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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ЖИВКОВ“, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

Приет с решение на Педагогически съвет, Протокол №16 от 30.08.2021 г. 

 

РАЗДЕЛ I 

 1. Мисия на училището: Училището – център за образователна, културна, спортна и 

възпитателна дейност. 

1.1. Училището е призвано да формира личности с висока интелектуална подготовка и 

култура, с активна гражданска позиция, способни отговорно да поемат предстоящите им 

социални роли в динамично променящото се българско общество. 

1.2.Училището поддържа високо качество и ефективност в цялостния учебно-тренировъчен 

процес в съответствие със Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в република България (2021-2030), Национална стратегия за развитие на физическото 

възпитание и спорта в Република България 2012 – 2022, Национална стратегия за борба срещу 

употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.), Национална стратегия за развитие на 

педагогическите кадри, изискванията на ЗПУО, ЗФВС, както и на всички поднормативни 

актове. 

1.3. Учебното заведение дава качествена спортна подготовка,  осигуряваща високи спортни 

постижения от държавни първенства и международни първенства и турнири. Мотивира 

учениците за постигане на високи спортни резултати. 

1.4. То възпитава и обучава според ДОС и стандартите на ЕС в духа на демократичните 

ценности.  

1.5. Възпитаниците на училището придобиват професионална подготовка със свидетелство 

за III степен професионална квалификация по професиите от направление „Спорт“, код: 813, 

професия: 813100 „Помощник-треньор“. 

1.6. Придобиват дигитални умения чрез изучаване на информационни технологии и 

тяхното практическо приложение. 

1.7. Участие и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

1.8. Изгражда стабилни партньорства и взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

1.9. Възпитава  и изгражда необходимите социални умения на младите хора за общуване и 

правилно поведение в обществото. 

1.10. Осигурява условия за формиране на общочовешки и национални ценности, за 

развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби на ученика.  

  

 2. Визия на училището. 

2.1. Училище, което формира в учениците общочовешки и национални добродетели, 

подготвящо ги за успешна социализация и професионална реализация. 

2.2. Училище, което внедрява модерни стратегии, технологии и интерактивни методи на 

преподаване – професионалните умения на педагогическия колектив се усъвършенстват чрез 

система от квалификационни дейности. 

2.3. Училище, което е с демократичен стил на организация и управление, с ясно установени 

права, задължения и отговорности за всички служители и обучаващи се. 
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2.4. Училище, което ефективно си сътрудничи с институции, свързани с обучението и 

спортната подготовка на учениците, за да  предостави на своите възпитаници оптимални 

условия за развитие. 

 

3. Цели на училището. 

3.1. Издигане и утвърждаване престижа на Спортно училище „Георги Живков“ чрез 

изграждане на образовани личности с възможности за социална и професионална реализация. 

3.2. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и спортната подготовка по 

различните видове спорт. Утвърждаване на училището като конкурентоспособно, формиращо у 

учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и 

реализация; 

3.3. Повишаване квалификацията на учителите съобразно личните интереси, 

професионалните приоритети, спецификата на училището и ДОС. 

3.4. Осигуряване на максимално добри условия за физическо, умствено, нравствено и 

социално развитие на учениците. 

3.5. Развитие на ефективна система за координация, интегриране и контрол в работата на 

колектива, свързана с учебно-тренировъчния процес и възпитателната дейност. 

3.6. Подписване на тристранни договори между училището, спортните клубове и спортните 

федерации. 

3.7. Изграждане и утвърждаване у всяко дете на чувство за принадлежност към училището 

и спортния клуб. 

 

4. Стратегии в дейността на училището. 

4.1. Утвърждаване на авторитета и престижа на училището чрез качествено обучение и 

високи спортни постижения. 

4.2. Осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и спортно-тренировъчна и 

състезателна дейност. 

4.3. Осъществяване на учебно-възпитателна работа с основен акцент и приоритет личността 

на ученика, неговото развитие и обучение. 

4.4. Подготовка на учениците съобразно потребностите на обществено-социалната 

структура и гражданското общество. 

4.5. Стимулиране на евристичното мислене на подрастващите, на творческия подход  и 

практико-приложимите форми в обучението. 

4.6. Формиране у учениците на активна позиция по отношение на знанието, на по-висока 

мотивираност за учебна работа. 

4.7. Изграждане във всеки ученик на чувство за принадлежност към училището и спортния 

клуб. 

4.8. Превенция на безпричинните отсъствия на ученици от учебни часове (Програма за 

намаляване броя на безпричинните отсъствия и отпадане на ученици от училище). 

4.9. Работа с деца в неравностойно социално положение.  

4.10. Допълнително обучение на учениците, които по учебни предмети показват ниска 

успеваемост през учебната година, имат слаби срочни оценки или слаби резултати от НВО. 

4.11. Обогатяване материалната база на училището. 

4.12. Запознаване на широката общественост с дейността на училището. Включване на 

медиите като училищни партньори в различни дейности. 

 

5. Приоритети в дейността на училището. 

5.1. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-

прием, целодневно обучение. 

5.2. Подготовка и провеждане на НВО, ДЗИ и Държавни изпити за придобиване степен на 

професионална квалификация за випуск 2021/2022 г. 

5.3. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес 

и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите 

кадри. 
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5.4. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чиито план е 

неразделна част от годишния план на училището.  

5.5. Повишаване ефективността на обучението по специализираните и професионални 

учебни дисциплини. 

 5.6. Спазване на стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование  

5.7. Рационално използване на наличната материално-техническа база и опазване на 

училищната собственост. 

5.8. Ползотворно сътрудничество с институции и обществени организации, ангажирани с 

проблемите на училището и съпричастни към развитието на спорта на регионално и 

национално ниво; привличане на алтернативни източници на финансиране с цел подпомагане 

на учебно-възпитателната работа и тренировъчния процес. 

5.9. Приобщаване на родителската общност, УС на спортните клубове като активни 

партньори в разрешаването на проблеми, касаещи училището. 

5.10. Подобряване и усъвършенстване на възможностите при обучението в електронна 

среда в случай на необходимост поради Ковид-19 и предприетите мерки от МОН. 

 

РАЗДЕЛ II.  

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ. 

 1. Административна дейност. 

 Членовете на Педагогическия съвет на заседание на ПС приемат нормативните 

документи за началото на учебната 2021/2022 година, свързани с дейността на училището. 

Срок: м. август 2021 г.      Отг. Директор 

 Изготвяне на годишни тематични планове по учебни предмети от педагогическите 

специалисти, които отговарят на изискванията на учебната програма за всеки клас и планове на 

класните ръководители. 

Срок: м. септември 2021 г.       Отг. ЗДУД, ЗДСД 

 Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. 

Срок: м. август 2021 г.      Отг. Директор 

 Изготвяне на анализ на план-приема за учебната 2021/2022 г. 

Срок: м. септември 2021 г.      Отг. ЗДСД 

 Определяне на допълнителната заетост, избор на временни и постоянни комисии, 

председатели на ПК, отговорници ЗУД. 

Срок: постоянен       Отг. Директор 

2. Социално-битова и стопанска дейност. 

 Превантивна работа с колектива и учениците за опазване на училищното имущество. 

     Срок: постоянен         Отг. кл. ръководители, учители по уч. предмети 

 Обогатяване на материално-техническата база според нуждите и възможностите на 

училището. 

Срок: постоянен            Отг. Директор, зам.-директори 

 Ремонт и обзавеждане на кл.стаи, кабинети, спортен център, общежитие и др. 

Срок: м. август 2022 г.       Отг. Директор 

 

 Оборудване, свързано с обучението в електронна среда от разстояние. 

Срок: м. август 2022 г.       Отг. Директор 

 Закупуване на тренировъчни екипи на учениците и спортно-педагогическите 

специалисти.         

Срок: м. декември 2021 г.       Отг. Директор 

 Създаване на оптимални организационни и санитарно-хигиенни условия за рационално 

приложение на ученическия и учителския труд в условията на пандемия (Covid – 19) 

- Осигуряване на топла вода в санитарните помещения в училищната сграда и 

общежитието. 

Срок: м. септември 2021      Отг. Директор 

- Осигуряване на дезинфектанти и предпазни средства в борбата с разпространението на 

Covid-19. 

Срок: м. септември 2021      Отг. Директор 
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- Постоянен филтър в борбата с разпространението на Covid-19. 

Срок: ПОСТОЯНЕН      Отг. Директор 

 

 Подготовка за организация на учебно-тренировъчния процес при зимни условия. 

Срок: м. ноември 2021 г.   Отг. ЗДСД; учители по спортна подготовка 

 Осигуряване на качествено медицинско обслужване и хранене на учениците чрез 

постоянна връзка с институциите, отговарящи за това. 

Срок: постоянен       Отг. Директор 

 

3. Провеждане на учебно-възпитателния процес съобразно актуалните изисквания на: 

 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030) 

 Закон за предучилищното и училищното образование; 

 Закон за закрила на детето; 

 Закон за професионалното образование и обучение; 

 Закон за физическото възпитание и спорт; 

 Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в Република 

България (2012 – 2022); 

 Национални програми за развитие на средното образование 

 Общинска стратегия за развитие на образованието в община В.Търново; 

 Други нормативни документи, национални и международни, засягащи развитието на 

образованието. 

3.1. Приобщаване на новоприетите ученици към специфичните изисквания за обучение и 

спорт в училището. 

Срок: постоянен      Отг. кл. ръководители, учители по  

спортна подготовка 

3.2. Привеждане структурата и съдържанието на урока към държавните образователни 

стандарти с приоритети: 

- индивидуалните потребности на учениците;   

- ефективно използване на дигиталните технологии;   

- оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности; 

- кариерно ориентиране и консултиране на учениците;   

- гражданско образование, формиране на активна гражданска позиция; 

- практико-приложен характер на обучението. 

Срок: постоянен      Отг. учители 

3.3. Подготовка на учениците от VІІ,X и XII клас за НВО/ДЗИ и Държавен изпит по теория 

и практика на професията чрез пробни изпити, консултации, тестове и др. 

Срок: април 2022 г.      Отг. ЗДУД, ЗДСД 

3.4. Акцент върху организацията за провеждане на професионалното обучение. Дейности 

по кариерно ориентиране. Мотивация  и качествена подготовка за професионална реализация 

на учениците. 

 Производствена практика на учениците от X, XI и XII клас в институции, работещи в 

сферата на спорта. Учениците се поставят в реална работна среда. 

Срок: м.юни 2022 г.      Отг. ЗДСД; учителите по ПП 

3.5. Използване на многокомпонентен подход за промотиране на спорта при учениците 

Срок: постоянен    Отг. ЗДСД; учители по спортна подготовка 

3.6. Реализиране на здравно образование, което предоставя на учениците знания, 

отношение, умение и опит за здравословно хранене и физическа активност през целия живот.  

Срок: постоянен   Отг. Учители по биология и химия 

3.7. Допинг контрол. Запознаване на учениците със Списък на забранените субстанции и 

методи 2022.  

Срок: юни 2022      Отг. ЗДСД 

3.8. Проиграване на евакуация при възникване на бедствия и аварии от различен характер. 

Срок: октомври 2021 г. – първи уч.срок   

май 2022 г. –   втори уч.срок    Отг. ЗДСД 
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3.8. Включване на членове на Обществения съвет и Ученическия съвет в планирането и 

предлагането на дейности на учениците. 

Срок: постоянен      Отг. Директор, кл. ръководители

  

4. Квалификационна дейност. 
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за професионално 

развитие се извършва от специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; 

обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието 

и науката и са вписани в информационен регистър. Дейностите за повишаване на квалификацията 

на педагогическите специалисти в Спортно училище „Г. Живков“ се осъществяват в съответствие с 

Плана за квалификационна дейност на училището като част от годишния план и в съответствие със: 

1. стратегията за развитие на Спортно училище „Г. Живков“; 

2. установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти в училището; 

3. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 

Министерството на образованието и науката;   

4. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация,  

съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на училището;   

5. възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 

Директорът на училището упражнява контрол по отношение на изпълнението на плана за 

квалификационната дейност и участието на педагогическите специалисти в квалификационните 

дейности на национално, регионално и институционално ниво. 

Форми на вътрешноинституционалната квалификация:  

 а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;   

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;   

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;  

 г) споделяне на иновативни практики.  

Дейностите за реализиране на квалификационната дейност са включени в Плана 

за квалификационна дейност през 2020/2021 учебна година, който е неразделна част от 

Годишния план на училището. 

 

5. Контролна дейност. 

5.1. Обект и предмет на контролната дейност. 

- учебната работа на учениците; 

- учебната, педагогическата и организационната работа на педагогическите специалисти; 

- учебната, педагогическата и организационната работа на заместник-директорите; 

- контрол по изпълнение на Плана за квалификационна дейност на Спортно училище „Г. 

Живков“ за учебната 2021/2022 година и участието на педагогическите специалисти в 

квалификационни дейности на национално, регионално и институционално ниво. 

- работата на административния и помощен персонал; 

- косвен контрол върху организации и институции, свързани с училищните дейности. 

5.2. Форми на контролната дейност. 

5.2.1. Педагогически проверки: 

- превантивни; 

- тематични; 

- текущи. 

5.2.2. Административни проверки. 

- училищна документация, свързана с учебния процес; 

- друга документация, свързана със социално-битови дейности, материална база, 

трудовоправни отношения и финансова дейност. 

5.2.3. Проверки на социално-битовата и стопанската дейност. 

5.2.4. Проверки по спазването на: 

- Правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

- Правилника за вътрешния ред в общежитието; 



Годишен план за дейността на Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново 

за учебната 2021/2022 година 

6 

 

- Правилника за дейността на училището; 

- Правилника за осигуряване безопасни условия на обучение и труд; 

- Седмично разписание; 

- Изготвени планове и графици. 

5.2.5. Проверка по изпълнение на изискванията и препоръките, дадени от по-висока 

инстанция. 

 

6. Общо събрание. Обществен съвет. 

6.1. Общо събрание на работниците и служителите и на Обществения съвет на училището 

се свиква тримесечно за предоставяне на информация за изпълнението на делегирания бюджет 

на училището. 

6.2. Общественият съвет одобрява стратегията за развитие на училището и приема 

ежегодния отчет на директора за изпълнението й, участва в работата на педагогическия съвет 

при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

 

7. Педагогическия съвет. 

7.1.Заседания на Педагогическия съвет. 

7.1.1. Провеждат се ежемесечно, при необходимост се свикват извънредно. 

7.1.2. Протичат при наличието на нужното мнозинство, след предоставяне на 

предварителна информация за тематиката и необходимата подготовка. 

7.1.3. Провеждат се в условията на добра организация, дисциплина и взаимно зачитане на 

мненията и позициите. 

7.1.4. ПС решава проблеми, свързани с учебно-тренировъчния и възпитателния процес в 

училището: 

7.1.5. Педагогическият съвет в училището:  

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране;  

2. приема правилник за дейността на училището;  

3. приема училищния учебен план;  

4. приема формите на обучение;  

5. приема годишния план за дейността на училището;  

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи;  

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

13. определя ученически униформи;  

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност;  

15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда 

нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между 

учителите с цел подобряване на образователните резултати;  

17. приема броя на групите и броя на учениците по всеки вид спорт и по паралелки; 

18. предлага на директора да определи дните за провеждането на учебни часове по 

учебния план за самоподготовка и за активен отдих и за възстановяване в резултат от 

тренировъчните натоварвания. 

19. приема условията и реда за провеждане на производствената практика на учениците в 

10, 11 и 12 клас. 

20. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  
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7.2. План за дейността на Педагогическия съвет в Спортно училище „Георги 

Живков“, гр. Велико Търново за учебната 2021/2022 година. 

 

м. Септември  

1.   Приема планове за работата на методическите обединения.  

2. Приема алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние 

със списък от мерки, които да улеснят бързото и плавно преминаване от присъствено обучение 

към обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР)  

3. Актуализиране на критериите за оценка развитието на всяко дете и  ученик във връзка 

с предоставянето на конкретни мерки за обща подкрепа. 

4. Запознаване на ПС с плана за контролната дейност на директора и плана за 

контролната дейност на ЗДУД и ЗДСД. 

5. Приемане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в Спортно 

училище „Георги Живков“ за учебната 2021/2021 година и Алгоритъм за неговото прилагане. 

6. Предложения за сформиране на групи за занимания по интереси в Спортно училище 

„Георги Живков“ за учебната 2021/2022 година. 

7. Приемане на правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация.  

8. Избор на комисия по етика. 

9. Приемане на правила за осъществяване на пропускателния режим в Спортно училище 

„Георги Живков“ за учебната 2021/2022 година.  

10. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

11. Други. 

           

 м. Октомври 

1.Доклад за обобщени резултати от проведено анкетно проучване за агресията и тормоза 

м. октомври във връзка с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в Спортно 

училище „Георги Живков“ за учебната 2021/2022 година. 

2.Приемане на Правила за работа на кимисията по етика в Спортно училище „Георги 

Живков“ за учебната 2021/2022 година. 

3. Приемане на План за работа на кимисията по етика в Спортно училище „Георги 

Живков“ за учебната 2021/2022 година. 

4. Приемане на План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата в Спортно 

училище „Георги Живков“. 

5. Приемане на критерии за оценка на резултатите от труда на педагогическите 

специалисти за учебната 2021/2022 година. 

6. Запознаване на ПС с изпълнението на делегирания бюджет за трето тримесечие на 

2021 г. 

7. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

8. Други. 

 

м. Ноември 

1. Анализ на резултатите от входните нива на учениците по МО.  

2. Предложения за избор на комисии и критерии за извършване на класиране на десетте 

най-добри спортисти на годината на Спортно училище „Георги Живков“. 

3. Предложения за налагане на санкции и мерки за подкрепа на ученици. 

4. Други. 

 

м. Декември 

1. Спортист на годината на Спортно училище „Георги Живков“ в класацията на десетте 

най-добри спортисти за 2021 година. 

2. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

3. Други. 
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м. Януари  

1. Запознаване на ПС с мотивираните писмени заявки на спортните клубове за прием на 

ученици за учебната 2022/2023 година 

2. Информация за здравословното състояние на учениците от здравното лице, което 

отговаря за Спортно училище „Георги Живков“ за периода IX – XII 2021 година.  

3. Запознаване на ПС с дейността на органите на ученическо самоуправление на 

училището. 

4. Обсъждане на предстоящи инициативи на Ученическия съвет.  

5. Запознаване на ПС с изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 

2021 г. 

6. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

7. Други. 

 

м. Февруари  

1. Доклади на класните ръководители за резултатите от учебно-тренировъчния процес 

през първия учебен срок. 

2. Приемане на предложение за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година. 

3. Определяне на дата и дневен ред на родителската среща за втория учебен срок. 

4.Отчет за резултатите от контролната дейност на директора и на заместник-директорите 

за първи срок на учебната 2021/2022 година. 

5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

6. Други. 

 

м. Март 

1. Aнализ за работата на методическите обединения по: хуманитарни науки; природо-

математически; спортна подготовка, теория и практика на професията за първи срок на 

учебната 2021/2022 година. 

2. Запознаване на ПС с утвърдения от кмета на Община Велико Търново бюджет на 

Спортно училище „Георги Живков“ за 2022 година.  

3. Определяне на представителна група и ръководители за шествието на 22.03 – празник 

на град Велико Търново. 

4. Доклад на педагогическия съветник за изпълнението и въздействието на предприетите 

санкции и мерки за подкрепа на учениците  

5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

6. Други. 

 

м. Април 

1. Разглеждане на утвърдения от министъра на младежта и спорта ДПП за учебната 

2022/2023 година. 

2. Запознаване на ПС с изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 

2022 г. 

3. Предложения за честване на празника на Спортно училище „Георги Живков“ за 

учебната 2021/2022 година – 17 май. 

4. Предложения за изпращане на випуск 2022 година на Спортно училище „Георги 

Живков“ и избор на комисия по организацията на церемонията по предаване на училищното 

знаме. 

5. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици. 

6. Други. 

  

м. Май 

1. Доклади на класните ръководители на 12а и 12б класове за резултатите от успеха и 

поведението на учениците. 

2. Предложения за награда „Отличник на община Велико Търново, Випуск 2022“ на 

дванадесетокласници от Спортно училище „Георги Живков“ по случай 24 май от Кмета на 

община Велико Търново. 

3. Анализ на резултатите от пробната матура по БЕЛ за XII клас. 
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4. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.  

5. Други. 

    

м. Юни 

1. Доклади на класните ръководители на V - XI класове за резултатите от успеха и 

поведението на учениците. 

2. Избор на комисия за актуализиране на правилата и класиране на учениците, на които 

да бъде отпусната стипендия за учебната 2021/2022 година. 

3. Обсъждане на теми за вътрешноинституционална квалификационна дейност на ПС от 

Спортно училище „Георги Живков“. 

4. Анализ на резултатите от НВО в VII клас. 

5. Анализ на резултатите от НВО в X клас 

6. Анализ на резултатите от ДЗИ.  

7. Анализ на резултатите от ДИПСПК по теория и практика на професията. 

8. Доклад на педагогическия съветник относно извършени дейности и участие в 

училищни политики и програми за учебната 2021/2022 година. 

9. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.  

10. Други. 

    

м. Юли 

1. Резултати от приемните изпити и изпитите за попълване на свободни места по видове 

спорт – първи тур за учебната 2022/2023 година.  

2. Aнализ за работата на методическите обединения по: хуманитарни науки; природо-

математически; спортна подготовка, теория и практика на професията за учебната 2021/2022 

година. 

3. Отчет за извънкласните дейности в Спортно училище „Георги Живков“ за учебната 

2021/2022 година. 

4. Избор на председател, членове на комисия и техния брой за определяне на 

допълнително трудово възнаграждение на ПС за постигнати резултати от труда за учебната 

2021/2022 година. 

5. Отчет на директора за изпълнение решенията на педагогическия съвет на Спортно 

училище „Георги Живков“ за учебната 2021/2022 година.  

6. Запознаване с шестмесечния отчет за изпълнението на бюджет 2022 г. на Спортно 

училище „Георги Живков“. 

7. Предложения за налагане на санкции и мерки за личностна подкрепа на ученици.  

8. Други. 

 

 

 

 

    

м. Август 

1. Отчет на дейностите в изпълнение на Стратегия за развитие на Спортно училище 

“Георги Живков“, гр. Велико Търново за учебната 2021/2022 година. 

2. Приема правилник за дейността на училището;  

3. Приемане на Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение 

и труд в Спортно училище “Георги Живков“, гр. Велико Търново; 

4. Приема училищни учебни планове;  

5. Приема формите на обучение;  

6. Приема годишния план за дейността на училището;  

7. Приема на годишен план за квалификационната дейност; 

8. Приема график на учебното време 

9. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

10. Приема програма за превенция на ранното напускане на училище;  

11. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи;  
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12. Приема ПВТР 

13. Приема ПВР в общежитието 

14. Приема План за защита при бедствия на пребиваващите; 

15. Избор на координационен съвет към Механизма за противодействие на тормоза и 

насилието в Спортно училище „Георги Живков“ за учебната 2022/2023 година.  

16.Приемане на Правила за действие при възникнал инцидент или проява на насилие 

между ученици и върху ученици в Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново 

през учебната 2022/2023 година. 

17. Приема програми по: здравно образование, гражданско образование, екологично 

образование и интеркултурно образование; 

18. Приема План за противодействие на тероризма; 

19. Приемане на училищната програма по Гражданско и здравно образование за 

часовете, които не се водят от учители специалисти по време на заместване на отсъстващи 

учители, във връзка с НП „Без свободен час в училище“. 

20. Приемане на процедура за заместване на отсъстващи учители  

21. Приема броя на групите и броя на учениците по всеки вид спорт и по паралелки; 

22. Предлага на директора да определи дните за провеждането на учебни часове по 

учебния план за самоподготовка и за активен отдих и за възстановяване в резултат от 

тренировъчните натоварвания. 

23. Приема организация на целодневното обучение в Спортно училище „Георги Живков“ 

за учебната 2022/2023 година.  

24. Приема организация на часовете по спортна подготовка в Спортно училище „Георги 

Живков“ за учебната 2022/2023 година.  

25. Приема условията и реда за провеждане на производствената практика на учениците 

в 10, 11 и 12 клас. 

26. Приема план за работа на педагогическия съветник и график на дейностите през 

учебната 2022/2023 година; 

27. Приема Етичен кодекс на училищната общност в Спортно училище „Георги Живков“ 

за учебната 2022/2023 година.  

28. Избор на председатели на методическите обединения; 

29. Определяне на дата и дневен ред на родителската среща за първия учебен срок. 

30. Определяне за неучебен ден  - празник на Спортно училище „Георги Живков“ за 

учебната 2022/2023 година – 17.05.2021; 

31. Отчет на контролната дейност на директора и зам.-директорите. 

    32. Избор на лице, отговорно за организацията и спазването на правилата във връзка с 

епидемията от Сovid-19 в Спортно училище „Георги Живков“ през учебната 2020/2021 година. 

    33. Избор на комисия, която да състави списък от мерки за преминаване от присъствено 

обучение към обучение в електронна среда. 

34. Други. 

 

8. Ученически съвет. 

8.1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност 

на учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата 

общност.  

8.2. Актуализиране при необходимост на ученическия съвет за учебната 2021/2022 година.  

8.3. Ученическият съвет взаимодейства с: 

- класните ръководители и учителите; 

- училищното ръководство и Педагогическия съвет; 

- родителските съвети по класове; 

- ученическите съвети на други училища; 

- извънучилищни институции, организации и фирми; 

- неправителствени организации, сдружения. 

Дейността на УС е фиксирана в План за работата на УС за учебната 2021/2022 година. 
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9. Работа на педагогическия съветник. 

9.1 Спомага за успешна екипна работа в класовете, преодоляване от учениците на 

възникнали затруднения в училище, семейството и обществото; експертен принос в издигане на 

имиджа на училището; превенция  на агресивни прояви и рисково поведение сред учениците, 

утвърждаване на морални добродетели с различни прояви. 

9.2. Създаване на предпоставки и условия за изграждане на високо образовани и 

подготвени за живота в демократичното общество личности.  

9.3. Ограничаване проявите на агресия в училище. Прилага Механизъм за противодействие 

на тормоза и насилието в Спортно училище „Георги Живков“ за учебната 2019/2020 година и 

Алгоритъм за неговото прилагане. 

9.4. Организира извънкласните форми и групите за занимания по интереси в училището. 

9.5. Работа на педагогическия съветник в часа на класа: 

а) превантивни занятия в часа на класа по график, съгласуван с класните ръководители: 

 „Агресивно поведение и тормоз от връстници в училище” - анкета - 5-12 клас;  

 "Зависимости – какво представляват и защо са опасни за децата"- беседа – 6-7 клас;  

 „Модели за здравословно хранене при активно физическо натоварване” - беседа – 8-9 

клас;  

 “Стрес и техники за справяне със стреса“ тренинг обучение – 11-12 клас;  

 “Опасности при сърфиране в Интернет“ - беседа - 9-10 клас;  

 “Рискове при употреба на наркотични субстанции “- лекция – 8-11 клас. 

б) посещение на учебни часове с цел наблюдение и анализиране поведението  на учениците 

и учителите; 

в) участие при провеждане на срещи на директора с ученици/паралелки/ и тяхното 

анализиране. 

9.6. Предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им.  

9.6.1 Обща подкрепа на всеки ученик от училище за развитие на своята автономност, чрез: 

сътрудничество, партньорство, търсене, любознателност, подкрепа, насочване, откриване. 

9.6.2 Допълнителна подкрепа: 

 На даровити ученици; 

 Ученици, които имат трудности в ученето и спортните тренировки и състезания; 

 Ученици, които предизвикват възрастните, нарушават Правилника за дейността на 

училището. 

10. Извънкласна дейност. Чествания. Училищни тържества. 

1. Откриване на учебната година. 

Срок: 01.09.2021 г.      Отг. комисия 

2. Ден на Съединението на България – национален празник. 

Срок: 06.09. 2021 г.      Отг. комисия 

3. 22 септември – Денят на българската независимост – национален празник. 

Срок: 22.09. 2021 г.      Отг. комисия 

4. Ден на народните будители. 

Срок: 01.11. 2021 г.      Отг. кл. ръководители 

5. Тържество „Спортист на 2021 година” 

Срок: м. декември2021     Отг. комисия 

6. Коледни тържества. 

Срок: м. декември 2021     Отг. кл. ръководители 

7. 19 февруари – годишнина от гибелта на Васил Левски. 

Срок: 19.02. 2022 г.      Отг. комисия 

8. Трети март – Освобождението на България – национален празник. 

Срок: 03.03 2022 г.      Отг. комисия 

9. 22.03. - Празник  на  град Велико Търново. 

Срок: 22.03. 2022 г.       Отг. Комисия 

10. Пролетен празник и Великден. 

Срок: м. април 2022 г.      Отг. комисия 

11. Празник на училището. 
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Срок: м. 17 май 2022 г.     Отг. комисия  

12. Изпращане на випуск – 2021 на училището с церемония. 

Срок: м. май 2022 г.      Отг. комисия  

13. 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

Срок: 24 май 2022 г.      Отг. комисия и кл. ръководители 

14. Абитуриентски бал 

Срок: май 2022 г.      Отг. комисия и кл. ръководители 

15. Първи юни – Ден на детето. 

Срок: 01 юни 2022 г.     Отг. кл. ръководител на V кл. 

16. Втори юни  - Ден в памет на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 

България. 

Срок: 02 юни 2022 г.      Отг. кл. ръководители 

 

11. Спортни дейности. 

1. Участие в държавния спортен календар. 

Срок: постоянен       Отг. ЗДСД; учителите по СП 

2. Участие в Балканиади, ЕП, СП и олимпиади. 

Срок: постоянен       Отг. ЗДСД; учителите по СП 

3. Участие в национални и международни турнири. 

Срок: постоянен       Отг. ЗДСД; учителите по СП 

4. 17 май – Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в тази сфера 

– празник на Спортно училище „Георги Живков“, гр. Велико Търново. 

Срок: 17 май 2022 г.       Отг. Директор; ЗДСД; 

                                                                                  Комисия от учители по СП 

 12. Взаимодействие  със социални фактори и институции, свързани с проблемите на 

училището. 

12.1. Интеграционни връзки: 

- участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

информация и опит между учители и специалисти; 

- връзки с други образователни институции, училища, издателски фирми с цел обогатяване 

с научна и методическа информация; 

- установяване на контакти и привличане на алтернативни източници на финансиране и 

обогатяване на техническите и дидактическите средства, материалната база, сградния фонд и 

дворното пространство; 

12.2. Координация, комуникация и тясно сътрудничество със следните институции: 

 ММС; 

 МОН; 

 РУО-Велико Търново; 

 Община Велико Търново;  

 НСА; 

 ВТУ; 

 Спортни клубове и дружества; 

 Медицински център за рехабилитация и спортна медицина-В. Търново 

 РЗИ; 

 Младежки червен кръст;  

 Център за гражданска защита; 

 Противопожарна охрана; 

 Детска педагогическа стая; 

 Полиция, съдебна власт и прокуратура; 

 Медии. 

12.3. Взаимодействие с родителите: Планиране на съвместни дейности с родителската 

общност; 

- избор на родителски актив по класове, чрез който да се осъществява синхрон във 

възпитателната работа между училището и семейството; 
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- ангажиране на родителските комитети при решаване на проблеми, свързани с 

възпитателната работа в училище, както и с въпроси, засягащи подобряването на материалната 

база; 

- ежемесечно осъществяване на връзката родител – класен ръководител - треньор; 

- изготвяне на график от всеки класен ръководител за индивидуални срещи с родители; 

- провеждане на родителски срещи; 

- търсене на съдействие от родителите при подготовка  и провеждане на всички 

училищни мероприятия; 

 

13. План на дейностите, сроковете и отговорниците за предоставяне на подкрепа за 

личностно развитие на учениците в Спортно училище „Георги Живков“ за учебната 

2021/2022 година.  

Дейности Срок Отговорник Забележка 

Определяне на координатор за обща и 

допълнителна подкрепа на учениците 
в началото на 
учебната година 

Директор  

Разпознаване на потребността от 
предоставянето на обща подкрепа за 

личностно развитие на ученика 
целогодишно 

кл.ръководители, 

учители, педагогиче-
ски съветник, 

заместник-

директори 

 

Консултации по учебни предмети и 
допълнителни консултации по учебни 

предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове 

целогодишно 

ЗДУД, 

кл.ръководители, 
учители 

 

Екипна работа между учителите и 

другите педагогически специалисти 
целогодишно 

Занестник-
директори, 

кл.ръководители, 

учители, треньори, 
педагогически 

съветник 

 

Провеждане на регулярни 

екипни срещи с класните 
ръководители на учениците от 5-12 клас, 

учителите и треньорите за организиране 

на процеса на обща подкрепа на 

учениците 

целогодишно 

кл.ръководители, 

учители, треньори, 

педагогически 

съветник 

 

Спазване на политиката за 

противодействие на тормоза в училище и 

общежитието на равнище училище, клас и 

общежитие 

целогодишно 

Директор; ЗДУД; 
ЗДСД; 
кл.ръководители, 

треньори, педаго-

гически съветник, 
възпитатели  

 

Дейности за стимулиране развитието на 

личностни качества, социални и 

творчески умения в областта на науките, 
технологиите, изкуствата, спорта, 

глобалното, гражданското и здравното 

образование, както и за придобиване на 
умения за лидерство /Разработени 

дейности в училищния годишен план/  

целогодишно 
кл.ръководители, 

учители, треньори 
 

Превантивни мерки за недопускане 

отпадане от училище целогодишно 

Директор; ЗДУД; 

ЗДСД; 
кл.ръководители; 

учители; треньори 

 

Награждаване на ученици в училище 
на официални 

тържества 
Директор 

Критериите 

са записани в 
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ПДУ 

Родителски срещи 
първи срок 

втори срок 

директор, зам.-
директори, кл.ръко-

водители, учители 

 

Участие в проекти, програми, форуми, 

спортни турнири, конкурси и в други 

изяви на общинско, областно, национално 
и международно равнище  

целогодишно 

директор, зам.-

директори, кл.ръко-
водители, учители, 

педагогически 

съветник 

 

НП „Без свободен час в училище” целогодишно   

Идентифициране на ученици със СОП целогодишно 

кл.ръководители, 

учители, педагоги-

чески съветник 

При необхо-
димост 

Оценка на потребностите на ученици със 

СОП 
целогодишно 

учители, 

педагогически 

съветник, 

координатор 

При необхо-

димост 

Участие в НП „Ученически олимпиади и 

състезания“. 
по график 

учители, зам.-

директор УД 
  

Стимулиране участието на деца с изявени 

дарби в състезания и олимпиади 
целогодишно 

директор, ЗДУД, 

ЗДСД, треньори, 
учители по 

предмети, педа-

гогически съветник 

 

Обучение на педагогически специалисти 

за развитие дейностите на 

приобщаващото образование 

при представени 
възможности 

директор, ЗДУД, 

учители, 

пед.съветник 
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