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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ГРАД ХАСКОВО 
6300, гр. Хасково, ул. ”Видин” №1, тел. 038 668331;  e-mail: l_karavelov.has@abv.bg 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 

Годишният план за дейността на училището е приет на заседание на Педагогическия съвет 

от 11.09.2019 г. в съответствие с чл.263, ал.1, т.5 от ЗПУО 

 
Раздел А: Анализ на състоянието на дейността на училището за учебната 2019/2020 г. 
 
 В ОУ „Любен Каравелов” се спазват основните принципи за българската 

образователна система, съгласно ЗПУО: 

1. Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на 

предучилищно и училищно образование. 

2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика.  

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик.  

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование.  

5. Запазване и развитие на българската образователна традиция. 

6. Хуманизъм и толерантност. 

7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език. 

8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите 

от иновациите. 

9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното 

и училищното образование. 

10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация.  

11. Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по 

въпросите на образованието.        
            ОУ ”Любен Каравелов”, гр. Хасково е училище със собствен облик и традиции, 

изграждани и утвърждавани с постоянство и професионализъм от обособяването на 

училището през 1992 г. към момента. 

През учебната 2018/2019 г. в училището са обучавани 320 ученици в 16 паралелки 

от I до VII клас. 

Усилията на педагогическия колектив са насочени към: 

• системна работа за мотивиране на учениците за качествена общообразователна  

подготовка;  
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• прилагане на разнообразни съвременни методи и средства и нови обучителни 

технологии в учебния процес за повишаване на интереса на учениците към 

учебното съдържание; 

• постигане на високи резултати при външното оценяване знанията на учениците; 

• осъществяване на обмен на практики и опит в рамките и между методическите 

обединения на педагогическите специалисти в НЕООС и ПЕООС в училището; 

• повишаване квалификацията на учителите.  

    Дейностите, записани в годишния план на училището са реализирани. 

Формулираните цели са постигнати. 

 

Раздел Б: Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през новата 
учебна година.  

 
1. Мисия на училището. 
Във всички действия, засягащи децата, независимо дали са предприети от 

обществени или частни институции, институции за социално подпомагане, съдилища, 

административни или законодателни органи, най-добрите интереси на детето трябва да 

бъдат първостепенна грижа. 

Изграждане на свободни, морални, инициативни и отговорни личности, уважаващи 

законите, правата на другите.  Формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната идентичност. 

Задоволявяне на индивидуалните потребности и интереси на учениците и 

стимулиране на творческите заложби. Ранно откриване на способностите на всеки ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им. Познаване на националните, европейските и 

световните културни ценности и традиции. 

Формиране на инициативност и повишаване на мотивацията за успешна реализация 

на личността. 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура и съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

 

2. Визия на училището. 
Училището е институция в системата на предучилищното и училищно 

образование, която осигурява: 

• интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му; 

• придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво 

развитие, за успешна личностна и професионална реализация и активен 

граждански живот в съвременните общности, за разбиране на глобални 

процеси, тенденции и техните взаимовръзки, за разбиране и прилагане на 

принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от 

членството в Европейския съюз; 

• усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал 

опит с нови знания от различни области на науката и практиката. 

 

3. Цели в дейността на училището: 
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• овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; 

• формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот, 

придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

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

активното и отговорното гражданско участие; 

• развитие на интелектуалните възможности и комуникативните способности на 

подрастващите, тяхната индивидуалност и самостоятелност;  

• формиране на висококомпетентни личности с активна гражданска позиция, 

уважаващи ценностите и принципите на демократичното общество – българско 

и европейско; 

• формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и 

хората с увреждания. 

 

4. Стратегии в дейността на училището: 
• осигуряване на висококачествен образователно процес; 

• предоставяне на равни възможности за образование и за приобщаване на 

ученици от уязвими групи; 

• повишаване на грамотността; 

• превенция на ранното напускане на образователната система; 

• поддържане на училищните традиции  и на имиджа на училището. 

 

 5. Приоритети в дейността на училището. 
• планиране и организиране на учебния процес, съобразно нормативните актове;  

• планиране и реализиране на учебната и извънурочната дейност съобразно 

възрастовите особености, заложби, потребности и интереси на учениците; 

• качествено обучение по всички учебни предмети; 

• удовлетворяване на интересите и развитие на заложбите на децата чрез 

организиране на извънкласни дейности и включване на все повече ученици в 

тях. 

 
Раздел В: Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите: 
      
І. Дейности за реализиране на качествен УВП . 

 1. Цялостното организиране и осъществяване на учебно-възпитателния процес  
съдейства за оптималното и пълноценното интегриране на учащите се в училищната 
и социалната среда. 

• Обучението по всеки учебен предмет е насочено към формиране на: 

� умения за учене в контекста на подпомаганото, на самостоятелното и на 

ученето през целия живот; 

� умения за практическо приложение на знанията; 

� умения за работа в група и екип; 

� умения за конструктивно и критично мислене; 

� етични междуличностни взаимоотношения; 

� самостоятелност, самодисциплина, самоконтрол и поемане на 

отговорност за собствените действия. 

• Провеждане на учебен процес, водещ към по-високи резултати чрез: 
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� целенасочена и системна работа в часовете от общообразователната и 

разширената подготовка в I, II,III, IV, V, VI и VII клас; 

� целодневна организация на обучение за ученици от I –IV клас; 

� работа с ученици с обучителни трудности в  овладяване на учебното 

съдържание, в предвидени консултации по учебни предмети; 

� използване на тестовия формат на НВО в определени уроци от 

разширената подготовка в IV и в VII клас, анализ на резултатите и 

планиране на мерки за преодоляване на констатираните пропуски; 

� мотивиране на учениците за участие в олимпиади и състезания на 

общинско, областно, национално ниво; 

� участие в предварителни изпити по формата за НВО; 

� организиране на родителски срещи за запознаване на родителите с 

училищни учебни планове, мерки, програми; с изискванията за НВО в IV 

и VII клас; професионалното ориентиране на учениците и приема след 

завършен VII клас.  

Срок: през годината 

Отг.: кл. р-ли, учителите 

• Участие в Национална седмица на книгата           

� Повишаване на четивната техника на учениците чрез дейности за 

създаване и поддържане на мотивация за четене и споделяне на прочетено. 
Срок: м. XI, 2019 г.; м. IV, 2020 г. 

Отг.: Зл. Недялкова, П. Колева,  

          Р. Соколова, учители по БЕЛ в 

   НЕО и ПЕО 

 

� Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива – училищна 

библиотека, читателски кътове в кл. стаи и кабинети. 

Срок: постоянен 

Отг: Р. Найденова, учители по   

предмети, кл. ръководители 

 

� Популяризиране и провеждане и на инициатива „Подарък за училищната 

библиотека”. Провеждане на училищни инициативи за подаряване и 

размяна на детски и юношески книги. 

Срок: м. април, 2020 г. 

Отг: Е. Генева, кл. ръководители 

 

� Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите. Осигуряване на 

допълнително обучение по български език и по други учебни предмети за 

учениците, за които българският език не е семеен. 

Срок: постоянен,отг.учителите БЕЛ 
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2. Разнообразяване формите и темите за гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование в часа на класа и в часовете, водени по НП „Без 
свободен час в училище“. 

• дейности за кариерно ориентиране по теми, заложени в плана на класния 

ръководител за час на класа:  

 I-IV клас:  
1. Професиите в моето семейство. 

2. Професиите помагат на хората. 

V-VII клас: 
1. Възможности на образователната система за професионално развитие. 

2. Себепознанието – път към правилния избор на професия. 

Срок: през I учебен срок 

Отг.: кл. ръководители 

 

 3. Разширяване на общата култура и формиране на стойностна ценностна 
система чрез различни извънучилищни дейности: 

• посещения на културни мероприятия; 

• организиране и реализиране на състезания, викторини по повод на празници; 

• провеждане на излети, походи и екскурзии с учебна цел. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

 

4. Подпомагане на ученическия съвет при планиране и осъществяване на 
дейността му. 

Срок: постоянен 
Отг.: учителите, кл. ръководители 

 

            5. Обогатяване на музея на училището и поддържане паметника на полк. 
Веселин Вълков. 

Срок: постоянен 

Отг.: А. Гергинова, А. Ройдева 

и кл. ръководители 

 

            6. Традиционните празници и чествания съдействат за възпитанието на 
учениците. 
 

• Откриване на учебната година   Срок:16.09.2019 г. 

Отг.: П. Колева, Н. Петкова, 

          Г. Делчева, А. Ройдева, 

          В. Миткова, К. Кехайова 

 

• Ден на независимостта на България Срок: 22.09.2019 г. 

Отг.: кл. ръководители 

 

• Международен ден на езиците  Срок: 26.09.2019 г. 

Отг.: Е. Стойчева, М. Стоилова,  

         Ст. Гарванова, П. Иванова 
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• Патронен празник на училището 

                Срок: 18.10.2019 г.  

Отг.: В. Миткова, Ж. Стефанова,  
                                                                                                         кл. ръководители 

 

• Ден на народните будители Срок: 01.11.2019 г. 

                                                                                              Отг.: кл. ръководители 

 

• Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП               

Срок: 16.11.2019 г. 

Отг.: Р. Манахилова,  

С. Тодорова, кл. ръководители 

 

• Ден на християнското семейство            Срок: 21.11.2019 г.  

           Отг.: учители на групи в ЦДО 

 

• Коледа и Нова година              Срок: 21.12.2019 г. 

                                                          Отг.: К. Кехайова, П. Колева, 

                                                                                 учители ЦДО 

                                                                         

• 147 години от гибелта на Васил Левски Срок: 19.02.2020 г. 
Отг.: Г. Делчева, А. Ройдева 

 

• Посрещане на Баба Марта   Срок: 01.03.2020 г. 

Отг.: Зл. Недялкова, П. Колева, 

          Р. Соколова 

 

• Национален празник на България  Срок: 03.03.2020 г. 

Отг.: А. Ройдева, Г. Делчева,  

          Кр. Петрова 

 

• Международен ден на жената  Срок: 08.03.2020 г. 

Отг.: М. Стоилова, И.Атанасова, 

          учители на групи в ЦДО 

 

• Празник на буквите    Срок: м. май, 2020 г.  

                                                   Отг.:А. Гергинова, М. Георгиева, 

         Е. Пантова                                                                    

   

• Великденски празници   Срок: м. април, 2020 г. 

Отг.:   К. Кехайова,  
В. Костадинова,                 

учители на групи в ЦДО 

  

• Ден на Европа     Срок: м. май, 2020 г. 

Отг.:Е. Стойчева,Зл. Христова, 

         Кр. Петрова 
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• Ден на славянската писменост и култура    Срок: 24.05.2020 г. 

  Отг.: кл. ръководители, 

           учители на групи в ЦДО 

     

• Ден  на Ботев и загиналите в борбата за свобода       

                                                                           Срок: 02.06.2020 г. 

                                                                           Отг.: В. Миткова, И. Уралов, 

                                                                                      кл. ръководители 

 

• Завършване на 7 клас  2019/2020 г.               Срок: 30.06.2020 г. 

                                                                           Отг.: В. Миткова, А. Ройдева, 

                                                                                     Г. Делчева             

          

• Провеждане на вътрешно-училищни спортни състезания и участия в 

общински и регионални спортни прояви.                                   

                                                                           Срок: през годината 

                                                                           Отг.: учители по ФВС 

 

7. Провеждане на съвместни дейности между четвъртите класове и ДГ, както 
следва: 
                    

• Празник ,,Мартеничке, бяла и червена”       Срок: м. март, 2020 г. 

                                                                            Отг.: Зл. Недялкова, П. Колева, 

                                                                                                Р. Соколова 

 

• „Запознай се с нашето училище“        Срок: м. май, 2020 г. 

      Отг.: Зл. Недялкова, П. Колева, 

                                                                                           Р. Соколова 

                                                                                                                    

8. Училищни дейности по опазване на живота и здравето на учениците. 

  8.1.Дейности във връзка с изпълнението на План за съвместни действия на МОН и 

МВР. 
 

• Седмица, посветена на Световния ден за възпоменание на жертвите на     

пътнотранспортните произшествия: 

                                                                                                        Срок: 17.11.2019 г. 
        Отг.: Р. Манахилова,  

                 С. Тодорова,   

  К. Кехайова,  

                  кл. ръководители 

 

 

• Акция „Да пресичаме безопасно“          Срок. м. март, 2020 г. 

                                                                                            Отг.: кл. ръководители на 

                                                                                            I, IV клас 
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� Възпоминателна петминутка в първи учебен час: „Нека не забравяме за 

тях – жертвите на пътнотранспортни произшествия“. 
� Беседа с учениците за пътнотранспортни произшествия, на които са били 

свидетели или участници в тях. 

� Дискусия върху видеоклип за поставяне на пътния колан и предпазната 

каска. 

� Конкурс за рисунка  „Безопасното движение”. 
� Изготвяне на тематични табла, постери и презентации за безопасно 

движение по пътищата. 
         Срок: през годината 
          Отг.: Р. Манахилова, 

                   С. Тодорова, К. Кехайова, 

     Петя Колева, кл. р-ли 

 
8.2. Европейска седмица на мобилността - пеша на училище. 

 

        Срок:16.09-20.09.2019 г. 

                                                                                                        Отг.: Кр. Петрова, В. Миткова 

 Ив.Уралов,  

 

 8.3. Месец на трезвеността - вредата от употребата на алкохол, наркотични вещества    

            и кибертормоза.      

                                                                                                         Срок: м. февруари, 2020 г.  

                Отг.: Кр. Петрова, Ив. Уралов 

 

8.4. Дейности за превенция на противообществените прояви и тормоза в училище: 

• Планиране на дейностите на три нива-класна стая, училище, общност. 

Обсъждане на теми за противодействие на агресията в час на класа.  

• Изследване и оценка на тормоза между учениците в училище посредством 

анкети. 

• Анализиране и обобщаване на анкетите за създаване  на реална картина на 

ситуацията в училище. 

 

• Изготвяне на план за противодействие на противообществените прояви и 

тормоза в училище 

                Срок: през годината. 

                                                                                                                Отг.: Ж. Стефанова,  

                                                                                                                          П. Колева 

  

 8.5. Изготвяне на анкети за учениците от VII клас, относно разпространението и 

употребата на наркотични вещества, както и прояви на агресия и кибертормоз. 

 

                 Срок: м. март, 2020 г. 

                 Отг.: А. Ройдева,  

                          Ж. Стефанова 
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9. Взаимодействието със социалната среда.  

9.1. Повишаване ангажираността на родителите  към училището чрез: 

• обсъждане на законовите разпоредби в системата на предучилищното и 

училищното образование, правилника за дейността на училището, училищните 

програми и мерки;               

• включване на родителите в комисията за борба с противообществени прояви и в 

превантивна дейност с деца от уязвими групи и участие в Обществения съвет

  

                                                                                            Срок: през годината 

                                                                                            Отг.: Ж. Стефанова 

 

            9.2. Взаимодействие с медиите за популяризиране на дейността на училището и за 

огласяване на значими за училището събития, мероприятия               

                                                                                                              Срок: през годината 

                                                                                                              Отг.: Ст. Гарванова,  

                                                                                                                        Ж. Стефанова,  

          Г. Делчева,  

          К. Кехайова 

 
10. Мерки за ограничаване и предотвратяване на отпадането на ученици. 

10.1. Училищен климат, предразполагащ към добри взаимоотношения. 

10.2 Организиране форми за индивидуална работа, подпомагаща отделните 

ученици да преодолеят свързани с ученето специфични трудности. 

10.3.Ефективно провеждане на консултациите и допълнителните занимания с 

учениците с обучителни затруднения.   

10.4. Своевременно информиране на родителите за отсъствията и за успеха на 

учениците и провеждане на съвместни дейности с родителите; 

10.5. Активизиране на ученическото самоуправление чрез разнообразни и 

интересни дейности, инициирани и реализирани от учениците.  

 


