ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
през учебната 2021 / 2022 г.

Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет протокол №
13/13.09.2021 г. и е утвърден със заповед № 3990-03/15.09.2021 г. на директора на
училището.

І. КРАТЪК АНАЛИЗ на дейността на училището през предходната учебна година
Цялостната дейност в СУ „Любен Каравелов” през учебната 2020/2021 година протече
съгласно залегналите в годишния план задачи.
СУ„Любен Каравелов” е общообразователно училище с класове от І-ви до ХІІ-ти.
През изминалата учебна година в СУ, град Копривщица се обучаваха: 179 ученика в
дневна форма на обучение, 112 ученика в задочна форма и 26 ученика в самостоятелна форма.
За СУ „Любен Каравелов“ учебната 2020/2021 година започна с успешно изпълнен планприем, както следва:
• след 7 клас – 0,5 паралелка, дневна форма на обучение, със специалност: „Приложен
програмист“, 0,5 паралелка, дневна форма на обучение, със специалност: „Сътрудник в малък и
среден бизнес“ и една паралелка, задочна форма на обучение, със специалност „Сътрудник в
малък и среден бизнес“.
Сравнявайки резултатите, постигнати от нашите ученици на НВО 7 клас и на
зрелостниците, можем да направим следните изводи:
Добро представяне на 7. клас на НВО
Резултатите от ДЗИ тази година са средни .
През учебната 2020/2021 г. в училището работиха 40,5 души. От тях педагогически персонал 30
души и 10,5 души непедагогически персонал.
Учителите в СУ постоянно повишават професионалната си квалификация, като се включват в
семинари и курсове. Всички 30 са квалифицирани преподаватели, 21 – с магистърска степен, 3 –
с бакалавърска степен и 3 – с професионален бакалавър. От 30 преподаватели, 20 притежават
ПКС:
- І -ва ПКС – 1;
- ІІ-ра ПКС – 3;
- ІV -ва ПКС – 11;
- V -та ПКС – 9;
Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. На всички
учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.
Необходимо е:
• да продължи използването на съвременни форми, методи и средства на обучение и
възпитание, като все повече се прилагат ИКТ;
• да продължи работата по гражданско и здравно образование на учениците;
• да се прилага индивидуален подход при работа с изоставащи и напреднали ученици;
• навременно и задълбочено информиране и консултиране на учениците за формата на ДЗИ;
• да се прилага гъвкав подход при наличие на противообществени прояви, чрез дейността на
училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
• да продължи квалификационната дейност на учителите за натрупване на квалификационни
кредити;
• да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
• да се сключат договори за целогодишно обучение по учебна практика на реални работни
места;
• да се отдели специално внимание на работата с родителите, като се търсят нови методи и
подходи за приобщаване на родителите към училищния живот;
• да продължи обогатяването и модернизирането на материално-техническата база и
библиотечния фонд;
В учебно-възпитателната работа срещаме следните затруднения:
• финансови затруднения в семействата;
• липса на родителска грижа и контрол;
• отрицателно въздействие на социалната среда;
• безпричинни отсъствия на ученици;

• липса на мотивация в учениците за постигане на високи образователни резултати;
• чувство на безнаказаност на учениците.
Силните страни на СУ, град Копривщица са следните:
Работа с учениците:
• Предоставя се възможност за обучение в различни форми – дневна, задочна, самостоятелна,
като през последните години се реализира много добър прием;
• Професиите и специалностите, по които се обучават учениците са актуални, съобразени с
търсенето на пазара на труда;
• Учениците се мотивират да участват в училищни, общински, областни и национални конкурси
и състезания, което развива техните интереси и заложби;
• Добра координация и обмен на информация между класни ръководители и ръководството на
училището при работа със застрашени от отпадане ученици, ученици с проблемно поведение
или с противообществени прояви;
• Провеждат се индивидуални консултации на застрашени от отпадане ученици, поради слаб
успех;
• Класните ръководители и ръководството уведомяват родителите за всички прояви на детето,
за проблеми в училище и за цялостното развитие;
• Участие на училищния духов оркестър във международни фестивали, срещи, извънкласни
дейности;
• Пълноценно функционира УКБППМН, като се разглежда всеки случай на провинен ученик и
прилагане на индивидуален подход;
Образователно-възпитателен процес:
• Педагогическият колектив работи за обезпечаване на доброто развитие на учениците, като се
стреми да създава позитивен психологически климат в училище.
• Мотивиране на ученици и учители за учене и усъвършенстване през целия живот;
• Повишаване на интереса към професионалното образование и обучение;
• Поддържане на интернет страницата на училището и Facebook с актуални новини и събития.
Учебно-техническа и материална база:
През 2020/2021 г. бяха извършени следните ремонти:
• Текущи ремонти;
Училището се финансира чрез:
- делегиран бюджет;
- собствени приходи;
- дарения и спонсорство;
- финансиране от проекти.
Работа по проекти, участие в конкурси, връзки с НПО и други институции:
• ПМС 129 за подпомагане физическото възпитание и спорта в училище;
• Участие в проект „Подкрепа за успех“
• Участие в проект „Иновации в действие“
• Участие в Европейски проект „Иновации в действие“
• Програма Еразъм +, ,,Creativity, Innovation, Motivation. The skills of the modern teacher.“
• Програма ,,Еразъм+”, ,,Nature is a treasure”
Извънкласни дейности и общоградски инициативи:
• Участие по случай 3-ти март;
• Тържествено отбелязване в чест на 145 години от Априлското въстание;
• Участие в тържество по случай 24 май;
• Участие в Димчови вечери – организирани от музеите;
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
• Комисия за квалификационна дейност:
• Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците

• Комисия за защита при БАК
• Комисия по даренията
• Комисия по организиране училищни тържества
• Комисия за самооценяване качеството на професионалното образование
• Комисия по ЗБУТ

ІІ. МИСИЯ И ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
ВИЗИЯ
Всички в СУ Любен Каравелов работим заедно и подкрепяме всеки ученик за високи
постижения, практически умения и нагласи за личностно развитие, за да бъде успешен
професионалист и активен гражданин в 21 век. Работим заедно с общността за прогреса на
децата и града.
МИСИЯ
Нашата мисия е: „Качествено образование – инвестиция в бъдещето на България!“

ІІI. ПРИОРИТЕТИ в училищната политика за учебната 2021/ 2022 г.
1. Засилване мотивацията на учениците за по-качествено усвояване на учебния материал;
2. Съхраняване, модернизиране и обогатяване на МТБ;
3. Развитие на СУ като училище, осигуряващо качествена общообразователна и
професионална подготовка;
4. Популяризиране на училищни дейности и добрия педагогически опит, чрез училищни,
регионални и национални медии;
5. Предоставяне на качествено образование и обучение;
6. Намаляване броя на напусналите ученици;
7. Популяризиране на училищни дейности и добрия педагогически опит, чрез училищни,
регионални и национални медии;
8. Повишаване професионалната квалификация на преподавателите в СУ – гр. Копривщица
и подобряване на взаимодействието между дейностите на методическите обединения и
комисии в училище;
9. Осъществяване на дейности, свързани с подготовката и провеждането на НВО за
учениците от IV, VII и Х клас през 2022 година;
10. Осъществяване на дейности, свързани с подготовката и провеждането на Държавните
зрелостни изпити за завършващите ХІІ клас ученици през 2022 година;
11. Привличане и приобщаване на родителската общественост за участие при решаване на
училищни проблеми и Обществения съвет като органи, подпомагащ цялостната УВР;
12. Интегриране на ученици от различен етнически произход и такива със специфични
социални и здравословни потребности;
13. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, гарантиращи живота и
здравето на учениците и персонала;
14. Дейности свързани с образователни програми на различни неправителствени
организации и по проекти от европейските структурни фондове.
15. Финансова стабилност и
създаване и прилагане на маркетингова стратегия за
привличане на ученици.
ІV. ЦЕЛИ
1. Стремеж на преподавателите към непрекъснато професионално усъвършенстване, с цел
прилагане на иновативни методи и техники на преподаване и учене за по- ефективен УВП;

2. Създаване на условия за активна комуникация, като се поощряват способностите на
учениците да анализират, да спорят, да дефинират и решават проблемите, както и уменията им
да използват придобити знания за практически цели, да проявяват активно творческо мислене;
3.Изграждане на физически, морално здрави и дееспособни личности, готови да вземат
граждански решения и отговорности;
4.Засилване мотивацията на учениците за по-качествено усвояване на учебния материал, като
важен фактор за израстването им като добри специалисти в условията на пазарно стопанство;
5.Устойчиво качествено образование и възпитание на учениците, чрез активно участие в
извънкласните и извънучилищни дейности.
6. Създаване на многообразен училищен живот, чрез участия на учениците в урочни и
извънурочни дейности, съгласно ДОС.
7.Съхраняване, осъвременяване и обогатяване на МТБ;
8.Формиране на национално самосъзнание, възпитаване у учениците на родолюбие, обич и
уважение към родния край, както и съпричастност към глобалните проблеми на човечеството;
9. Издигане авторитета на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Копривщица, чрез развитие на
училището като модерно, иновативно и привлекателно учебно заведение, осигуряващо
необходимото равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността.
V. ДЕЙНОСТИ
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Дейности/мероприятия Срок за изпълнение
Провеждане и
оценяване на входно
равнище на знания на
учениците.
Разработване и
утвърждаване на
тематични планове на
учебния материал,
съобразен с ДОС и
учебния план на
училището.
Използване на
интерактивни методи на
обучение и на ИКТ във
всички учебни
дисциплини.
Провеждане на
училищни олимпиади
Оптимизиране на
държавния план – прием
за учебната 2021/2022 г.
чрез въвеждане на нови
специалности, професии
и форми на обучение

Отговорни лица

Контрол

До три седмици от
началото на учебната
година

Преподавателите

Директор

септември, 2021 г.

Преподаватели

Директор

Постоянен

Преподавателите

Директор

Постоянен

Преподавателите

Директор

Постоянен

Комисия

Директор

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ
Дейности/мероприятия
Срок за
Отговорни лица
изпълнение
Тържествено откриване
15.IX.2021 г.
Комисия
на новата учебна година.
Отбелязване деня на
22.IX.2021 г.
Комисия

Контрол
Директор
Директор

независимостта на
България
Международен ден
музиката;

на 01.X.2021 г.

Ден на народните
будители
Патронен празник
Седмица на
толерантността
Коледни тържества базар и концерт
Ден на розовата фланелка
(срещу тормоза в
училище)
Трети март - Ден на
Освобождението на
България
Великден - великденски
базар и концерт.
Световен ден на книгата и
авторското право
9 май – ден на Европа и
ден на ученическото
самоуправление
24 май – ден на
славянската просвета и
култура. Изпращане на
абитуриенти
Годишно утро в 1 клас

учител по музика

Директор

01.XI.2021 г.

Комисия

Директор

07-30. XI.2021 г.
16.XI.2021 г. –
20.XI.2021 г.
XII.2021г.

Комисия
Комисия

Директор
Директор

Комисия

Директор

21.ІІ.2022 г.

Комисия

Директор

03.III.2022г.

Комисия

Директор

IV-V.2022г.

Комисия

Директор

23.ІV.2022 г.

Кл. ръководители

Директор

V.2022г.

Комисия

Директор

V.2022г.

Комисия

Директор

01.VІ.2022 г.

Кл. ръководител 1- ви Директор
клас
МО на учители от
Директор
начален етап
Комисия
Директор

Международен ден на
01.VІ.2022 г.
детето
Връчване на дипломи ,
VI.2022г.
свидетелства и бележници

АДМИНИСТРАТИВНА, СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Дейности/мероприятия

Срок за
изпълнение
Административна дейност:
Изготвяне на Списък 20.IX.2022 г.
образец № 1 за учебната
2021/2022 година.
Изготвяне на Седмично
15.IX.2021 г.
разписание.
Изготвяне на тематични
30.IX.2021 г.
годишни разпределения.
Избор на комисия за
15.IX.2021 г.
оценка на резултатите от
труда на учителите.
Годишни планове на
30.IX.2021г.

Отговорни лица

Контрол

Директор

Директор

Комисия

Директор

Преподавателите

Директор

Директор

Директор

Председатели УК

Директор

училищни комисии.
Актуализиране на
15.IX.2021г.
училищните правилници
и планове
Изготвяне на графици
30.IX.2021 г.
Социално-битова и стопанска дейност:
Превантивна работа с
постоянен
трудовия колектив и
всички ученици за
създаване на атмосфера за
недопускане рушене и
унищожаване на
придобитото имущество.
Определяне на
постоянен
приоритетите при
придобиването на
материално- техническата
база и тяхното
йерархическо подреждане.
Задоволяване на найпостоянен
неотложните потребности
от учебно- технически
средства.
Изготвяне на план за
постоянен
хигиенизиране на
училищната сграда и
дворните площи.
Планиране на строителнопостоянен
ремонтните работи.
Провеждане на учение за
м. Х.2021 г.
евакуация на ученици и
м. IV.2022 г.
персонал от училищната
сграда .
Изготвяне на план за
работа през зимата и
до 30.X.2021г.
осигуряване на нормален
учебен процес.
Работа по проекти и програми
Работа по Европейски
постоянен
проекти и програми
Работа по други нови
проекти и програми

постоянен

Директор

Директор

Преподавателите

Директор

Преподавателите и
кл. р-ли

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Директор

Комисии

Директор

Преподаватели
Заместник директор
Директор
Преподаватели
Заместник
директори
Директор

Директор
Директор

ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНОТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКСКУРЗИИ
Дейности/мероприятия
Срок за
Отговорни лица
Контрол
изпълнение
Посещения на концерти,
15.IX.2021 г. Класни ръководители Директор
театрални постановки,
14.ІХ.2022 г.

куклени постановки,
филми, музеи,
организиране на
екскурзии с учебна цел и
др.
Среща с представители на
науката, изкуството и
спорта.
Национална седмица на
четенето (анкета „Чета,
защото...“; Любими
приказни герои ни
гостуват; Деца четат на
деца)
Създаване на условия и
използване на
разнообразни форми за
укрепване здравето на
учениците.
Организиране на зимен и
летен отдих.
Пътувания в страната и
чужбина с учебна цел.
Участие в MOVE Week –
Седмица на спорта
община
Вътрешно училищно
първенство по футбол.
Вътрешно училищно
първенство по баскетбол
Вътрешно училищно
първенство по волейбол
Поход до Каравелова
поляна

15.IX.2021 г. 14.ІХ.2022 г.

Класни ръководители

Директор

Декември 2021 г. Май 2022 г.

Класни ръководители

Директор

15.IX.2021 г. 14.ІХ.2022 г.

Учители по ФВС и
биология и ЗО

Директор

15.IX.2021 г. 14.ІХ.2022 г.
15.IX.2021 г. 14.ІХ.2022 г.
септември

Учители

Директор

Учители

Директор

Преподавателите

Директор

М.октомври- м.май

Преподавателите

Директор

м.ноември- м.април Преподавателите

Директор

м.декември- м.март

Преподавателите

Директор

м.ноември

Преподавателите

Директор

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна
01.02.2022 г. междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас
2. Неучебни дни
18.05.2022 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература
20.05.2022 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на

професионална квалификация
25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края
на VII и на Х клас
16.06.2022 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас
3. Начало на втория учебен срок
02.02.2022 г. - I – ХIІ клас
4. Край на втория учебен срок
12.05.2022 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика
в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална
система на обучение в Х и в XI клас)
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Като неразделна част от този план се изготвят:
• План за квалификационната и методическа дейност
• План за възпитателната работа
• План за работа на УКБППМН
• План за работа при зимни условия
• Актуализация на ПД
• Актуализация на Правилник за вътрешния трудов ред
• Всички документи по ППБ
• Всички документи за действие при БАК
• Всички документи за дейността по БДП
• Всички документи за осигуряване на БУОВТ
• План на ремонтите до края 2021 г. и през 2022 г.
• План за контролната дейност на директора
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