Основно училище ”Свети свети Кирил и Методий”

с.Ряхово,п.к.7070,ул.”Цар Борис І” №8,тел.:081332267;0878226731;e-mail:ou_riahovo@mail.bg

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН
НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

РАЗДЕЛ І. Ръководни документи
Педагогическата дейност в училището и организацията на учебния процес се
осъществяват в съответствие с основните нормативни документи за системата на
средното образование:
1. Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, обн.ДВ,
бр.79/13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.
2. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж, „Европа 2020”
3. Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността
4. Национална стратегия за учене през целия живот
5. Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО
6. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през
целия живот
7. Национална референтна рамка.
8. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства
9. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни
потребности /Стандарт за приобщаващо образование/
10. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето
11. Съвместен меморандум по социално включване на Република България
12. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в
задължителна училищна възраст.
13. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата.
14. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.
15. Регионални приоритети на средното образование.
16. Общински политики в образованието.
17. Спецификата на конкретното училище от стандарта за институциите..
18. Утвърден учебен план
19. Правилник за дейността на училището
20. Списък-Образец №1 за учебната 2021/2022 година
21. Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за
учебната 2021/2022 година
22. Национален спортен календар

РАЗДЕЛ ІІ. Цели, стратегии и приоритети в дейността на училището през учебната
2021/2022 година.
І. Мисия на училището:
Превръщането на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ряхово в модел на съвременно
училище за всеки, с високо качество на образованието. Формиране на личности,
притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална
реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и
прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от
членството в Европейския съюз:
1. Чрез учебните часове и учебното съдържание по предмети от задължителната
подготовка да се създадат условия за постигане на общообразователния минимум.
2. Възпитателната дейност в училище да се осъществява предимно чрез учебната
дейност, нейното съдържание, принципи, методи и форми, които да създават умения за
поведение и трайни навици в учащите се.
3. Всички преподаватели да съдействат за разгръщането на инициативността и
активността у учениците.
4. Да се развие ученическа общност в паралелките, да се приобщят учениците към
общоучилищния живот.
5. Усвояване на социален опит и отстраняване на негативното влияние на някои
фактори на социалната среда върху формирането на младите хора.
6. Да възродим добрата традиция и нашето училище да се превърне отново в
духовен център за просвещение, морално и духовно усъвършенстване и физическо
укрепване на младото поколение.
7. Издигане нивото на личността на ученика.
8. Засилване връзките семейство – училище.
9. Подобряване качеството на педагогическите услуги.
10. Включване на Училищното настоятелство в училищния живот.
11. Повишаване сензитивността на училището за изключване на външни намеси.
12.Рационализиране на методите на преподаване с цел преодоляване на
информационното претоварване на учениците.
ІІ. Визия на училището
ОУ „ Свети свети Кирил и Методий”, с. Ряхово ще продължи да съществува като
основно училище с две степени на обучение – начална и основна.
 Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и
граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи
и средства на преподаване, подготвящо активни социално-отговорни
личности.
 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към
мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота
му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на
практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и
приобщаване на всяко дете и на всеки ученик и недопускащо дискриминация
при провеждане на училищното образование.

ІІІ. Цели на училището
Стратегическата цел на ОУ – с. Ряхово е ориентирана към постиженията на
образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Отчитат се националните
традиции, регионалните тенденции и общински политики на българското образование.
Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните и
комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна
информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на
образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, емоционално,
социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в
съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в
дейностите по постигане на определените цели.
ІV. Стратегии в дейността на училището
1. Запазване и повишаване качеството на подготовката на учениците чрез
разгръщане инициативността и активността на педагогическия състав и
ученическия колектив
- Усвояване на социални знания и умения;
- Осигуряване на възможности за развитие и изява на интересите и способностите
на учениците в рамките на отделните часове, организирани в училище;
- Превантивна дейност за намаляване броя на отпадналите ученици и отсъствията
по неуважителни причини.
- Работа в групи за преодоляване на дефицити по български език в начална степен
и по математика в основна степен
2. Специализация на училището:
Да продължи традицията за организиране на извънкласни форми по
информационни технологии и изобразително изкуство, и участия на ниво общински и
градски ученически състезания.
3. Диференциация на училището:
Училището се отличава с това, че контингентът на подлежащите на обучение е от
смесен произход. Вече няколко години педагогическият колектив работи върху
основната задача в областта на възпитанието – “Да се научим да живеем заедно,
независимо от религиозната принадлежност и социален произход и етнос”.
4. Диверсификация
В училището има изградена група по интереси. Ежегодно в училището се
организират съвместни мероприятия с читалище „Познай себе си 1911”, с. Ряхово.
5. Демократизация и хуманизация на дейността на училището
Нововъведенията в обучението и възпитанието да развият независимостта на
ученика и да му дадат възможност да бъде по-уверен и да разчита на себе си.
Предпоставка за развитие на автономността на ученика е познаване методите за учене,
издигане нивото на уважение към индивида и определяне на неговата автономия като
способност да поеме отговорност за собствените си дела. Очевидно е, че посочените
основания за повишаване демократизацията и хуманизацията на образованието поставят
нови изисквания и към учителя – “да учиш другите означава непрекъснато да обучаваш
себе си”.
6. Иновационна стратегия
- Придобиване на умения за творческо мислене чрез подходящи форми на
обучение;
- Оценяване на разностранността в мисленето;

- Структуриране на творчеството и иновациите чрез работа в групи.
7. Стратегия за оцеляване
Привличане и задържане на учениците в училище чрез:
- ангажиране на целия педагогически колектив и директора;
- ангажиране на членовете на комисията за превенция на противообществените
прояви, на Училищното настоятелство, във връзка с обхващането и
задържането на учениците в училище;
- привличане на ученици, отклоняващи се от учебния процес за обучение в
занималнята, допълнителни консултации с учителите и извънкласни форми на
работа;
- привличане на спонсори за обучението на социално слаби деца;
- съвместна работа с фондации, занимаващи се със сходни на нашите проблеми.
- привличане на ученици в самостоятелна форма на обучение
V. Приоритети в дейността на училището
1. Издигане равнището на подготовката по роден език (Наредба №6 от 11
август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език )
Обучението по български език и литература е фундаментално за постигане на
идентичност като българи и приобщаване на учениците към европейската култура.
Родноезиковото обучение оказва решаващо въздействие върху формиране на детската
личност, на отношението й към книгата, знанието и науката. Съдържанието на учебновъзпитателната работа по български език и литература е интегрирано с обучението по
всички предмети въз основа на глобални теми и определени основни закономерности на
обективния свят.
Част от децата, постъпващи в училището, са от малцинствен произход и нямат
нужната езикова готовност и култура за постъпване в училище. Затова е нужно да се
наблегне на родноезиковата подготовка с цел овладяване техниката на писане и четене.
Разширената подготовка в І-ви е по английски език, информационни технологии,
български език и физическо възпитание и спорт.
Гражданското образование също е водещ приоритет в работата на педагогическия
екип.
РАЗДЕЛ ІІІ. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите
I. Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес и
организацията на обучението
I.1. Изработване, обсъждане и приемане на годишен план за дейността на
училището за учебната 2021/2022 година
Срок – ІХ. 2021 г.
Отг. Директора
I.2. Участие на учителите в есенните съвещания по предмети, организирани от
РУО на МОН
Срок – IХ. 2021 г.
Отг. Директора, учители
I.3. Приемане на Правилник за вътрешния ред, седмичен и дневен режим,
седмично разписание на часовете от начален и прогимназиален етап.
Срок –14. ІХ. 2021 г.

Отг. Директора
I.4. Откриване на учебната година.
Срок – 15. IX. 2021 г.
Отг. Директора
I.5. Задачи и форми на работа на комисията по обхващане и задържане на
учениците в училище
I.5.1. От първия учебен ден да бъдат обхванати в училище всички подлежащи на
обучение от І до VІІ клас. Да не се допуска отпадане на ученици от училище
Срок – постоянен
Отг. Класни ръководители
I.5.2.Създаване на позитивни мотиви за учене у децата, застрашени от напускане
на училище посредством:
- разширена подготовка, съобразена с желанията и възможностите на училищната
среда и учениците;
- задължително-избираема подготовка, адаптирана към възможностите и
желанията на учениците;
- дейности за изява на наклонностите, дарби и талант на учениците;
- индивидуален подход в урочната и извънурочната работа.
Срок – постоянен
Отг. Учители и учители в групи ЦОУД
1.7. Дейности за подобряване на материално-техническата база в училището през
учебната 2021/2022 година
1.7.1. Ремонт на подова настилка на физкултурен салон
Срок – VII. 2022 г.
Отг. Директора
1.7.2. Ремонт на наличната материално-техническа база
Срок - постоянен
Отг. Директора
II. Социализация, гражданско образование и възпитание на учениците
Гражданското образование и възпитание в училище се реализира чрез учебното
съдържание по образователните предмети, в часа на класния ръководител, групите по
интереси, звената на извънучилищна дейност, чието съдържание кореспондира с
проблемите на социализацията на младите хора.
Гражданското образование в общообразователното училище е насочено към
формиране на знания и личностни умения на учениците за активно взаимодействие със
социалната среда, участие в демократичните процеси, изграждане на култура на
поведението и взаимоотношенията, уважение към гражданските права и отговорности.
II.1. Гражданско възпитание в дух на родолюбие, противодействие срещу
настъплението на секти и нови религиозни общности.
II.1.1. Да продължи запознаване на учениците с училищните символи и с
историята на ОУ „ Свети свети Кирил и Методий”, с. Ряхово.
II.1.2. Да се организират посещения в Историческия музей и Природонаучния
музей в гр. Русе.
Отг. Учителите в група ЦОУД
II.1.3. Организиране на общоучилищно тържество за Коледа – програма и изложба
с рисунки на ученици

Отг. Съответните преподаватели
II.1.4. Поднасяне на цветя пред паметника в центъра на селото и други
исторически паметници
Отг. Класни ръководители
II.1.5. Честване на годишнина от Освобождаването на България
Срок – 03.ІІІ.2022 г.
Отг. Учителите в група ЦОУД
II.1.6. Посрещане на Първа пролет – излет, спортен празник, карнавал
Срок – ІІІ. 2022 г.
Отг. Учителите в група ЦОУД
II.1.7. Тържествено отбелязване на Деня на българската просвета и култура – 24
май
Отг.преподаватели и учители в група ЦОУД
II.1.8. Тържествено закриване на учебната 2021/2022 година
II.2. Професионално ориентиране и подготовка за кариерно развитие
Като основа за дейността по професионално ориентиране се използва тематичния
план, разработен от МОН. Целта е да се осигурят условия за системна и целенасочена
работа за професионално ориентиране на учениците.
А/ Кариерното ориентиране се определя като система от дейности, насочени към
индивидуалния образователен и професионален избор на ученика и подготовката за
професионална реализация в съответствие с възможностите на образователната система
и пазара на труда.
Б/ Дейностите по кариерно ориентиране на учениците да бъдат насочени към:
- Осигуряване на специализирана информация на учениците за възможностите на
средното образование, подпомагаща кариерното им ориентиране;
- Развиване на умения за самостоятелно вземане на решения от учениците за
техния избор.
В/ Кариерното ориентиране в училището да се осъществява чрез обучението по
отделните учебни предмети, тематично в часа на класния и в извънкласните форми на
работа.
Г/ Дейностите по кариерно ориентиране да отговарят на възрастовите особености
на учениците и вида училище.
Д/ Да се прилагат съвременни подходи и техники на работа с учениците,
стимулиращи тяхната активност, като се работи по конкретни програми.
Е/ Провеждане на анкета по проблемите на кариерното ориентиране с учениците.
II.3. Здравно образование, подготовка за здравословен начин на живот и
изграждане на екологична култура
II.3.1.Провеждане на беседи по здравните проблеми на учениците и изискванията
на здравословен начин на живот
Срок – постоянен
Отг. Медицинският специалист и класните
ръководители
II.3.2.Беседи, насочени към сексуалното възпитание в училище и превенция на
СПИН
II.3.3.Превенции и противодействие срещу зависимостите (наркомании,
алкохолизъм, тютюнопушене), беседи и лекции в часа на класния ръководител.
Срок – постоянен
Отг. Класни ръководители

II.3.4.Осигуряване на нагледни материали – видеофилми по проблемите на
здравното и екологичното възпитание. Съдействие от органите на РЗИ и Центъра по
наркомании.
Срок - постоянен
Отг. Класни ръководители
II.3.5.Провеждане на есенен и пролетен спортен празник
Отг. Съответният преподавател
II.3.6.Посещения в Природонаучния музей
Отг. Съответните преподаватели
II.3.7.Активно участие на учениците в поддържането и почистването на
училището и пространството около него
Срок – постоянен
Отг. Учителите в група ЦОУД
II.4. Организация на свободното време на ученика
II.4.1. Подготовка и участие в олимпиади по математика, бълг. език и литература
и олимпиада „Знам и мога”
Отг. Учителите по предмети
II.4.2. Изяви на художествена самодейност
Срок – постоянен
Отг. Съответните преподаватели
II.4.3. Спортно-туристическа дейност в училище:
- Организиране на вътрешноучилищни първенства по видове спорт
Отг. Съответните преподаватели и учителите
в група ЦОУД
- Участие в районни и градски първенства по видове спорт
Отг. Съответният преподавател
Ръководно – контролна дейност
Вътрешно училищният контрол се осъществява от директора съгласно
Инструкция № 1 за контролната дейност в системата на образованието на МОН:
Директорът проверява и контролира съгласно плана за контролната му дейност:
1.Списъците на подлежащите на обучение деца от I клас и работа по
привличането им в училище
2. Списъците на класовете и пълняемостта на паралелките, групите за ИУЧ и
групите ЦОУД.
3. Личните дела на учителите и обслужващия персонал
4. Годишните разпределения, плановете за възпитателна работа и плановете на
комисиите
5. Организира и проверява резултатите от тестовете за установяване входното
ниво на учениците от I - VІI класове
6. Работата на групите ЦОУД
7. Санитарно-хигиенните условия при часовете на целодневно обучение
8. Състоянието на ученическото хранене
9. Състоянието на материално-техническата база
10. Ритмичността на изпитването на учениците, училищна документация
11. Работата на обслужващия персонал.
12. Организацията на УВП на учителите и учители в група ЦОУД в учебните
часове.
13. Редовността на графика на класните и контролните работи през I срок.
14. Спазване на Правилника за вътрешния трудов ред и трудовата дисциплина
III.

15. Изпълнението на бюджета за 2021 година
16. Изпълнението на решенията на ПС
17. Състоянието на учебната документация от първия учебен срок
18. Изпълнението на изискванията за задължително училищно обучение на деца
до 16 годишна възраст
19. Състоянието на трудовата дисциплина и спазването на седмичното
разписание
20. Състоянието на материално-техническата база и подготовката и за следващата
учебна година
21. Подготовка и организация за провеждане на зрелостни изпити.
22. Съвместно с медицинското лице към училището - здравното състояние на
учениците, хигиена на храненето
23. Организирането, провеждането и оценяването на тестовете за установяване
изходящото ниво на учениците
24. Цялостната работа през учебната година.
Освен това целогодишно директорът извършва текущи проверки в училището на
всеки учител чрез посещение на часове по РП, ЧК и извънкласните форми.
Директорът контролира текущо и системата за дежурство в училището.
Проверява училищната документация, свързана с учебния процес през октомври
2021 година и януари 2022 година за първия учебен срок; март и юни 2022 година за
втория учебен срок.
Взаимодействие с родители, общественост и Училищно настоятелство.
Съгласуване стратегията за развитието на училището с членовете на
училищното настоятелство с оглед по-пълноценно осъществяване на възпитателната
работа; учителите да осъществят ефективни връзки с родителите и обществеността.
1. Да се проведе разяснителна дейност сред родителите.
2. Координиране дейността на класните ръководители с училищната и общинска
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с цел
издирване, задържане и успешно обучение на подлежащите.
3. Училищното настоятелство да съдейства за включването на повече родители в
извънкласните и извънучилищни форми и дейности .
4. Да се търси съдействието на родители при честване на бележити годишнини,
национални, регионални и училищни празници, спортни и други прояви.
5. Да се установи тясно сътрудничество между училището и семейството при
превантивната работа с деца, застрашени от негативни влияния (хазарт, секти,
наркомания, употреба на алкохол и тютюнопушене)
6. Класните ръководители да изпращат писмени съобщения до родителите за
състоянието на учениците.
7. Родителски срещи:
7.1. Общоучилищни:
7.1.1. Октомври 2021- запознаване на родителите с новостите в УВР.
7.1.2. Февруари 2022 година - резултати от УВР. Насоки за следващата учебна
година.
7.1.3. Април 2022 – кариерно ориентиране, превенция на РМШ, международна
седмица по БДП.
7.2. Класни - на всеки клас да се проведе най-малко по една родителска среща през
учебен срок по тематика, избрана от класния ръководител, но съобразена с
Нормативните изисквания.
IV.

РАЗДЕЛ ІV Календарен график на дейностите през учебната 2021/2022 година
м. септември 2021 година
1. Провеждане на съвещания с директора и учителите по предмети по график на
РУО на МОН;
2. Провеждане на редовна поправителна сесия (30.08. - 31.08.2021 г.);
3. Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на учебната
2021/2022 година;
4. Утвърждаване на училищния учебен план;
5. Изпращане на сведение за приетите първокласници до общинската
администрация;
6. Определяне на групите за избираема подготовка
7. Осигуряване на обучението по избираема подготовка с учебни програми;
8. Изготвяне и заверка на Списък-Образец №1 за учебната 2021/2022 година
9. Изготвяне и заверка на учебните програми по предмети за часовете по
разширена подготовка;
10. Попълване на: книгата за подлежащите на задължително обучение, книги за
инструктаж, годишен план за квалификационната дейност.
11. Седмица на мобилността и Ден без автомобили.
12. Педагогически съвет – 01.09.2021 г.
13. Заседание на обществения съвет
14. Родителска среща за родителите на учениците от V - VII клас
м. октомври 2021 година
Работа на групите по интереси и за допълване на дефицити;
Изложба „Даровете на есента”
Участие в схема „Училищен плод“
Изработване на график за провеждане на класни работи за І-ви учебен срок по
предмети.
5. Подготовка за деня на народните будители – изготвяне на презентации
6. Родителска среща
7. Педагогически съвет - годишен план на ресурсен учител и работа на ЕПОВ.
8. Заседание на училищната комисия за превенция на противообществените
прояви.
9. Педагогически съвет – осигуряване на нормален учебен процес през зимата.
10. Национално състезание на Сдружение на българските начални учители
/СБНУ/ за ученици І – ІV клас "Аз рисувам“ – 14.10.2021 г.
11. Есенна ваканция – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г.
1.
2.
3.
4.

м. ноември 2021 година
1. Посещение на начален етап в Читалище ”Познай себе си” във връзка с
Първи ноември - Ден на будителите – разглеждане на изложба от нови и

стари издания в библиотеката, четене на стихотворения от възрожденци,
мъдрости и гатанки, гледане на филми от български и чужди автори.
2. Училищно тържество, посветено на 1 ноември – Ден на народните будители рецитал и презентация от ученици от училището.
3. Ден на християнското семейство – литературно – музикална програма от
ученици в прогимназиален и начален етап.
4. Изготвяне на обобщена заявка за задължителната училищна документация за
края на учебната 2021/2022 година;
5. Запознаване с графика за организиран зимен отдих на учениците;
6. Национална седмица на четенето
7. Изложба от изработени книгоразделители и четене на приказки.
8. Изложба „Стари и нови любими книги”.
9. Маратон на четенето – за учениците от начален етап „Да прочетем любима
приказка”.
10. Педагогически съвет - ритмичност в изпитванията
11. Отчитане на здравословното състояние на учениците и ученическото хранене.
12. XV Национален конкурс „Морето, морето, морето...” за литературно
творчество и компютърна рисунка ноември 2021 г.
13. Национално състезание на Сдружение на българските начални учители
/СБНУ/ за ученици І – ІV клас "Аз и знанието" – 17.11.2021 г.
14. Национален конкурс за рисунка „Моят празник“ ноември - декември 2021 г.

м. декември 2021 година
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Национален конкурс за православна поезия и проза „Рождество на
спасителя” ноември декември 2021 г.
Тематичен съвет – проблеми на задължителното обучение на учениците до
16-годишна възраст;
Коледно състезание по информационни технологии – (организирано от
ЦУНТ – Русе и РУ „Ангел Кънчев”)
Национално състезание на Сдружение на българските начални учители
/СБНУ/ за ученици І – ІV клас "Аз, природата и светът" – 16.12.2021 г.
Коледно тържество за Рождество Христово, забавление и игри за
сътворението на света. Коледни подаръци за учениците..
Коледна ваканция – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г.

м. януари 2022 година
1. Изготвяне на списък за ученици със съмнения в психо-физическото развитие,
които следва да бъдат предложени за първично психологическо изследване;
2. Изложба-Йордановден, Ивановден, Атанасовден
3. Национално състезание на Сдружение на българските начални учители
/СБНУ/ за ученици І – ІV клас "Аз и числата” – 27.01.2022 г.
м. февруари 2022 година

1. Междусрочна ваканция – 01.02.2022 г.
2. 14 февруари „Трифон Зарезан” - Традиции и обичаи – експозиция , национална
изложба – конкурс „Трифон Зарезан”
3. „Свети Валентин” – Да зарадваме приятел с пожелание
4. Васил Левски – рецитал, изложба и презентация
5. Изготвяне на справка за брой отпаднали ученици и анализ на причините;
6. Педагогически съвет – отчитане на резултатите от учебно-възпитателната работа
за І-ви учебен срок.
7. Изготвяне на график за класни работи за ІІ учебен срок.
8. Родителска среща за родителите на учениците от V - VII клас
9. Национално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/
за ученици І – ІV клас „Аз и буквите” – 24.02.2022 г.
м. март 2022 година
1. Баба Марта – изработка на мартеници
2. 3 март – рецитал и изложба на рисунки
3. Приемане на график за подобряване на материално-техническата база за
следващата учебна година;
4. Резултати от дейността за възпитателната работа в училище;
5. Седмица на гората – конкурс за рисунка - участници от начален етап;
6. Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” общински –
до 31.03.2022 г.; Областен – до 30.04.2022 г.; Национален – до 30.06.2022 г.
7. Национален конкурс „Водата – извор на живот” за рисунка и приложно изкуство
22 март 2022 г.
8. Педагогически съвет – ритмичност в изпитванията;
9. Национално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/
за ученици І – ІV клас „Аз общувам с Европа” – 24.03.2022 г.
10. Изработване на примерни екскурзионни маршрути за учениците ІІ – VІІ клас;
м. април 2022 година
1. Пролетна ваканция – 01.04.2022 г. – 10.04.2022 г.
2. 7 април - Ден на здравния работник
3. Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации”
4. Великденско състезание по информационни технологии.
5. Ден на Земята – 22.04.2022 г.
6. Национално финално състезание на СБНУ – 28.04.2022 г.
м. май – юни 2022 година
1. Изготвяне на справка за необходимите безплатни учебници за 2022/2023 година;
2. 6 май – в стихове, рисунки и кътове;
3. 9 май - Ден на Европа – права и задължения като граждани на Европа;
4. Национално ученическо състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни
ситуации” районни – м. април 2022 г.; областни – м. май 2022 г.; национален – м.
юни 2022 г.

5. Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Детство мое – реално и
вълшебно” май 2022 г.
6. Училищен конкурс за рисунка на асфалт 24 май – 23.05.2022 г.;
7. Съвет І – VІІ клас – успех и дисциплина;
8. Обсъждане на резултатите от гражданското образование и възпитание;
9. Определяне на групите за разширена подготовка за 2022/2023 година;
10. НВО по БЕЛ /неучебен ден/ - 14.06.2022 г.;
11. НВО по математика /неучебен ден/ - 16.06.2022 г.;
12. Честване на 24 май – празник на българската просвета и култура и славянската
писменост; 25.05.2022 г. – неучебен ден, присъствен по повод Деня на
българската просвета и култура и славянската писменост;
13. Раздаване на удостоверения за завършен І клас и и свидетелства за ІV и VІІ клас;
14. Редовна поправителна сесия;
15. Изготвяне на справка за отпадналите ученици и анализ на причините.
16. Световен ден на околната среда – срок 05.06.2022 г.
м. юли 2022 година
1. Годишен съвет – анализ на учебно-възпитателната работа за учебната 2021/2022
година и формиране на предложения за необходимите изменения в
организацията, съдържанието и технологията на обучение за следващата учебна
година;
2. Изготвяне на отчетен доклад за учебната 2021/2022 година;
3. Изработване на проект за Образец №1 за учебната 2022/2023 година;
Годишният план на училището е приет на педагогически съвет с протокол 17/09.09.2021
г.

ГАЛИНА ИЛИЕВА
Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
с.Ряхово

