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Годишният план е разработен на базата на анализ за дейността на училището през 

учебната 2018-2019 година и на заложените в Стратегия за развитие на 30. СУ 

приоритетни направления. Съотнесен е и с потребностите на съвременното образование, 

отразени в новата нормативна база - Закон за предучилищното и училищното образование 

и утвърдените от Министъра на образованието и науката стандарти и наредби.  

 

 

 

I. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 30. СУ ПРЕЗ 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

1. Постигане на високо качество на образователния процес с адекватни измерими 

резултати на учениците. 

2. Повишаване равнището на вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

3. Използване на електронен дневник и работа с облачни технологии в училището. 

4. Пълноценно използване на съвременни технологии в образователния процес. 

5. Активно участие в проектни дейности. 

6. Превенция за преждевременното отпадане на учениците от училище. 

7. Привеждане на цялостната дейност на училището, както и на училищната 

документация в съответствие със ЗПУО и утвърдените от Министъра на образованието 

и науката стандарти и наредби. 

8.  Демократизация на образователния процес чрез увеличаване на интеграционните 

връзки и съвместната работа с родителите, чрез активното участие на Обществения 

съвет при 30. СУ, както и утвърждаване и засилване ролята на ученическото 

самоуправление.  

9. Разширяване и утвърждаване на контактите с образователния отдел към посолството 

на Кралство Испания относно обучението по испански език. 

10. Взаимодействие с външни институции за подобряване връзката на училището със 

социалния живот – Джуниър Ачийвмънт, Висшия съдебен съвет, институцията 

Омбудсман. 

11. Поддържане на висок авторитет на училището като образователна институция, 

ориентирана богата чуждоезикова подготовка с превес на испански език, обогатяване 

на здравните, гражданските, екологичните и интеркултурните компетентности на 

учениците; усъвършенстване на дигиталните умения на учениците в целия спектър на 

обществения живот; обогатяване на институционалното портфолио. 

 

 

 

II. ЦЕЛИ 

 

1. Повишаване качеството на работата, съобразена с ДОС, и предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище. 

2. Опазване живота и здравето на учениците. 

3. Утвърждаване на националните и хуманитарните културни ценности. 

4. Организиране и участие в извънкласни и спортни дейности за развитие личността на 

ученика. 

 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Провеждане на образователния процес в съответствие с Държавните образователни 

стандарти (ДОС). 
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2. Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците. 

3. Осъществяване на целенасочена, системна подготовка на учениците за постигане на 

високи резултати на НВО и ДЗИ. 

4. Широко прилагане на информационни технологии – електронно-базирано обучение, 

електронни учебници, образователни платформи и др. за реализиране на 

интерактивен образователен процес и персонализация на възпитанието. 

5. Провеждане на последователна политика за равен достъп и толерантност към 

ученици с различен социален статус и етнически произход, със специфични 

обучителни затруднения /СОП. 

6. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които допринасят за 

социализацията на учениците и за осмислянето на свободното им време.  

7. Осигуряване на взаимодействие с родителите, с неправителствени организации, с 

широката общественост за реализиране на демократично и хуманно образование. 

8. Осъществяване на мерки и дейности за намаляване на дела на преждевременно 

напусналите образователната система: 

➢ прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с индивидуалността 

на ученика като партньор в образователния процес; 

➢ развиване и популяризиране на иновативни образователни форми; 

➢ провеждане на целенасочена работа по развитие на класа като екип; 

➢ провеждане на консултации и своевременно подпомагане при необходимост;  

➢ прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране в различните 

възрастови категории с цел мотивиране  на учениците за продължаване на 

образованието;  

➢ повишаване участието и ангажираността на родителите в училищния живот; 

➢ осигуряване на стипендии за насърчаване повишаването на образователните 

резултати; 

➢ използване на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – дневна, 

самостоятелна, индивидуална и комбинирана. 

9.  Поддържане и модернизиране на учебната и спортната база в 30. СУ. 

10. „Кръгла маса“ на ПС, Обществения съвет и Ученическият съвет за актуализиране 

на Етичен кодекс на училищната общност. 

11. Създаване на система за повишаване качеството на образователния процес и 

адекватен мониторинг. 



 3 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ НА 30. СУ 

 

№ 

 

Дейност 

 

Срок Отговорник 

1.  

 

Обсъждане в работни екипи и изготвяне на 

всички вътрешноучилищни нормативни 

документи по организацията на учебната 

2019/2020 година: 

- Правилник за дейността на училището; 

- Годишен план за учебната 2019/2020; 

- План за работата на ПС; 

- План за квалификационната дейност; 

- Календар за спортните дейности; 

- Правилник за вътрешния трудов ред; 

- Вътрешни правила за работна заплата; 

- Дневен режим; 

- Програма за целодневна организация на 

учебния ден; 

- Програма за превенция и интервенция на 

насилието и тормоза; 

- План за насърчаване и повишаване на 

грамотността; 

- Други документи, касаещи  

организацията на училищния живот през 2019/ 

2020 година 

02.09.2019 – 

04. 09. 2019 

Директор, 

заместник - 

директори, 

учители, 

училищен 

психолог 

2.  

 

Изготвяне за съгласуване с РУО София – гра-  

Списък – Образец № 1, ИУЧ и СИП 

 

 

16.09. 2019 

 

 

Директор, 

учители 

3.  

 

Изготвяне и утвърждаване на учебните 

програми за ИУЧ, ЗИП и СИП 

 

09.09.2019 

Директор, 

ЗДУД, 

учители 

4.  

 

Изготвяне и утвърждаване на планове за работа 

с класа 

 

16.09.2019 

Директор, 

класни 

ръководители 

5.  

 

Подготовка на училищната сграда, на класните 

стаи и кабинетите за посрещането на учениците 

13.09.2019 

 

Училищно 

ръководство, 

учители, домакин 

 

6.  

 

Подготовка и провеждане на тържество за 

откриването на учебната година 

 

 

16.09.2019 
Училищно 

ръководство, ПС 
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7.  

 

Анализ на резултатите на учениците от 

редовните и поправителните сесии за учебната 

2018 / 2019 учебна година 

 

Септември 2019 ЗДУД 

8.  

 

Изготвяне и утвърждаване на щатно разписание 

на длъжностите в 30. СУ 

 

Септември 2019/ 

януари 2020 

Директор, главен 

счетоводител 

9.  

 

Изготвяне на седмично разписание за първи и за 

втори учебен срок 

 

Септември 2019/ 

февруари 2020 

Мариана Петрова, 

Илияна Кънева 

 

10.  

 

Изготвяне на графици за класни и контролни  

работи, дежурства, консултации и приемно 

време на учителите за първи и втори учебен 

срок 

 

Септември 2019/ 

февруари 2020 
ЗДУД, учители 

11.  

 

Подготовка и заверка на училищната 

документация – ел. дневници, ученически лични 

карти, лични картони, книга на подлежащите и 

др. (по Наредба №8/11.08.2016 г.) 

 

30. 09. 2019 Директор, ЗДУД 

12.  

Родителски срещи по класове с 

организационно-информационен характер. 

Избор на родителски активи и съгласуване на 

родителските инициативи с училищните 

правилници. 

Информационни родителски срещи 

 

 

Септември 2019 

 

 

 

Февруари 2020 и 

при необходимост 

 

 

 

Директор, класни 

ръководители  

13.  

 

Отчет на училищния бюджет след всяко 

тримесечие 

 

До пето число на 

месеца, следващ 

приключилото 

тримесечие 

 

Директор, главен  

счетоводител 

 

14.  

 

Изготвяне на план за работата при бедствия, 

аварии и катастрофи 

 

Октомври 2019 

 

ЗДАСД, 

комисия 

 

 

 

15.  

 

Установяване на входното ниво по предмети 

 

 

Октомври 2019 Учители 
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16.  
Провеждане на информационни кампании за 

седмокласниците и зрелостниците 
април 2020 

 

Директор, 

ЗДУД, 

гл. учители, кл. 

ръководители 

 

17.  

 

Участие в Националното състезание по 

творческо писане на английски език /ученици от 

VI-XII клас/ 

 

Октомври 2019 
Учители по 

английски език 

18.  
Участие в инициатива на Дигитална национална 

коалиция и МОН „Бъдещето е код“ 

 

Октомври – 

декември 2019 

април – юни 2020 

 

Учители по ИТ 

19.  

 

Организиране на изложба от ученически 

рисунки на тема „Спомени от лятото” в сградата 

на район „Възраждане” по повод патронния 

празник на 30. СУ 

 

Октомври 2019 
Мариана 

Данкова 

20.  
Участие на учениците от 30.СУ в 

организираната традиционно от МОН „Седмица 

на четенето“ 

Октомври 2019 Учители от БЕЛ 

21.  

Дейности за отбелязване на патронния празник 

на училището 

- посещение на културно – исторически 

обекти, свързани с празника; 

- изготвяне на проекти, постери и други 

 

31.10. 2019 

(в навечерието на 

Деня на народните 

будители) 

 

Училищно 

ръководство, 

учители по етапи 

22.  

 

Участие в „Европейска седмица на 

програмирането“ 

 

Ноември 2019 
Учители в НЕ и 

по ИТ 

23.  

 

Посещение на Регионален исторически музей 

/София/ с цел запознаване на учениците с 

остарели думи (архаизми) в българския език 

 

Ноември 2019 Момчил Цветков 

24.  

 

Кулинарно шоу "Какво получихме от Новия 

свят" на испаноезичните паралелки с гости от 

Образователния отдел към Посолството на 

Испания, Посланикът на Република Аржентина, 

както и  Старши експерт по испански език към 

МОН. 

 

 

Ноември/декември 

2019 

Учители по 

испански език и 

учителят по 

предприемачество 

и технологии 
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25.  

Участие в трите етапа на Конкурса по превод 

към Образователен отдел на Посолството на 

Испания, както и участие в Конкурса за поезия 

– ученици от VIII, X и XI класове 

 

Съобразно графика 

на Образователния 

отдел на 

Посолството на 

Испания 

Учители по 

испански език 

26.  

 

Организиране на изложба „Архитектурни 

ансамбли“ - макети, изработени от ученици в 

прогимназиален етап. 

 

Ноември 2019 Михаела Милева 

27.  

 

Участие в Коледно и Великденско 

математическо състезание, организирано от 

Съюза на математиците в България. 

 

Декември2019/ 

април 2020 

Учители по 

математика 

28.  
Реализиране на дейности по проект „Заедно с 

играта учим правилата по БДП“ 

До м. декември 

2019 

Стела Николова, 

Емилия Тодорова 

и Румяна Калчева 

29.  

 

Коледно тържество на английски език с 

ученици от шести клас 

 

Декември 2019 
Цветанка 

Николова 

30.  

 

Отчет за изпълнението на бюджета на 30. СУ за 

2019 г. 

 

Януари 2020 
Директор, главен 

счетоводител 

31.  

 

Изготвяне и приемане на училищен бюджет на 

30. СУ за 2020 г. 

 

 Февруари 2020 
Директор, главен 

счетоводител 

32.  

 

Участие в Национално състезание „Ключът на 

музиката” 

 

Януари-март 2020 
Сърпухи 

Пилибосян 

33.  

 

Организиране на изложба „Кукерски маски“, 

изработени от ученици в прогимназиален етап 

 

Януари 2020 Михаела Милева 

34.  
 

Ден за безопасен Интернет 

 

Февруари 2020 Учители 

35.  Анализ на резултатите от първия учебен срок Февруари 2020 

 

ЗДУД, 

гл. учители, 

класни 

ръководители 

 

36.  
 

Участие в XXI Национален конкурс за 

училищен театър на испански език 

Февруари 2020 
Учители по 

испански език 
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37.  

 

Организиране и провеждане на рекламна 

кампания за учебната 2020 / 2021 г. 

 

Февруари - май 

2020 г. 

Главни и старши 

учители, 

Момчил Цветков 

38.  
19 февруари - 147 години от обесването на 

Васил Левски 
Февруари 2020 

 

Добринка 

Иванова, 

Илияна Борисова 

 

39.  
 

Участие в „Дни на медийна грамотност“ 

 

Февруари 2020 Учители 

40.  

 

Отбелязване на световния ден за борба с 

тормоза в училище 

 

Февруари 2020 
Училищен 

психолог, учители 

41.  

 

Анализ на състоянието на учебната и 

училищната документация 

 

февруари 2020 
Директор, 

ЗДУД 

42.  
Отбелязване на Националния празник на 

България с тържество и арт-инсталация 

„Шевиците на България” 

01. 03. 2020 

Добринка 

Иванова 

Илияна Борисова 

Мариана Данкова 

Сърпухи 

Пилибосян 

43.  
 

Отчет на документите с фабрична номерация 

 

Март 2020 Директор, ЗДАДС 

44.  

 

Изготвяне на заявка за ЗУД за приключване на 

учебната 2019/ 2020 г. 

 

Март 2020 Директор, ЗДАДС 

45.  

 

Участие в Международен фестивал за рисунки 

„Млади таланти”, организиран от Двореца на 

децата 

 

Март 2020 Мариана Данкова 

46.  

 

Отбелязване на Международния ден на числото 

„пи” – „Числото π - хилядолетната 

математическа загадка“ 

 

Март 2020 
Учители по 

математика 

47.  

 

Организиране на вътрешноучилищен конкурс 

„Музикален талант на 30-то СУ”: 

- Начален етап – м. Април 

- Прогимназиален етап – м. Март 

 

 

Март/април 2020 
Учители в НЕ и 

учител по музика 
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48.  

 

Участие в математическо състезание „Кенгуру“, 

организирано от Съюза на математиците в 

България 

 

Март/април 2020 
Учители по 

математика 

49.  
Празник на буквите 

 

Март - април 

2020 

Класни 

ръководители на 

първи клас 

50.  

 

Посещение на Институт „Сервантес“ на 

ученици от осми клас с интензивно изучаване 

на испански език 

 

Април  2020 
Учители по 

испански език 

51.  

 

Отбелязване Седмицата на детската книга – 23-

30 април, с ученици от първи до осми клас 

 

Април 2020 Учители по БЕЛ 

52.  

 

Отбелязване на 22 април -Денят на Земята с 

изработване на презентации и постери от 

ученици в гимназиален етап на тема  

„ Климатични промени на Земята – 

опустиняване, топене на ледовете, горски 

пожари“ 

 

Април 2020 
 Учители по 

природни науки 

53.  

 

Участие с рисунки на ученици в Международен 

конкурс „Звезди обсипят свода небесен” в 

читалище „Христо Ботев – 1914”, София 

 

Април 2020 Мариана Данкова 

54.  

 

Отбелязване на Световната седмица на парите с 

ученици от прогимназиален етап 

 

Април 2020 Михаела Милева 

55.  
 

Ден на ученическото самоуправление 

 

09.05.2020 

Томислав 

Евтимов, 

ученически съвет 

56.  

 

Организирани посещения на Национален 

политехнически музей с ученици от 

прогимназиален и гимназиален етап 

 

 

Май 2020 

 

Янка Георгиева и 

учители по 

природни науки 

57.  
Посещение на Софийския фестивал на науката с 

ученици от прогимназиален и гимназиален етап 

 

Май 2020 

 

 

Емилия Тодорова 

и учители по 

природни науки 

58.  

Изготвяне на изложба по повод на 110  години 

от смъртта на Роберт Кох  с изработени постери 

на немски език от учениците от XI и XII клас, 

изучаващи този език. 

Май 2020 г. 

 

 Йоланда 

Средкова 

 



 9 

59.  

 

Изложба „Вкусно“ – снимки от часовете по 

Готварство на учениците от прогимназиален 

етап 

 

Май 2020 Михаела Милева 

60.  
 

Провеждане на НВО – IV, VII и X клас и на ДЗИ 

 

Май - юни 2020 
Директор, ЗДУД, 

главни учители 

61.  
 

Установяване на изходно ниво 

 

Май - юни 2020 Учители 

62.  

 

Изготвяне на списъците за необходимите 

учебници по предмети и по класове за новата 

учебна година 

 

Май - юни 2020 
Учители по 

предмети 

63.  

 

Събиране на заявления за ЗИП / ИУЧ по етапи 

според учебните планове 

 

Май - юни 2020 
ЗДУД, класни 

ръководители 

64.  Връщане на учебници ІІ-VІІ клас Май - юни 2020 

Мариана 

Миркова, 

класни 

ръководители 

65.  

 

Приключване на учебната година и оформяне на 

учебната документация за начален етап 

 

Май - юни 2020 
ЗДУД, класни 

ръководители 

66.  

 

Проверка на ЗУД за края на учебната година от 

съответните екипи 

 

Май–юни-юли 

2020 
Комисии 

67.  
2 юни – Ден на Христо Ботев и борците за 

свободата на България 
Юни 2020 

 

Добринка 

Иванова, 

Илияна Борисова 

 

 

68.  

 

Поетичен рецитал „Стръкчета трева” с ученици 

от шести клас 

 

Юни 2020 
Цветанка 

Николова 

69.  

 

Приемане на график за подготовка на МТБ за 

новата учебна година 

 

Юни 2020 
Директор, 

домакин 

70.  

 

Представителна изява на учениците от осми 

клас с интензивно изучаване на АЕ и ИЕ 

 

Юни 2020 

Учители по 

английски език и 

испански език 
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71.  

 

Изготвяне на проект на Списък – Образец 1 за 

2020 / 2021 г. 

 

Юни 2020 Директор, ЗДУД 

72.  Анализ на учебните постижения Юни 2020 

ЗДУД, главни 

учители, класни 

ръководители 

73.  

 

Приключване на учебната година и оформяне на 

учебната документация за прогимназиален и 

гимназиален етап 

 

Юни - юли 2020 

ЗДУД, 

класни 

ръководители 

74.  

 

Предаване на ЗУД и на съответните кабинети на 

ЗДУД след приключване на учебната година 

 

Юни – юли 2020 
Директор, ЗДУД, 

учители, домакин 

75.  

 

Провеждане на изпити за промяна на оценката  

по етапи 

 

Юни – юли 2020 ЗДУД, учители 

76.  

 

Организиране и провеждане на дейности по 

план-приема за учебната 2020 / 2021 г. 

 

 

 

Юни - юли 2020 

 

Директор, 

Комисии 

77.  
Работа по Европейски програми, НП, Общински 

програми и инициативи 

Учебна 2019/2020 

г., според графика 

на съответното 

ведомство 

Директор, 

учители 

78.  
Провеждане на олимпиади и национални 

състезания и конкурси 

По календара на 

МОН 

 

Главни учители и 

учители 

79.  

 

Участие на учениците от 30. СУ в 

организираната традиционно от МОН Седмица 

на четенето 

 

По календара на 

МОН и РУО 

Учители по БЕЛ и 

начални учители 

80.  
Участие в конкурси, организирани от 

посолството на Испания и посолствата на други 

испаноезични държави 

Според графика на 

обявяване на 

конкурсите от 

посолствата 

Учители по 

испански език 

81.  
Участие на учениците, изучаващи немски език в 

културните мероприятия на Гьоте -  институт, 

гр. София с ученици от XI и XII клас 

Според 

календарния план 

на института 

Йоланда Средкова 

82.  

Подготовка и реализиране на тематични базари: 

Коледна работилница с родителите и децата; 

участие на ученици от начален етап в 

организираната традиционно мартенска 

работилница в район Възраждане на Столична 

община и др. 

Коледа, Първи 

март, Великден 

 

Начални учители, 

учител по ИИ, 

учител по 

технологии и 

предприемачество 
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83.  

Организиране на дейности с ученици от 

гимназиален етап и ВСС по ОП „Съдебната 

власт – информиран избор и гражданско 

доверие“ 

 

Учебна 2019/2020  

година 

Томислав 

Евтимов 

84.  

 

Представяне постиженията на учениците по 

изобразително изкуство в периодични изложби 

във фоайето на 30. СУ 

 

Учебна 2019/2020 

година 
Мариана Данкова 

85.  

 

Популяризиране на постиженията на учениците 

чрез училищния сайт, информационни табла, 

изложби и др. 

 

Учебна 2019/2020 

година 

Мариана Петрова, 

педагогически 

специалисти 

86.  

 

Организиране на екскурзии при спазване на 

нормативната уредба на МОН за ученически 

отдих и туризъм: 

- Еднодневна екскурзия, посветена на 

патронния празник 

 

- Еднодневна екскурзия във връзка с 

изучавания материал по „Човекът и 

природата“ – VI клас 

 

- Еднодневна екскурзия по случай 

завършването на учебната година в 

начален и прогимназиален етап 

 

- Зелено училище 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 

 

 

Април 2020 

 

 

 

Юни 2020 

 

 

 

Април 2020 

 

Директор, 

ръководители на 

групи 

87.  

 

Извънкласни и спортни дейности според 

плановете на вътрешноучилищните 

професионални учебни общности, Националния 

календар на МОН и графика на район 

„Възраждане” 

 

 

Според съответните 

планове и графици 

Председатели на 

ПУО, 

учители по ФВС 

88.  

 

Целогодишна работа по приобщаване на децата 

със СОП, взаимодействие с 

вътрешноучилищните екипи, родители и други 

заинтересовани страни 

 

Според 

потребностите и 

съответните 

графици 

Директор, ЗДУД, 

училищен 

психолог, екипи 

89.  Провеждане на квалификационни дейности 

 

Според плана за КД 

 

Главни учители 



 12 

90.  Провеждане на дейности на ПС 

 

Според плана на 

ПС 

 

Директор 

91.  Провеждане на дейности по БД 
Според плана за час 

на класа 

 

Класни 

ръководители и 

други 

педагогически 

специалисти 

 

92.  
Провеждане на дейности по охрана и 

безопасност 

Учебна 2019/2020 

година 

 

Ръководство, 

учители, дежурни 

учители и 

ученици, 

охранителна 

фирма 

 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 В приложенията, които са неразделна част от настоящия план, са конкретизирани 

тематичните дейности: 

➢ Приложение № 1- План за квалификационна дейност; 

➢ Приложение № 2 - План за дейността на Педагогическия съвет; 

➢ Приложение № 3 – Дейности за предоставяне на подкрепа за личностно развитие 

на учениците на 30. СУ за учебната 2019/2020 г.; 

➢ Приложение № 4 – Спортен календар 2019/2020 г. 
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Текстово_поле
.
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Приложение 1

30 SOU
Текстово_поле
.
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Приложение 1 към квалификация
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Приложение 2 към квалификация
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  ІІІ. МЕСЕЦ   ФЕВРУАРИ 2020 ГОДИНА 

 

  Анализ на резултатите от първи учебен срок. Анализ на нивото на усвояване на 

компетентности от учениците и приемане на съвместни мерки между учителите с цел подобряване 

на образователните резултати. Анализ на състоянието на училищната документация. Отчет за 

изпълнение на училищния бюджет 2019 г. 

                                                                                                          Срок: до 21. 02.2020 г. 

    Докладват: Директор, ЗДУД, 

    главен счетоводител, 

    главни учители, кл. р-ли  

 

 ІV.МЕСЕЦ  АПРИЛ 2020 ГОДИНА 

 

Обсъждане организацията за провеждане на НВО – IV, VII, X клас  и  ДЗИ – XII клас. 

Обсъждане на проектни предложения за ИУЧ/ ЗИП и спортни дейности за учебната 2020/2021 г. 

Отчет на училищния бюджет за първо тримесечие 2020 г. 

                                                                                                         Срок: до 30. 04.2020 г. 

   Докладват: Директор, ЗДУД,  

  главен счетоводител, кл. р-ли  

 

V. МЕСЕЦ  ЮНИ 2020 ГОДИНА 

 

Представяне на Проекто – Образец 1 за учебната 2020/2021 г. Анализ на нивото на усвояване 

на компетентности от учениците и приемане на съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати през следващата учебна година. 

                                                                                                         Срок: 30. 06.2020 г. 

                                                                              Докладват: Директор, ЗДУД,  

                                                                                                   кл. р-ли, учители  

 

VI. МЕСЕЦ  СЕПТЕМВРИ  2020 ГОДИНА 

 

Анализ на цялостната дейност на 30. СУ за учебната 2019/2020 г. Прием на училищните 

планове, правилници, програми и форми на обучение за учебната 2020/2021 г. Отчет на училищния 

бюджет за второ тримесечие 2020 г. 

 

                                                                                                          Срок: до 11. 09.2020 г. 

                                                                               Докладват: Директор, ЗДУД,                                                                                                                                                      

гл. счетоводител, гл.  учители        
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9. Превенция на насилието и преодоляване на 

проблемно поведение 

целогодишно кл. 

ръководители, 

уч. психолог 

10. Превенция на обучителни затруднения целогодишно учители, кл. 

ръководители, 

уч. психолог, 

логопед  

11.  Логопедична работа по график /за 

ученици със СОП 

според заповед на 

директора на 

РЦПППО при 

определена 

допълнителна 

подкрепа от 

логопед/ 

Р. Пиндева 

 

• Допълнителна подкрепа   

- със заповеди на директора се определят екипи за подкрепа за личностно 

развитие на всички ученици със СОП 

- екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП изготвят 

планове за подкрепа с участието на родителите на съответния ученик, в които 

се фиксират конкретните дейности и срокове 

- екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП изготвят  

графици на екипните срещи 

- ресурсният учител, логопедът и психологът изготвят графици за работа си с 

учениците със СОП, които се утвърждават от директора на 30.СУ  
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