021/2021 година, които да бъдат 

предложени на учениците и техните родители/настойници за избор. 
                                                                                                                                                                                                                                               докладва: 

директор  
 
6. Избор на спортните дейности по чл. 92, ал.1 от ЗПУО за учебната  2021/2022 година. 

 
докладва: директор  

 
7. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 

 
докладва: директор 

 
VІІ. м. ЮНИ 2021 г. 

Срок: на 08.06.2021 г. 
 

 
1. Приемане на решения за кандидатстване по национални програми на МОН 2021 г. 

 
докладва: директор 

 
VІІІ. м. ЮЛИ 2021 г. 
Срок: на 08.07.2021 г. 

 



  

 

 
1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 
 

докладва: директор  
 

2.Анализ на дейността на училището и училищния екип през учебната 2020/2021 година. 
          

докладва: директор 
 

3. Проследяване на нивото на усвояване на компетентности от учениците, чрез Анализ на резултатите от проведените изпитвания от НВО и ДЗИ в ІV, VІІ, Х и 
ХІІ клас по различните учебни предмети. Приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати. 

 
         докладва: директор 

 
4. Отчет за дейността на постоянните комисии и методичните обединения в училището през учебната 2020/2021 г. 

 
докладва: председателите на комисии 

 
5. Отчет за изпълнението на контролната дейност на директора през учебната 2020/2021 г. 
 

докладва: директор 
 
6. Отчет за изпълнението на Стратегията за развитие на училището през учебната 2020/2021 година. 

 
докладва: комисия 

 
7. Приемане на формите на обучение на учениците през учебната 2021/2022 година. 
 

докладва: директор 
 

8. Отчет за изпълнението на училищните планове и програми през учебната 2020/2021 година. 
 

докладва: комисия 
 
9. Запознаване с изпълнението на делегирания бюджет на училището за второто тримесечие на 2020 г. 
 

докладва: главен счетоводител 
 



  

 

10. Отчет за изпълнението на Програмата за наставничество на новоназначени учители през учебната 2020/2021 година. 
 

докладва: учители наставници 
 

ІХ. м. СЕПТЕМВРИ 2021 г. 
Срок: на 03.09.2021 г. 

 
1. Отчет за изпълнението на решения на Педагогическия съвет от предишни заседания. 

 
докладва: директор 

 
2. Приемане на училищните учебни планове за класовете от І до ХIІ за учебната 2021/2022 година. 

 
докладва: директор 

 
3. Приемане на  План за квалификационната дейност и Правила за организиране и провеждане на вътрешно институционалната квалификация и за отчитане 

на участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми за повишаване на квалификацията през учебната 2021/2022 година. 
 

докладва: директор 
 

4. Приемане на Система от качествени показатели, степени и символи за оценяване на установените резултати от изпитванията на учениците от І, ІІ и ІІІ клас 
от СУ „Димитър Маринов” град Лом през учебната 2021/2022 година. 

 
докладва: Марияна Габровска, главен учител в начален етап 

 
5. Приемане на решение училището да кандидатства по НП „Иновации в действие“. 

 
докладва: Десислава Александрова 

Директор 
 
6. Избор на комисия, която да извърши оценяването на постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти през учебната 2020/2021 г. 

 
докладва: Десислава Александрова 

Директор 
 

7. Приемане на плана за дейността на УКБДП през учебната 2021/2022 година. 
 

докладва: Петър Петров 



  

 

 
8. Приемане на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден през учебната 2020/2021 година. 

 
докладва: Марияна Габровска, главен учител в начален етап 

 
Х. м. СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

                                                     Срок: на 13.09.2021 г. 
 
1. Приемане на Годишен план за дейността на училището през учебната 2021/2022 година. 

 
докладва: комисия 

 
2. Приемане на мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022 година. 

 
докладва: директор 

 
3. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2021/2022 година. 

докладва: директор 
 

4.Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи през учебната 2021/2022 година. 
 

        докладва: директор 
 

5. Приемане на Тематичен план за работата на Педагогическия съвет в СУ „Димитър Маринов” град Лом през учебната 2021/2022 година. 
 

докладва: директор 
 
6. Приемане на училищна политика за подкрепа на гражданското образование през учебната 2021/2022 година.  

докладва: екип 
 

7.Приемане на училищна политика за подкрепа на здравното образование през учебната 2021/2022 година.  
докладва: екип 

 
8.Приемане на училищна политика за подкрепа на екологичното образование през учебната 2021/2022 година.  

докладва: екип 
 

9.Приемане на училищна политика за подкрепа на интеркултурното образование през учебната 2021/2022 година.  
докладва: екип 
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