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ПЪРВИ РАЗДЕЛ 

Анализ и оценка на състоянието на дейността на училището през учебната 2018/2019 година 

 

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” е най-голямото училище в Община Симитли. Ползва се с безспорен авторитет и има водеща роля в 

общината, резултат от последователния и целенасочен труд на  учители и ученици. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” е училище с 

утвърдени традиции и натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с 

променящата се роля на учителя в ОВП – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на 

усвояване на знания и умения.  

През изминалата учебната 2018/2019  г. в училището се обучаваха 659 ученици разпределени в 31 паралелки. В самостоятелна 

форма на обучение в началото на годината са записани 7 ученици, 9 ИФО и 26 със СОП, от тях 22 ученика на ресурсно подпомагане. В 

училището бяха сформирани 9 групи  ЦОУД. 

От завършилите 17 зрелостници в дневна форма на обучение 12 са дипломирани.  

Оценките от външното оценяване в ІV, V,VІ и VІІ клас са много добри и съизмерими с резултатите от предходните години. 

Учениците масово участваха в общинския кръг на олимпиадите като значителен е броя на класиралите се на областния кръг. 

Много добри са резултатите им по Биология и ЗО, Математика, Химия и ООС.  

През настоящата 2019/2020 учебна година общият брой ученици е 638, разпределени в 31 паралелки, както следва: 

 - В начален етап – 14 паралелки;  Прогимназиален етап – 9 паралелки; 

 Гимназиален етап – 8 паралелки.  ЦУОД - 9 

  Учебният процес е осигурен с училищни учебни програми  за ЗП, ПП, РП и ФУЧ, с учебници и учебни помагала за учениците от 

начален етап и учебници за учениците от V – VІІ клас. Годината започва с обновена материална база и сравнително добри условия за 
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провеждане на ефективен и качествен ОВП. Училищният двор, спортна площадка и закрит физкултурен салон са в процес на 

доизграждане по проект към Община Симитли.  

Специфичните за училището характеристики, които създават проблеми и затрудняват желанието ни за постигане на по-добри 

резултати в ОВП са в следните направления: 

 

1. Слаба мотивация за учене и повишаване на образователното ниво на отделни ученици от прогимназиалния и гимназиалния етап, 

поради девалвация на образованието като ценност за обществото, проблеми с усвояване на учебното съдържание, насилието и еротиката 

от телевизионните екрани в много случаи определят   моделите на поведение у подрастващите 

2. Учебното съдържание в по-голяма част от учебните предмети е написано сложно, в академичен стил, несъобразено с възрастовите 

възможности и социалния опит на учениците; 

3. Различно ниво на педагогическите изисквания – снизходително отношение на някои учители към нарушенията на учениците, липса на 

единство в изискванията и недостатъчно взаимодействие между учители и родители - все по-малко са родителите от гимназиален етап, 

отзоваващи се на поканите за срещи с учителите; 

 Като цяло се налага изводът, че педагогическият колектив има възможности да се справя и да решава възникналите проблеми: 

Необходимо е: 

 Активно да се прилагат нови методи на обучение; 

 Да се потърсят нови форми за задържане на ученици, застрашени от отпадане; 

 Да продължи вътрешно-училищната система за квалификационна дейност на учителите и дейността на МО; 

 Да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

 Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход за превенция на противообществените прояви; 

 Да се отдели специално внимание на работата 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 материалната база. 
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ВТОРИ РАЗДЕЛ 

Цели ,стратегии и приоритети в дейността на училището 

през новата учебна година. 

 

А. Мисия на училището. 

Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” е екип от учители и служители, ученици и родители, който залага на новаторството 

и пълноценното сътрудничество. Екип от педагози, който поставя детето в центъра на всяка мисъл, дело и слово. Екип, който насърчава 

искреността и свободата на изразяване на мисли, чувства и преживявания, за да бъде детето разбрана и зачитана страна в процеса на 

обучение. Екип, ориентиран към динамично променящия се свят и е в услуга на ученик и работи за неговото физическо и духовно 

развитие, за успешното му ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото. 

 

Б.Визия на училището. 

Утвърждаване на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий” като конкурентноспособно средищно училище в община 

Симитли: 

 С качествено и достъпно образование; 

 С непрекъснато обновяваща се материална база; 

 С високо квалифицирани педагози, които постоянно усъвършенстват професионалните си умения ;  

 С мотивирани, ангажирани, подпомагани и стимулирани ученици, вкл. деца със специални образователни потребности и от 

етническите малцинства, които имат самочувствието на значими партньори в учебния и извънучебния процес; 

 Обединена общност от учители, ученици и родители, проявявящи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности. 
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В. Основна цел на училището 

 Повишаване качеството, достъпността и ефективността на учебно-възпитателната работа; 

 Развитие и издигане нивото на преподаване за утвърждаване престижа на училището; 

 Повишаване на грамотността на учениците – гаранция за успешна реализация; 

 Завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността; 

 Постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и реализация на подрастващите в демократичното 

общество; 

 Пълноценно обучение за усвояване на съвременните информационни и комуникационни технологии от  ученици и учители; 

 Качествено родноезиково и чуждоезиково обучение; 

 Гражданско образование, многообразие и ритуализация на училищния живот; 

 Утвърждаване чувството за принадлежност и дълг към училището и екипа от всеки ученик и учител. 

 

Г. Стратегии в дейността на училището 

 

1. КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА 

Подход: 

 Създаване на действаща система за непрекъсната квалификация на педагогическия персонал – по отношение на знанията и 

уменията на учителите в конкретната област и общата им педагогическа компетентност; 

 Разработване на система за материално и морално стимулиране на учениците и учителите за постигнатите им успехи; 

 Формиране на нагласа у учителя като педагогически консултант на семейството; 
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 Качествено обучение за успешно полагане на изпитите от външното оценяване  държавните зрелостни изпити; 

 Ефективно чуждоезиково обучение във всички образователни степени; 

 Презентиране на уроци; 

2. МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА  

Подход: 

 Създаване на условия за нормална учебна дейност на учители и ученици; 

 Модернизиране на материалната база, набавяне на помощни и нагледни средства, обновяване на учебно-техническото 

оборудване; 

 Превръщането на библиотеката в информационно документационен център чрез използване на съвременна електронна техника и 

обогатяване на библиотечния фонд; 

 Оформяне на училищния двор и създаване на добра околна среда  

 Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на училището 

 

3. ДЕЦАТА СА РАЗЛИЧНИ 

Подход: 

 Максимално обхващане на децата, подлежащи на задължително обучение; 

 Осигуряване на полуинтернатни групи в начален етап, V и VІ клас на образование; 

 Изграждане на система от символи и ритуали за засилване усещането за принадлежност към училището; 

 Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности или хронични заболявания и деца от етническите 

малцинства; 

 Развитие на традициите за творчески дейности в училище чрез работа в извънкласни форми, ангажиращи целогодишно детето, 

дори и през ваканциите; 

 Привличане на учениците за участие в конкурси, поощряващи творческата им дейност; 
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 Оптимизиране и обогатяване формите за организиран спорт, туризъм и отдих; 

 

4. ГРИЖА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО 

Подход 

 Осигурявана надеждна охрана и строг пропусквателен режим в училище; 

 Спазване правилата за движение по пътищата при извеждане на групи ученици извън училище и по време на пленери, зелени 

училища, летен отдих и други; 

 Обезпечена здравословна жизнена среда в училище чрез саниране на училището; 

 Усъвършенстване превенцията на насилието и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в училище чрез: 

предприемане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца, застрашени от отпадане ученици, деца, 

жертва на домашно насилие, деца с проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания; подкрепа и консултиране на деца и 

родители; реализиране на училищни програми и други форми за привличане на обществеността в дейностите по превенция и 

противодействие противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за защита правата на децата; 

 Провеждане на здравно-хигиенно обучение на децата за предпазване от заразни заболявания и популяризиране принципите на 

здравословния начин на живот; 

 Осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на децата на територията на училището; 

 

5. ДЕЦАТА – ОБЩА ГРИЖА 

Подход: 

 Постигане на единодействие между училище и семейство чрез активно включване на родителската общност при формиране на 

училищното настоятелство; подпомагане на децата в професионалната им ориентация; поддържане на взаимополезни връзки и 

сътрудничество с външни институции способни да подкрепят материално и финансово образователния процес; 

 Осигуряване на  подкрепа на организации, осъществяващи програми, свързани с деца в неравностойно социално положение; 



  

  

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“      2730 гр.Симитли, обл.Благоевград, ул.”Хр.Ботев”№34, тел.: 0748/ 7 22 17; 7 22 48/ 7 25 35;  
     e-mail: sou_simitli_2006@mail.bg 

 

6. ПРИОРИТЕТИ  В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване 

професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри; 

 Засилване на вътрешно - училищната квалификационна методическа дейност; 

 Формиране на гражданско поведение и позиция; 

 Пълноценно използване на материално-техническата база; 

 Привличане и приобщаване на родителите към решаването на училищни проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство 

като орган, подпомагащ възпитателния и учебния процес;  

 Формиране на интереси у учениците за активно участие в извънкласни дейности;  

 Създаване на възможности за публично представяне на творческите постижения на учениците и учителите; 

 Утвърждаване на профилирано обучение в гимназиален етап; 

 Осигуряване на училищен транспорт и целодневна организация на всички пътуващите ученици от 1 до 8 клас; 
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 ТРЕТИ РАЗДЕЛ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

Дейности за постигане на реални резултати от ОВП 

№ Дейност Срок Отговорници 

І. Дейности, свързани с оптимизация и иновация на технологиите, методите, средствата и организацията на обучение 

1.  Ръководството на училището да създаде необходимата организация за издирване и 

прибиране на всички ученици, които подлежат на обучение 

Юни Й.Памуклийска 

2.  Да се актуализират всички списъци на подлежащите на задължително обучение ученици 

и се осигури прибирането им в училище.                

07.09.2019 Кл.ръководители 

3.  Да  се   осъществява  строг  контрол  за  редовното  присъствие на учениците на 

учебните занятия и при констатиране на безпричинни отсъствия да се реагира 

своевременно. Класните ръководители периодично да проверяват учениците за 

бележници. 

постоянен Кл.ръководители 

4.  Да  се   даде   възможност свободен избор на  РП и ДП,  в зависимост от потребностите и 

интересите на учениците. 

Май, юни Преподавателите  

5.  Осигуряване на възможност за участие на учениците в извънкласните дейности 

(олимпиади, конкурси, кръжоци, секции и др.), които да ангажират вниманието и 

усилията им да позволят  тяхната изява. 

постоянен Пед.съветник 

ІІ. Дейности, свързани със социализацията и гражданското възпитание на учениците. 

1. Всеки класен ръководител да изготви план за работа в класа. 16.09.2019 Кл.ръководители 

2. Общи родителски срещи   Септември – 

ноември 2019 

Април  2020 

Директор 

Класните р-ли 

3. Да се изберат ученическите съвети по класове, като изборът на членовете да става от 

всички ученици. 

Октомври 2019 ПС и кл.р-ли 

4. Да се избере общоучилищен ученически съвет с представители от класовете.                                  Октомври 2019 ПС 

5. Да продължи работата по проблемите на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното възпитание на учениците в часа на класа. 

постоянен ПС и кл. ръководители 
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6. С цел активизиране на социалната изява на учениците да продължи работата на групи по 

ФУЧ  и извънкласни форми. 

 Извънкласни форми: 

   - ДП/ФУЧ   „Руски език“ 

септември Зам.директор по УД 

 

 

Галина Благоева 

7. Във връзка с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното  

образование класните ръководители да изготвят и представят в часа на класа 

материалите по темите: 

 V - VII клас - "Агресия и насилие"; 

 VIII клас - "Алкохол и тютюнопушене"; 

 IX клас - "СПИН"; 

 X клас - "Наркотици"; 

                  XI клас - "Сексуално възпитание"; 

постоянен Класните ръководители 

 

8.       С цел да се предотвратява насилието, разпространението на наркотици и трафика на 

жени сред подрастващите, да им се покажат достойни начини за изява, възможности за 

цивилизовано изразходване на присъщата на младите енергия да се подеме инициатива 

"Силни без насилие". 

 В часа на класа да се проведат беседи по проблемите за насилието, тероризма, 

трафика на жени и наркотиците; 

февруари ПС и кл. рководители 

8.1. Лекции, проведени от специалисти в областта на посочените теми; февруари ПС, инспектор на ДПС и 

лектори 

8.2. Прожекция на подходящи филми 

 

февруари ПС, инспектор на ДПС и 

лектори 

8.3. Изготвяне на табла по теми. постоянен ПС и УС 

10. Да отбележим следните по-важни дати:   

10.1. - 16 септември - откриване на учебната година. 16.09.2019 кл.р-ли   на Іи ІV клас   

10.2. - 22 септември – Ден на независимостта на България -  беседа в час на класа 24.09.2019 кл.р-ли    

10.3. - 26 септември – Европейски ден на езиците 26. 09.2019 Тем. Николова 

10.4. - 29 септември – Пленер „Таланти по поречието на р. Струма“ 29.09.2019 Учител по ИИ, Пед.съветник 

10.5. - 5 октомври – Световен ден на учителя – поздравителен адрес 04.10.2019 ФУЧ, ДП 

10.6. - 9 октоври – 107 години от освобождаването на Симитли 

Изготвяне на табло 

Пръсъствие на общоградско тържество 

09.10.2019 Кл.р-ли гимн.етап 
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10.7. - 1 ноември - Ден на Народните будители. Беседа в час на класа. 29.10.2019 кл.ръководители  

10.8. - 16 ноември – Ден на толерантността – беседи в ЧК, посещение на ДГ от IV класове 16.11.2019 кл.ръководители на ІV клас 

10.9. - 1 декември – Световен ден за борба със СПИН - беседа в ЧК VII – XII клас 29.11.2019 Т. Пирнарева, В. Руменова 

10.10. - 3 декември – Международен ден на хората с увреждания – Посещение в двевния  

център 

03.12.2019 учителите ИФО и ПС 

Ил. Сотирова, Р. Манова 

10.11. Коледни тържества: 20.12.2019  Кл.р-ли V – XII класове 

- Магията на Коледа  Сп. Чобанова 

- Каледен базар   Е. Боянска, групи ЦУОД I – IV  

10.12. - 18 януари – Световен ден на Снежния човек 18.01.2020 Тем. Николова 

10.13.  27 януари – Международен ден в памет на жертвите на холокоста 27.01.2020 Л. Благоева 

10.14.  Февруари - Месец за безопасен интернет Февруари Ст. Топузов, М. Ортомарова 

10.15. - 19 февруари - 147 години от гибелта на В. Левски  

  -беседа в часа на класа, презентация 

  - присъствие в общоградски тържества 

 

18.02.2020 

 

Кл. ръководители  

 

  - изготвяне на табла  Сл. Арабаджийски 

10.16. 1 март – изложба от мартеници 28.02. 2020 Учители на групи ЦУОД I – IV 

10.17. 

 
3 март: 

- Беседа в ЧК;  

- Участие в общогражданските чествания; 

 

25.02.2020 

 

 

кл. р-ли 

 

- Изготвяне на тематични табла  Сл. Арабаджийски 

10.18. - 8 март – Международен ден на жената: Изложба на рисунки и картички, посветени на 

жената 

08.03.2020 Учител по ИИ 

10.19 - 14 март – Световен ден на числото „Пи“ 13.03.2020 Учители математика VI клас 

10.20.  - 21 март – Конкурс за рисунка на тема „Пролет“ І - ІV клас                   21.03.2020 Ю. Димова и кл р-ли I – IV кл. 

10.21. - 22 март -  Световен ден на водите: 

  - участия в общоградски мероприятия 

22.03.2020 М. Димитрова 

10.22  - 22 април - Международен ден на планетата Земя 

    -  тематично мероприятие на кл. ръководители на ІІІ клас 

22.04.2020 кл. ръководители на ІІІ клас 

 

    – изготвяне на табла и участие в мероприятия и състезания  Т. Пирнарева и Д. Златанова 

10.23. - 23 април – Световен ден на книгата- тематични дейности, световен ден на англ.език 

       - „Деца четат на деца“ 

22 - 25.04.2020  Д. Ръзакова 

 Анг. Василева 

10.24. 11 май – Патронен празник - Програма; Награждаване на изявени ученици; 11.05.2020 В. Димитрова, Ал. Георгиев 
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10.25. - 14 май – Тържествено завършване на XII клас 14.05.2020 Тем. Николова, М. Димитрова 

10.26. 17 май – Ден на спорта. „Здрав дух в здраво тяло“ . Отбелязване – 15.05.2020 г. със 

спортен полуден 

15.05.2020  Б. Дафков и учители по ФВС 

10.27. - 24 май - Тържествено отбелязване на Деня на славянската писменост и култура 24.05.2020 Анг. Василева, Ал. Георгиев 

10.28. Празник на буквите. Тържества. Май 2020 кл. р-ли на І клас  

10.29. - 1 юни- Международен ден на детето.  Детски парламент 

„Детето на бъдещето“ - състезание 

01.06.2020 ПС, кл. ръководители VI клас 

М. Ортомарова, Ст. Топузов 

10.30. - 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 

   - поднасяне на венци 

   - присъствие на Общоградско тържество 

02.06.2020 Педагогически съветник 

10.31 - 5 юни – Световен ден на околната среда 5.06.2020 В. Руменова 

10.32. 

 

- Участия на ученици в регионални и национални конкурси постоянен ПС 

11. Екскурзии и пътувания с учебна цел: 

 Опознаване и опазване на историческото минало на родината; 

 Тематични изнесени обучения по предмети; 

 Посещение на природни забележителности; 

 Участие в културни мероприятия; 

 

I - IV клас – 

м. XI – XII 2019 

– 1 ден 

м. III – IV 2020 

– 1 ден 

м. Юни 2020 - 3 

дни 

V– XII – м. Юли 

– 1 ден 

Кл. р-ли 

12. Ваканция в училище” – Организиране на петдневни летни курсове по предмети от 

желаещи учители и ученици по график, съобразен с дежурствата на учителите 

Юни-август Учители 

ІІІ. Дейности за задържане на учениците в училище и по-пълно интегриране на децата от ромски произход и със специфични образователни потребности. 

13.1. Периодични срещи – разговори с учениците и с техните родители за съвместно решаване на проблемите. 

 

постоянен ПС и кл. р - ли 

14. Допълнителна работа под формата на консултации с учениците, застрашени от 

отпадане, поради слаб успех. 

постоянен Учители 

15 Активно включване на такива ученици в извънкласни дейности. постоянен ПС и кл. р-ли 

16. Подпомагане на нуждаещите се деца със запазени дрехи, учебници и тетрадки. постоянен ПС и кл. р-ли  

17. Дейности за задържане на учениците, заложени в плана. постоянен А. Василева 

18. Да се търсят и други пътища - възможности за работа с неправителствени организации постоянен УР 
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(асоциации, фондации, сдружения), които присъстват в реалния обществен живот и 

могат да помагат с привличането на учениците, особено от семейства, с които трудно 

влизаме в контакт. 

19. Активно сътрудничество по проблема с инспектора на ДПС, МКБППМН, Дирекция 

"Социално подпомагане", КЕОПООДПЛР. Организиране на работни срещи – разговори 

между представители на ромската общност и класните ръководители в началото на 

двата срока и периодично през учебната година по молба на класните ръковдители с 

проблемни деца. 

постоянен ПС 

20. Привличане и ангажиране на ромските родители с дейности, свързани с училището. постоянен ПС 

21. Морално или материално стимулиране на ученици без отсъствия и с добро поведение. постоянен Кл.ръководители 

22. Изготвяне на  график от класните ръководители за индивидуални срещи с родители. Октомври Кл.ръководители 

23. Провеждане на среща с родители на ученици от 7 клас, с цел информиране за работата в 

гимназиален етап /съдържание на профила, предимства и сравнение с други училища/. 

Март Учители в гимназиален етап 

ІV. Квалификационна дейност 

25. Всеки преподавател да изготви годишно разпределение на учебния материал по 

предмета в електронен вариант. 

16.09.2019 Учители 

26. Всеки преподавател да проучи нормативните документи за настоящата учебна година - 

указания, програми, наредби и учебници и носи  отговорност за тяхното спазване и 

изпълнение. 

16.09.2019 Учители 

27. Методическите обединения по учебните предмети да работят по темата: ”Прилагане на 

иновативни и интерактивни методи в урока”. В плановете на всяко МО да се включи 

провеждане на поне два открити урока. 

октомври 2019 ЗДУД и 

предс.на MO 

28. Груповата учебна работа и иновационните методи и форми да намерят своето място и 

роля в учебната дейност, с цел повишаване активността на учениците. 

постоянен всички учители 

29. Kвалификационен семинар с обучители – специалисти. Юни - юли Гл. учителите 

V.Контролна дейност 

30. Обект и предмет на контролната дейност: 

 учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

 учебната, педагогическата и организационна работа на учителите; 

 работата на помошник директорите, обслужващия и помощния персонал; 

1. Форми на контролната дейност: 

 педагогически проверки: 

 превантивни; 

Контролната 

дейност в 

училище се 

осъществява на 

базата на 

изготвения план 

за контролна 

Ръководство 
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 тематични; 

 текущи; 

 административни проверки: 

                   на училищната документация,  свързана с учебния процес; 

       на другата документация - техническа и технологична, документи за 

материалните и стоковите дейности, по трудово правните отношения с персонала, 

свързана с финансовата дейност; 

- проверка на социално-битовата и стопанската дейност; 

- проверка по спазването на : 

               правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

               училищния правилник; 

               изготвените графици; 

   правилник за осигуряване на БУВТ; 

               седмично разписание; 

- проверка по изпълнение на препоръките, дадени от експерти от РУО и МОН. 

дейност на 

директора, 

където са 

упоменати 

конкретните 

срокове. 

 

VІ. Организиране работата на училището през летния период 

31. През лятната ваканция по предварително изготвен график от ПД и Синдикатите се 

организира ползването на платения годишен отпуск и дежурствата на учителите и 

служителите в СУ. 

Май  ПД и Председ. на СО 

32. Със заповед  директорът определя свой заместник за времето на платения си отпуск. Юли  Директор 

33. Дежурните учители и служители през лятната ваканция осигуряват условия за работа на 

училището за всеки работен ден от 08.00 - 16.30 часа. 

Постоянен  Зам. Директор 

34. Зам. директора и дежурните учители и служители носят отговорност за опазване на МТБ 

в училището през летния период. 

Постоянен  Зам. Директор  
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ООССННООВВННИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ВВЪЪВВ  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯТТАА  СС  ФФААККТТООРРИИТТЕЕ  ООТТ  ССООЦЦИИААЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  

1. Интеграционни връзки. 

1. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното 

училищно въздействие върху подрастващите. 

 Използване на предоставените от РЗИ база, музей, филми и др. 

 Актуализиране на връзките със следните институции: 

- Център за гражданска защита; 

- Противопожарна охрана; 

- Детска педагогическа стая; 

- ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград. 

 Съвместна дейност  с : 

- полиция, съдебна власт и прокуратура; 

- Общинска Администрация; 

- РУО на МОН; 

- регионален център за ученически отдих, възстановяване и спорт; 

- социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с отклонения в поведението. 

 

 2. Взаимодействие с родителите. 

1. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 

2. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и такива за родителите на 

бъдещите първокласници. 

 3.  Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 
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 4.  Изготвяне на табло за информация на родителите. 

       5.  Провеждане на родителски срещи. 

  

  

  ЗЗААДДААЧЧИИ  ИИ  ФФООРРММИИ  ЗЗАА  РРААББООТТААТТАА  ННАА  ККООММИИССИИЯЯТТАА  ЗЗАА  ББООРРББАА  СС  ППРРООТТИИВВООООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИТТЕЕ  ППРРООЯЯВВИИ  ННАА  

ММААЛЛООЛЛЕЕТТННИИТТЕЕ  ИИ  ННЕЕППЪЪЛЛННООЛЛЕЕТТННИИТТЕЕ  

1. Задачи : 

- издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им; 

- изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви; 

- Организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

2. Форми на работа: 

            - провеждане на индивидуални разговори; 

     - провеждане на психологически иследвания;         

     - проучване на социални контакти; 

    3.  Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на комисията. 
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ЗЗААДДААЧЧИИ  ИИ  ФФООРРММИИ  ЗЗАА  РРААББООТТАА  ННАА  ККООММИИССИИЯЯТТАА  ППОО  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТ  ННАА  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕТТОО,,  ООХХРРААННАА  ННАА  ТТРРУУДДАА  ИИ  

ЗЗААЩЩИИТТАА  ППРРИИ  ППРРИИРРООДДННИИ  ИИ  ДДРРУУГГИИ  ББЕЕДДССТТВВИИЯЯ  

1. Задачи : 

     - формиране  на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота; 

    - прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него; 

    - осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата; 

    - поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи , сили и средства в случай на 

необходимото; 

    - формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за 

личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване първа помощ. 

2. Форми на работа : 

- теоретическо и практическо обучение на учениците; 

- провеждане на семинари, тренинги, практикуми и др. с учителите; 

- превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на училищната комисия. 
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