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Раздел I  

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището   
  

  В Частно начално училище ,,Милеа“ през учебната 2022/2023 г. ще се обучават 46 деца и ученици от 

подготвителна група до IV клас.  Обучението се осъществява от 9 педагогически специалисти.    

  Седалището на училището e град София, общ. Столична, р-н Красно село. Училището е частно. Според вида на подготовката то е 

неспециализирано, а според етапа на  образование е начално от І до IV клас. Училището осигурява общообразователна и разширена 

подготовка.  

  Частно начално училище „Милеа“ прави своя избор да се развива като съвременна образователна институция, на която целите и 

резултатите от ученето са фокусирани върху специално подготвената си образователна среда, значимата позиция на педагога, метода 

на обучение, индивидуализацията на учебния процес, социалното възпитание и интеграцията на своите ученици. 

  Правилното планиране на образователно-възпитателния процес (ОВП) е решаващо условие за усъвършенстване качеството на 

организацията, структурата и методиката на обучение в училище. В училището е създадена добра система за организация по всички 

видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите.  

  

Раздел II 

1. Основни цели на дейността в ЧНУ „Милеа” 

 Прилагане и утвърждане на сензорно- базирания обучителен  подход, както и визуалната подкрепа, като успешни и подходящи за всяко 

дете обучителни подходи в началния етап на образование.  

 Поставяне на нуждите на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност. 

 Практическа приложимост на изучаваното в нашето ежедневие. 

 Непрекъснато модернизиране на материалната база и допълнително финансиране. 

 Училището да развива добра практика сред другите училища в системата на образованието и специално към децата със специални 

обучителни трудности. 

 

2. Визия 

  ЧНУ „Милеа”  се развива като училище с предучилищна подготовка (6 – 7 г.) и  начален етап I – IV клас на 

основната образователна степен: 

- Постигането на качествен образователен процес се реализира с прилагането на сензорно- базираният обучителен 

подход, визуална подкрепа и иновативна образователна среда. 

-     Организиране и мотивиране на преподавателския състав да повишава професионалната си квалификация за 

прилагане на  сензорно- базираният обучителен подход и визуалната подкрепа в учебно- възпитетелния процес. 

 -     Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата 

мисия приоритети. 
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  С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще продължим да 

осигуряваме външен екип от високо квалифицирани специалисти: психолози, ресурсни учители, логопеди.  

         

3. Приоритети  

 Детето като уникална личност 

 Всяко дете може 

 Иновативност и творчество 

 Толерантност и позитивна среда 

 

Раздел III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ Дейности за постигане на 

реални резултати от образователно-възпитателния процес:  

№  Дейност  Срок  Отговорник  

1  АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ      

1.1  Изготвяне на тематични работни планове, на планове на класните ръководители и тематични 

планове за часовете за спортни дейности в рамките на ІІІ допълнителен час по Физическо 

възпитание и спорт  

09. 2022 г. учителите 

1.2  Изготвяне на учебни програми за ИУЧ 09. 2022 г учителите 

1.3  Изготвяне на Списък Образец № 1 за учебната 2022/2023 година.  09. 2022 г Директор 

1.4  Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците  09. 2022 г Директор 

1.5  Изготвяне на график за приемно време за родители  09. 2022 г Директор 

1.6  Актуализиране на училищни нормативни документи  09. 2022 г Директор, ПС 

1.7 Преглед на задължителната документация(електронен/хартиен) за началото на учебната година  09. 2022 г Директор 

1.8  Проверка на входното ниво на знанията и уменията на учениците   09. 2022 г учители 

1.9  Разработване на годишен план за квалификация на педагогическите специалисти  09. 2022 г Директор,ИД 

1.10  Проверка на изходното ниво на знания и умения на учениците  06.2023 г. учители 

 

2 Изпълнение на плана за 2019-2023 г. по  Стратегията на ЧНУ“Милеа“ за развитие на 

педагогическите кадри  

    

2.1  „Въвеждане и успешно прилагане на СБОП и визуалната подкрепа в учебно- възпитателния процес”  09/10. 2022 г.  УС, ИД, учители 
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2.2 „Използване на интерактивни методи на обучение“. 10. 2022 г. ИД, Директор, 

учители 

2.3  „Екипната дейност в образователната институция“  11. 2022 г.  УС, Директор 

2.4  „Осъществяване на съвместни инициативи от ученици, учители и родители.  11. 2022 г.  Директор, учители 

2.5  Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители, „Седмица на 

бащата“, „Седмица на отворените врати” и др. 

11. 2022 г.  Директор, учители 

2.6 „Работа с училищна документация“ – електронен/хартиен вариант 02. 2023 г.  Директор 

2.7  „Какво трябва да направим  при агресия на ученик“  11. 2022 г.  уч. психолог 

2.8 „Видове насилие над деца и идентифициране  на белезите на насилие“  02. 2023 г. уч. психолог 

3  Изпълнение на проекти по други програми     

3.1  Програма – организиране и провеждане на активности с помощта на коне в център за конна терапия 

"Приятели на Зита". 

постоянен Директор, 

учители,психолог 

3.2  Разработване на проекти 01. 2023 г. Училищни екипи 

4  Организационно и методически осигуряване дейността на директор и учители     

4.1  Участие на Директора в съвещания, срещи и обучения организирани от РУО София-град  постоянен Директор 

4.2  Участие на учители в съвещания, срещи, обучения и открити педагогически практики,  организирани 

от РУО   

постоянен учители 

5  Оптимизиране, функциониране и развитие на  училището и обслужващите звена    

5.1  Съгласуване Списък-Образец №1 с училищни учебни планове и учебни програми  за учебната 

2022/2023 г. 

09. 2022 г. Директор, ИД 

6  Координиране и контролиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна 

документация и с предоставяне на учебници и учебни помага за безвъзмездно ползване  

  

6.1  Изготвяне на заявка за задължителната документация за края на учебната 2022/2023 г.   Директор 

6.2  Изготвяне на заявка за необходимата задължителна документация за началото на учебната 2023/2024 

г.  

  Директор 

7  СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА      

7.1  Планиране и реализация на строително-ремонтни работи в училището.  2023 г. УС, ИД 

8  Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищните 

дейности и в Националния спортен календар на МОН, както и други извънкласни и 

извънучилищни дейности  
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8.1  Тържествено откриване на новата учебна година  15.09.2022 г. УС, ИД,Директор, 

учители 

8.2 „Приобщиме с цветове“ – всяко 21 число от месеца всички да бъдем еднакво цветни  

 /Приложение 1/ 

21.09; 21.10; 21.11. и 

т.н  

Всички 

8.3 Изготвяне на проекти във връзка с Деня на народните будители 01.11. 28.10.-30.10.22 г. Директор,  учители 

 

8.4  Благотворителни инициативи в помощ на ученици постоянен Директор,  учители  

8.5 Организиране на благотворителен коледен базар и Коледни тържества  12. 2022 г. кл.ръководители 

8.6  Отбелязване годишнина от Обесването на Васил Левски  02. 2023 г. кл. ръководители 

8.7 Международен ден на ненасилието в училище – Ден на розовата фланелка 02. 2023 г. Директор, учители 

8.8  Отбелязване  Трети март – Ден на Освобождението на България – Национален празник  03. 2023 г. кл. ръководители, 

8.9  Отбелязване Ден на водата  03. 2023 г. кл. ръководители, учител  

8.10  „Оползотворяването на отпадъците- задължение на всички”. Конкурс за изработване на 

художествено произведение или предмет за бита от отпадъци.  

04. 2023 г. учители 

8.11  Отбелязване Ден на Европа  09.05.2023 г. учители 

8.12  Празник на училището   07.05.2023 г. Директор, учители 

8.13 Училищен спортен празник – присъствен, неучебен ден  26.05.2023 г. Директор, учители 

8.14  Отбелязване Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост  24 май всички 

8.15 Отбелязване Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България- 2 юни  06. 2023 г. всички 

8.16  Официално връчване на удостоверения  06. 2023 г. Директор, 

кл.ръководители 

8.17  Закриване на учебната година и награждаване на изявени ученици  06. 2023 г. Директор,УС,ИД,учители 

9 УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ   Директор, кл.р-ли 

9.1  Зимен спортен празник   12. 2022 г. Учители 

9.2  Пролетен спортен празник  05. 2023 г. Учители 

  10 РАБОТА ПО ОБЩИНСКИ, НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ  2022/2023 уч. г. Директор,ИД,учители  
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IV .ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВEТ  
Заседанията на педагогическия съвет се провеждат всеки учебен месец, между 10-то и 20-то число на месеца, с изключение на м. Септември,  

м. Май и м.Юни  

 

Месец, № ДНЕВЕН РЕД ДОКЛАДЧИК  

№1 

09.2022г. 

  

Подготовка и организация на новата учебна 2022/2023 година 
Обсъжда и приема: 
1.Избор на секретар на ПС. 

2.Определяне на състава на ПС 

3. Информация за предстоящо инспектиране от НИО 

-дейности 

-период на провеждане /4-7.10.22 г./ 

4.Тематичен план за заседанията на ПС за 22/23 уч.г. 

5.Запознаване с плана за контролната дейност на директора; 

6.Пропускателен режим 

7.Приемане на актуализирана Стратегия за развитие и план за действие и 

финансиране и Програмна система на подготвителна група към ЧНУ “Милеа”;  

8. Приемане на Правилник за устройството и дейността на ЧНУ „Милеа“; 

9.Приемане на училищните учебни планове; 

11. Приемане форми на обучение през учебната 2022/2023 година;  

12. Избор на постоянни училищни комисии: 

-Училищна комисия за вътршния трудов ред 

-Училищна комисия за действия при бедствия, аварии и катастрофи  

-Училищна комисия за пожарна безопастност 

-Училищна комисия за БДП;  

-Училищен кординационен съвет за противодействие на тормоза;  

-Училищна комисия за безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд; +/РЕСПОНСА/ 

-Училищна комисия за даренията 

-Училищна комисия за квалификационната дейност 

-Комисия по качество на образованието 

-Училищна комисия по гражданско, интеркултурно, здравно и 

екологично образование  

- Избор на председател на МО на начален курс; 

Директор  

УС, ИД,  

Педагогически 

специалисти, 

учители, 

помощник на 

учителя, ЗАС  
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13.Правила за приемане,предаване и ползване на безплатни учебници; 

14.Правила за използване на системата за видеонаблюдение. 

15.Актуализиране на плановете и програмите за дейността на комисиите: срок 15.09.22 г. 

-Правилник за вътрешния трудов ред;  

-План за защита при бедствия, аварии и катастрофи 

-План за пожарна безопастност 

-План за  работа на комисията по БДП; 

-Правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз 

-План за работа на училищния кординационен съвет за справяне с тормоза в училище 

-План за сигурност при противодействие на тероризма;  

-План за работа на комисията по етика  

-План за квалификационна дейност и правила;  

-Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование  

-Мерки за повишаване качеството на образованието 

Разни: 

- Екип за час по ФВС: тениска с лого 

- Програми ИУЧ и  спортни дейности; 

- Изготвяне на тематични работни планове на ПГ, 1, 2, 3,4 кл.;  

- Определяне на дата за провеждане родителски срещи на ПГ,1,2,3 и       4 кл. за нач. на учебната 

2022/2023 г. 

- Организация за откриване на новата учебна година 

№2. 

09.2022г. 

 Тематичен съвет: 
 
Запознаване и работа с новите функционалности в НЕИСПУО 
/ ел.дневник/ 

 

 
Директор,Учители 

№3. 

09.2022г. 

Подготовка и организация 

Обсъжда и приема: 

1. Приемане Годишен план за дейността;  

2. Приемане дневния режим;   

3. Приемане графици за:   

-седмично разписание на учебните занятия;  

-дежурството в училище;  

-консултации;  

 

Директор, Учители, 

Педагогически 

специалисти 
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4. Разпределение на класните стаи;  

5. Определяне на класни ръководители на класовете в дневна  форма на обучение за учебната 2022/2023 

година;  

6. Избор на Координатор на ЕПЛР 

7. Организация и функциониране на общата и допълнителна подкрепа на децата и учениците  

- определяне на ЕПЛР 

- изготвяне на Планове за подкрепа, определяне на краен срок; 

- графици за индивидуалана и групова работа на педагогическите специалисти 

№4. 

09.2022г. 

Обсъжда и приема: 

1. Приемане плановете и програмите на училищните комисии ; 

- Актуализиран ПВТР; 

- Актуализиран план за действия при бедствия, аварии и катастрофи; 

- Актуализиран план за сигурност при противодействие на тероризма; 

- Актуализирана план-програма за работа на уч.комисия по БДП; 

-  Етичен кодекс на училищната общност; /следва избор на комисия/ 

- План и програма на координационния съвет за справяне с тормоза в училище; 

- План за квалификационната дейност; 

- Актуализирани мерки за повишаване качеството на образованието.  

- Актуализирана програма за гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование; 

- Програма за превенция на ранното напускане на училище 

- Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвимите групи. 

- Вътрешни правила за работна заплата 

2. Други. Организационни въпроси. 

 

 

 

 

 

Директор, Изпълнителен 

директор, 

Класни ръководители, 

Педагогически 

специалисти, 

Помощник на учителя, 

ЗАС 

№5. 

10.2022 г. 

1. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците на базата на резултатите от 

проверката на входното ниво. 

Директор  

Учители 

№6. 

10.2022 г. 
Тематичен съвет: 

1. Въвеждане и успешно прилагане на визуална подкрепа  в учебно- възпитателния процес. 
 

Лектор: Анна Динчева 

 

№7. 

11.2022 г. 
Тематичен съвет: 

1. Въвеждане и успешно прилагане на СБОП (сензорно- базиран обучителен подход) и ПБСС (подход 

базиран на силните страни) в учебно- възпитателния процес. 

 

Лектор: Анна Динчева 
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№8. 

11.2023 г. 
Обсъжда и приема: 

1. Вътрешни правила за даренията 

2.Резултати от проверката на училищната документация;  

3.Предложения за налагане на наказания, следствие на нарушения на правилника за дейността на 

училището;   

4.Други. Организационни въпроси. 

Директор,Изпълнителен 

директор,  

Класни ръководители 

Педагогически 

специалисти, 

Помощник на учителя 

ЗАС 

№9. 

12.2023 г. 

1.Планиране и организация на Коледно-новогодишно тържество за децата, учениците и екипа на 

„Милеа“  

2.Планиране на родителска среща. 

3. Приемане на Процедура за подбор на Кадри. 

4. Вътрешни правила за достъп до обществена информация в „Милеа“ 

5. Други. Организационни въпроси. 

Директор  

Класни ръководители 

Педагогически 

специалисти, 

Помощник на учителя 

№10. 

01.2023 г. 

1. Отчитане на резултатите от прилагането на визуалната подкрепа  в учебно- 

възпитателния процес.  

2.Предложения за налагане на наказания, мерки за личностна подкрепа на 

ученици.   

3.Други. Организационни въпроси. 

Директор  

Класни ръководители 

Педагогически 

специалисти, 

Помощник на учителя 

№11. 

02. 2023 г. 

1.Анализ на резултати от първия учебен срок-обсъждане докладите на кл. р-ли и приемане на съвместни 

мерки между учителите и педагогическите специалисти с цел подобряване на образователните 

резултати;   

2.Приемане на графици за втори учебен срок 

-седмично разписание на учебните занятия;  

-дежурството в училище;  

-консултации; 

-графиците за индивидуалната и групова работа на ресурсния учител, логопеда, психолога и 

ерготерапевта за Втория учебен срок; 

3.Актуализиране на списъка на учениците; /при необходимост/ 

Директор  

Класни ръководители 

Педагогически 

специалисти, 

Помощник на учителя 

№12. 

03. 2023 г. 

1. Отчитане на резултатите от прилагането на СБОП и ПБСС в учебно- 

възпитателния процес. Постижения, възникнали проблеми и трудности- 

дискусия. 

2.Предложения за налагане на наказания, следствие на нарушения на правилника за дейността на 

училището. 

Директор  

Класни ръководители 

Педагогически 

специалисти, 

Помощник на учителя 
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3.Други. Организационни въпроси. 

№13. 

04.2023 г. 

1.Предложения за награждаване на ученици по случай 24 май. 

2.Предложения и подготовка за честване на 24 май. 

3.Утвърждаване списък с учебници за учебната 2023/2024 г 

4.Други. Организационни въпроси. 

- /родителски срещи, НВО/ 

УС, ИД, 

Директор  

Класни ръководители 

Педагогически 

специалисти, 

Помощник на учителя 

№14. 

05.2023 г. 

1.Обощена информация за броя на учениците за учебната 23/24 г.  

2.Определяне на учебните предмети за ИУЧ за учебната 2023/2024 г.  

3.Избор на спортни дейности по чл.92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 2023/2024 г.    

4.НВО за 4 клас.   

 

Директор, 

Учители 

№15. 

06.2023 г. 

1.Отчет годишните резултати от УВР  и обсъждане нивото на усвояване на компетентности от 

учениците на базата на резултатите от проверката на изходното ниво и приемане на предложения за 

мерки за повишаване на качеството на образованието за учебната 2023/2024 година. 

2. Изготвяне на предложения за квалификационната дейност през учебната 2023/2024 г. 

3. Разни: 

- тържествено закриване учебната година 

Директор,Учители 

  

  

 V. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ  

Обект и предмет на контролната дейност:  

1.Изпълнението на нормативните актове в системата на училищното образование;  

2.Изпълнението на задачите, произтичащи от Стратегическия план, Годишния план и решенията на ПС;  

3.Планирането на ОВП / час на класа, програми за ИУЧ/;  

4.Учебната дейност и учебните резултати;  

5.Образователно-възпитателният процес, провеждан от учителите по учебни предмети;  

6.Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация;  

7.Дейността и ефективността на  училищните комисии;   

8. Работата на непедагогическия персонал;  

10.Спазване на работното време, седмичното разписание, графици за дежурство, консултации и други;  

11.Кадровото, материално-техническото и информационно осигуряване на училището;  
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12.Дейностите по охрана на труда, осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд, в това число и готовността за 

действие в екстремни ситуации.  

Видове контрол: 

Според предмета и обекта: 

• Педагогически 

• Административен 

      Според обхвата:  

• Цялостен  

• Тематичен  

Според мястото в управленския процес:  

• Превантивен  

• Текущ  

• Заключителен  

• Последващ педагогически проверки:  

• превантивни;  

• тематични;  

• текущи административни проверки:  

• на училищната документация, свързана с учебния процес;    

• по спазването на:  

- правилника за вътрешния трудов ред в училището;  

- правилник за устройството и дейността на училището;  

- изготвените графици;  

- правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;  

- седмично разписание;  

- по изпълнението на препоръките, дадени от контролни органи на МОН.   

Срокове:  

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвени планове за контролна дейност на директора , където са упоменати 

конкретните срококове:  

№  ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  СРОК  

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ   

1.1  ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ    

1.1.1  Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по отделните учебни предмети.  IХ  
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1.1.2  Проверка на резултатите от проведените тестове за изходно ниво на учениците.  V  

1.1.3     Установяване посещаемостта на учебните занятия  ІХ - V  

1.2  ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ    

1.2.1  Правилно попълване на училищна документация   IХ - VI  

1.2.2  Използвани форми и методи на обучение/СБОП/, мотивиращи учебната дейност на учениците  ХI  

1.3  КОНТРОЛ ВЪРХУ УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ    

1.3.1    Проверка готовността на учители и ученици за провеждане на ефективен учебен процес през 2022/2023 година  IХ  

1.3.2     Контрол върху работата с изоставащите ученици и проведената допълнителна работа от учителите.  XII, III  

1.3.3    Проверка на организацията на учебно-възпитателната работа чрез посещения в учебни часове   По изготвен график за 

всеки учебен срок  

1.3.4  Контрол върху работата на учителите и педагогическите специалисти с родителите: провеждане на родителски 

срещи, връзката на училището със семейството и др. 

Един път на всеки учебен 

срок  

1.4  ПРОВЕРКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ КЪМ РАБОТАТА НА УЧИТЕЛИТЕ, ДАДЕНИ 

ОТ ДИРЕКТОРА И ЕКСПЕРТИ НА РУО И МОН.    

Съгласно указания срок  

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ  

2.1  ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА  ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УЧИЛИЩНИЯ ПРОЦЕС      

2.1.1 Съответствие на темите в учебните програми с вписаните  в   ел. дневник теми за взетите учебни часове       Х и ІV  

2.1.2   Проверка на плановете на класните ръководители          ІХ  

2.1.3  Проверка на ел. дневниците  IХ, Х,ХІ,ХІІ,ІV,V  

2.1.4  Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на педагогическия съвет  Х  и VІ  

2.2.  ПРОВЕРКА НА ДРУГАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ    

2.2.1  -входящ и изходящ дневник                ІV  

  -книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ПО      Х  

  -книга за инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда и ПО  Х  

  -книга за периодичен инструктаж  по безопасност, хигиена на труда и ПО   Х  

2.3  ПРОВЕРКА ПО СОЦИАЛНО-БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ    

2.3.1  Спазване изискванията за техническата безопасност, охрана на труда и ПО от учениците и училищния персонал         Х- V  

2.4  ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА:    

2.4.1    Графика за дежурството                Х  и IV  
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2.4.2    Графика за времетраенето на учебните часове          ежедневно  

2.4.3    Графика за провеждане на консултации с учениците        XI, ІІ, IV, V  

2.4.4    Графика на учебния процес    ежедневно  

2.4.5    Правилника за осигуряване  безопасни условия на възпитание, обучение, труд    ІV  

2.4.6    Седмичното разписание              Х - ІI  

2.4.7    Пропускателния режим                ІХ - V  

 

VI. ИЗЛОЖБИ И ТЕМАТИЧНИ КЪТОВЕ  

• „Български коледни обичаи и традиции”  

• Художествена изложба „Мартениците”  

• 1-ви ноември Ден на народните будители„ Велики българи“  

• 07.05. Празник на училището  

 

VII. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 Включва:  

• Училищни спортни състезания  

 

VIII.КООРДИНИРАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С:  

• РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ- ГРАД  

• РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – във връзка с осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на учебно-

възпитателния процес;  

• РЕСПОНСА– във връзка с подпомагане на обучението на персонала за БУОВТ  

•  Представители на бизнеса  

• Неправителствени организации  

 

IX. ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ:  

1.Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции.  

2.Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между учители и 

специалисти.  

3.Установяване на по-тесни контакти с представители на бизнеса за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в 

училище  

4.Работа със следните институции: 

• Столична община 
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• РЦПППО – гр. София 

• Нестопански организации  

•     Висши учебни заведения  

•     Медии;  

•     Музеи;   

•    Здравни органи;    

•    Център за конна терапия „Приятели на Зита“  

•    ЦЕГР „Милеа“ 

•    Представители на бизнеса;   

  

X. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ  

• Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по привличане и задържане на ученици, подлежащи на задължително обучение и 

при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.  

• Засилване на взаимодействието с родителите по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.  

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

• Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно провеждане на различни мероприятия и разрешаване на училищни 

проблеми.  

• Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

• Провеждане на родителски срещи:  

  

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 

► Първа – м. септември 2022 г.  

1.Запознаване с Правилника за дейността на училището.  

2.Училищен учебен план на групата/паралелката, /ИУЧ/ 

3.Дневен режим   

► Втора - м. Януари 2023 г.  

1.Резултати от образователно-възпитателния процес.  

2.Индивидуални срещи с учители и 

специалисти.  

► Трета - м. Май 2023 г.  

1.Готовност за приключване на учебната година.  

2. Резултати от обучението.  

3.Мерки за подобряване на резултатите.  

4.Индивидуални срещи с учители  
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Приложение 1 

Към РАЗДЕЛ III, т. 8.2 

 

„Приобщиме с цветове“ – всяко 21 число от месеца всички ДА БЪДЕМ ЕДНАКВО ЦВЕТНИ. 
 

 

ДАТА ЦВЯТ 

21.09.2022 год. жълто 

21.10.2022 год. кафяво 

21.11.2022 год. сиво 

21.12.2022 год. червено 

20.01.2023 год. бяло 

21.02.2023 год. розово 

21.03.2023 год. зелено 

21.04.2023 год. лилаво 

19.05.2023 год. оранжево 

21.06.2023 год. синьо 
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