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Т. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

През изтеклата учебна 2021/2022 година основна цел бе опазване живота и здравето на

учениците и учителите в условията на СОУ) 19 и постигане на високи резултати в

образователно-възпитателния процес и социализацията на учениците. Продължиха дейностите в

училище, заложени в програмата за иновативации чрез реализирането на иновативните методи,с
цел подобрението и ефективизирането на обучение по немски език и английски език. В СУПНЕ |

„Фр. Шилер“ се работи по усъвършенстване и стандартизиране на обучението, утвърждаването на

разнообразни методи на работа в учебните часове и прилагане на компетентностния подход по |

всички останали общообразователните учебни предмети. Провеждаха на интердисциплинарни

учебни единици, продължи създаването на дигитални ресурси, свързани с учебно съдържание и

усъвършенстване работата в ел. платформа Тиймс при ОРЕС. Важна роля имаше |

вътрешноинституционалната, провеждане както в ОРЕС, така и присъствено, и външната

квалификация на учителите като част от мерките за повишаване качеството на образованието.

Реализираха се дейности, заложени в стратегията 2020-2024 г., подчинени на набелязаните

стратегически цели и задачи, визиращи просперитета на училището и запазване на сплотената

училищна общност,както и затвърждаването му като център, съхраняващ българските традиции

и приобщаващ училищната общност към европейските ценности. Дейностите, подчинени на тези |

цели, бяха реализирани както присъствено, така и в електронна среда.

Важна крачка в администрирането на учебния процес в училище бе направена през

предходните учебни години, а именно изцяло работа в електронен дневник Школо. Чрез него

учителите попълваха своевременно отсъствия, оценки и бележки, а родителите получаваха

навременна информация, в допълнение училището се възползва от останалите предоставени.

възможности на ел. дневник - лични картони, главна книга, отпечатване на удостоверения за

преместване и др. И през учебната 2022/2023 г. ще продължим да работим в НЕИСПУО, ел.
дневник и ще въведем личното образователно дело (ЛОД). В ел. вид ще се водят училищните

документи посочени в Наредба Мое # /11.08.2016 г. на МОН.

Учениците от ТУ, УП, Х и ХП клас, явили се на НВО и ДЗИ, показаха високи резултати, с

което защитиха ефективността от провежданото обучение, трайно усвояване на знания и.

компетентности, а също така и ефективността от труда на учителите.

Годишният среден успех за училището за учениците от 4 -12 клас за учебната 2021/2022

година е Много добър 5.44. За сравнение през учебната 2020/2021 е Много добър 5,43, за учебната

2019/2020 е Много добър 5.47; 2018/2019 е Много добър 5,31 а през 2016/2017 г. е 5,34. Това е

сигурен знак за устойчивост НА ВИСОКИТЕ РЕЗУЛТАТИ.

На база тези резултати целта, която ръководството на училището си поставя за учебната

2022/2023 година е запазване на високите общи резултати и намаляване броя на по-ниските.

индивидуални резултати както в учебния процес, така и на НВО и ДЗИ. Също така важно за|



училището ни е относително минималните разлики между резултатите от външното и вътрешнота

оценяване. Необходимо е да се поддържа високо ниво на обучение, възпитание и социализация и

акцент върху индивидуалния подход към учениците -- диагностика, набелязване и реализиране на

конкретни дейности за повишаване на резултатите на отделни по-слаби ученици.

Чрез вътрешноинституционалната квалификация и чрез включване в предложени външни

обучения да се усъвършенстват уменията и да се обогатят методите на учителите, както в

присъствено, така и в обучението от разстояние в електронна среда. Още повече, че ни очаква още

една година, в която е възможно отново обучението да се редува от присъствено в ОЕСР и

обратно.

П. ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

Приемът на ученици в училището за учебната 2022/2023 година бе реализиран на 1009894

спрямо приетия училищен план-прием в 1 клас и държавния план-прием на ученици в УШ клас. В

Т клас бяха приети 80 ученици в три паралелки. В УШклас в три паралелки бяха приети 78 ученици

след завършено основно образование 26 ученици в профил „Предприемачески“ и 52 ученици в

профил „Чужди езици“.

В последните години се констатира, трайна тенденцията на повишен интерес към

училището, която трябва да се запази и да се гарантира устойчивост. Длъжни сме, съобразявайки

се с изискването за преминаване на училището на едносменен режим през учебната 2023/2024

година при 37 паралелки, да не увеличаваме училищния и държавния план-прием.

1. ОСНОВНИ НАСОКИ И ПРИОРИТЕТИ за учебната 2022/2023 година
1. Спазване на мерки и правила за ограничаване рисковете от разпространение на СОУ- 19 в

училището за учебната 2022/2023 г. с цел опазване здравето на учителите, служителите и

учениците.

2. Реализиране на мерки за намаляване на консумациятана ел. и топлоенергия в училище.

3. Продължаване на вътрешноучилищната квалификация на учителите както по профилиращите

предмети, така и на учителите, преподаващи общообразователни учебни дисциплини, главно чрез

дейности, планирани в методическите обединения и интердисциплинарни дейности.

4. Избор на подходящи предложения за външноучилищна квалификация, посещение на различни
квалификационни форми (присъствено или онлайн) и споделяне на усвоените знания и умения

пред колеги, за които представлява интерес.

5. Повишаване качеството на обучение по профилиращите учебни дисциплини - немски език,

английски език, философия и информационни технологии, биология и здравно образование,

география и икономика, а също и по останалите общообразователни учебни предмети, чрез

синхронизиране на обучението по вертикала и хоризонтала на учебните програми и



|

сътрудничество на учителите за реализиране на проекто базирано обучение, интердисциплинарни.

учебни часове. Прилагане на информационните технологии, работа с електронни ресурси и

използване на наличната училищна техника в обучението, както и прилагане на интерактивни.

методи за работа в учебните часове и други иновации за мотивацията на учениците в урочната

работа - присъствено и в ОЕСР, както и при самоподготовката им.

6. Постигане на приемственост и плавен преход при преминаване на учениците в по-горен етап

на обучение - синхронизиране на методика, дейности, стереотипи.

7. Предприемане на допълнителни мерки за подобряване на трудовата дисциплина на учители и |

служители, както и мотивиране на учениците за активно участие в учебния процес не само в
присъствените учебни часове, но и в ОРЕС. Контролната дейност по спазване на дисциплината от
учители, служители и ученици. Повишаване ангажираността на учениците чрез включване в

дежурството в класните стаи и в коридорите.

8. Целенасочена работа на създаден училищен екип и оказване на обща и допълнителна подкрепа.

на ученици, след направена оценка на техните нужди.

9. Подобряване воденето, архивирането и съхранението на училищна и учебна документация в

електронен вариант и/или на хартиен носител.

10. Проследяване и контрол на дейностите за осъществяване на иновацията за учебната 2022/2023

г. Анализ на резултатите от иновацията с цел внедряването и във всички класове от средна степен

на образование през следващите учебни години.

11. Диагностика на входното ниво на учениците по отделните учебни предмети и набелязване и.

реализиране на конкретни дейности за повишаване на индивидуалните образователни резултати.

ГУ. СТРУКТУРА И ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. През учебната 2022/2023 година в училището ще се обучават 982 ученици в 39 паралелки,

както следва:

- начелен етап на основното образование:

- 1 клас - 3 паралелки;

- П клас - 3 паралелки;

- Ш клас - 3 паралелки;

- ТУ клас 4 паралелки;

- Прогимназиален етап на основното образование:
- УМ клас 3 паралелки;
- МТ клас -4 паралелки;

-  УПклас -4 паралелки;

-  УШклас - 3 паралелки;

- 1 клас 3 паралелки;



- Х клас - 3 паралелки;

- Х1 клас - 3 паралелки;

-  ХПклас -3 паралелки;

и 255 ученици от началн етап на основното образование в 11 групи за ЦОУД, разпределени по

класове, както следва:

- ГТ клас - 3 групи;

- Пклас - 3 групи;

- Шклас -3 групи;

- МК клас -2 групи;

За учебната 2022/2023 година в училището работят 74 учители на цял щат с трудов договор,

и 18 човека непедагогически персонал. Общо 92 човека на трудов договор.

Училището разполага с 39 учебни помещения, два физкултурни салона, медиотека и

многофункционална зала.

2. Обучението на учениците ще се осъществява по училищни учебни планове, приети на ПС,

съгласувани с обществения съвет към училището и утвърдени със заповед на директора.

Обучението в часовете ИУЧ и ФУЧ ще се осъществява по утвърдени от директора на училището

учебни програми.

У. УЧЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

1. Дейности през учебната 2022/2023 година
МФ Дейност Срок Отговорник

1 Сключване на договор с външен за По график Директор, гл.
НЕИСПУО доставчик на ел. дневник счетоводител

2 Утвърждаване на мерки и правила за До 14.09.2022 г.|Директор, ЗДАСД
ограничаване рисковете от
разпространение на СОУ- 19 в
училището за учебната 2022/23 г.,
съгласно заповеди на МЗ

5 Определяне сменността на обучение и 09:09 2022 т. Директор, ПС
дневния режимза учебната година

4 Подготовка, организиране и провеждане по график ЗДУД
на изпити - приравнителни,
поправителни

5 Организиране на откриването на учебната|До 14.09.2022 г.|В. Ангелова и
2022/2023 година екип

6 Изграждане на постоянно действащите 14.09.2022 г. Директор, ЗД
комисии в училището за уч. 2022/2023 год.

7 Осигуряване на санитарно разрешение от|до 13.09.2022 г. Директор, ЗДАСД |

РЗИ за наличието на условияза нормален|учебен процес
8 Разпределение на часовете по годишни до 13.09.2022 г. Директор

нормативи между учителите



я Определяне на структурите на до 14.09.2022 г. Председатели МО
методическите обединения и изготвяне на
плановете заработа им

10 Изготвяне и приеманена заседание на ПС|14.09.2022 г. Директор,
на Програма за превенция на ранното педагогически
напускане на училище съветник

и Изготвяне и приеманена заседание на ПС|14.09.2022 г. Директор,
на Програма за предоставяне на равни педагогически
възможности и за приобщаване на децата и съветник
учениците от уязвими групи

12 Определяне на формите на обучение в 11.09.2022 г. Директор, ПС
училище за учебната 2022/2023 година

13 Приемане на училищните учебни планове|До 14.09.2022 г.|Директор, ПС
на заседание на ПС, съгласуване с
обществения съвет и утвърждаване със
заповед на директора

14 Приемане и утвърждаване на учебни 14.09.2022 г. И Директор, ПС
планове за индивидуална форма на през годината
обучение( при подаване на заявление за след подаване на
обучение в ИФО) заявление

15 Определяне и възлагане на класно 11.09.2022 г. Директор
ръководство и учители в ГДОУД

16 Въвеждане на нужната информация в До 07.09.2022 г. П. Тончева, ст.
НЕИЙСПУО (Списък образец Ме1) и учител
предварително качване на базата

17 Приемане на седмичния и дневния брой До 14.09.2022 г.|Директор, ЗДУД
часове за групите за всяка от дейностите
от ЦОУД и съчетаването им в седмичното
разписание с учебните часове от
училищния учебен план.

18 Изготвяне на учебни програми за ИУЧ и 14.09.2022 г. Учители, ЗДУД,
ФУЧ и утвърждаване от директор директор

19 Запознаване с Актуализация на ПВТР. 14.09.2022 г. Директор
20 Приемане на мерки за повишаване 14.09.2022 г. Директор, ПС

качеството на образованието в СУПНЕ
"Фр. Шилер”

24 Изготвяне на седмичното разписание за 1|13.09.2022 г. Комисия
ви учебен срок по смени, етапи, степени,
класове и паралелки

22 Изготвяне на плановете на класните До 14.09.2022 г. Учителите, ЗДУД,
ръководители и представяне на ресорен ЗД директор

23 Приемане на актуализация на ПЗБУТО. 14.09.2022 г. ЗДАСД, общо
Инструктаж за ЗБУТО събрание

24 Приемане и актуализация на БАКС 14.09.2022 г. Директор, ЗДАСД
25 Запознаване с правилник за организацията|До 14.09.2022 т.|Директор, ЗДАСД

и реда за осъществяване на
пропускателния режим

26 Изготвяне на графици за учебни часове по|14.09.2022 г. Кл. ръководители,
БДПи Г3 ЗДАСД

27 Изготвяне на график за дежурство на до 15.09.2022 г. М. Йосифова,
учителите - в коридори и фоайета през Г-ви А. Ахмед
учебен срок



28. Първоначално въвеждане на информацията в 14.09.2022 г. Администратори
Електронния дневник на училището и сие на Школо - по

на ители и административен персонал, раоотещи
с ел.дневник

й Р Р заповед

29 Изготвяне на планове за работа на 14.09.2022 г. Председателите на
постоянните комисии за учебната ПК
2022/2023 година

30|Актуализиране и утвърждаване на Етичен|до 14.09.2022 т.|Директор,
кодекс на училищната общност за етичната комисия
2022/2023 г.

31 Изготвяне на графика за провеждане на до 28.09.2022 г. Учителите, ЗДУД
класни и контролни работи през Г-ви
учебен срок

32 Изготвянеи утвърждаване на график за до 28.09.2022 г. Учителите, ЗДУД,
провеждане на консултации с учениците директор
през Г-ви учебен срок

33 Изготвянеи утвърждаване на график за до 29.09.2022 г. Учителите, ЗДУД,
провеждане на консултации с родители директор
през Г-ви учебен срок

34 Изготвяне на график за провеждане на до 29.09.2022 г. Учители ФВС,
спортни дейности и ДЧ ФВС през Гви учители ГУ клас,
учебен срок ЗДУД

35 Изработване на планове за контролната до 27.09.2022 г. ЗДАСД, ЗДУД
дейност на ЗДАСД и на ЗДУД

36 Осигуряване стипендии за учениците от до 30.10.2022 г. Комисия
гимназиален курс. Подаване на молби

37 АКТУАЛИЗИРАНЕ на Правилник за 09.09.2022 г. Директор, ПС

дейността на училището
38 до 20.09.2022 г. Администратор

Попълване на необходимата информация в НЕИСПУОукл.
НЕИСПУО ръководители,

ЗДУД
39 Утвърждаване на Списък - Образец Ме 1 за|до 25.09.2022 г. Директор

учебната година

40 Сформиране и утвърждаване на групи за 07.10.2022 г. Ръководители на
занимания по интереси групи, ЗДАСД

41 Определяне броя на паралелките и до 15.01.2023 г. Директор, ПС
профилите за прием на ученици в УШклас
по държавния план-приемза предстояща
2022/2023 учебна година

42 Изготвяне на седмичното разписание за П-|20.01.2023 г. Комисия
ри учебен срок по смени, етапи, степени
класове и паралелки

43|Дейности по приключване на Г-ви учебен|27.01.2023 г. Учителите, ЗДУД

срок
44 Изготвяне на графика за провеждане на До 2 седмици от|Учителите, ЗДУД

класни и контролни работи през П-ри началото
учебен срок 17.02.2023 г.

45 Изготвянеи утвърждаване на график за до 17.02.2023 т. Учителите, ЗДУД,
провеждане на консултации с учениците
през П-ри учебен срок

директор



46 Изготвянеи утвърждаване на график за до 17.02.2023 г. Учителите, ЗДУД,
провеждане на консултации с директор
родителипрез П-ри учебен срок

47 Изготвяне, обсъждане и утвърждаване на|до 24.03.2023 г.|Директор, ПС
училищен план-прием за предстояща
2022/2023 учебна година

48 Осигуряване на задължителната по график Директор, ЗДАСД,
документация за края на учебната година домакин

49 Провеждане на Ден на ученическо м. 04/2022 г. Уч. парламент,
самоуправление психолог

50 Провеждане на междуучилищния обмен с|През учебната Ръководители на
партньорските гимназии в Германия и година проекти
Румъния

51 Подготовка, организиране, провежданеи|Май-юни 2023 Директор,ЗДУД
отчине на резултатите от НВО ТУ клас, кодяна

НВО УП клас, НВО Х клас и ДЗИ
22 Провеждане на дейности по училищния Май-юни 2023 Директор, комисия

план-прием година
53 Провеждане на дейности по държавния Юни-юли 2023 Директор, комисия

план-прием година
54 Дейности по приключване на учебната Юни-юли 2023 Директор, ЗДУД,

година година учители

2. График за провеждане на родителските срещи през учебната 2022/2023 година

Клас Дата
Т- УПклас 13.09.2022 г.

УШ- ХП клас 13.09.2022 г.

Т- УПклас 11120221,
УШ- ХПклас 16.11.2022 г.

Т- УП клас 16.02.2023 г.

УШ- ХП клас 15.02.2023 г.

1- Ш клас м. Май 2023 г.|ТУ - ХГ клас м. Юни 2023 г.

УПклас м. Юни 2023 г.

УТ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ

ейностиза превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение чрез:
Вид дейност Срок Отговорник/ци за

изпълнение на ПЛР
Психологическа подкрепа, насочена
към ученици, учители, директор,
заместник- директори, родители
чрез:

През цялата
учебна година

Психолог,
Педагогически съветник



«» Създаване на условия за
сътрудничество и ефективна
комуникация между всички
участници в образователния
процес;

» Предоставяне на методическа
помощ на учителите за
превенция на насилието и за
преодоляване на проблемното
поведение;

» Осъществяване на групови
работи с ученици и/ или
кризисни интервенции;

» Работа със социума на
ученика- родители, близки,
връстници.

2.|Провеждане на тематични часове на|Съгласно Класни ръководители,
класа, свързани с тормоза, насилието|годишното Психолог,
и агресията. разпределение на Педагогически съветник

класния
ръководител и
плана за
дейността на
психолога и
педагогическия

съветник
3.|Консултации на психолога и При подаден Психолог,

педагогическия съветник на сигнал от класен|Педагогически съветник
училището с ученици за превенция/ ръководител,
преодоляване на проблемно учител, ученик,
конфликтно поведение. родител

4.|Консултации с родители на ученици с|В зависимост от Класни ръководители,
проблемно поведени. конкретния Психолог,

слу чай. Педагогически съветник
5.|Включване в благотворителни акции|През цялата Класни ръководители,

и други инициативи от учебна година Психолог,
общественополезен характер Педагогически съветник

6.|Оказване на психологическа При Психолог,
подкрепа за преодоляване на необходимост Педагогически съветник
проблемно поведениев кибер
пространството при преминаване в
ОРЕСв условията на продължаваща
пандемична ситуация, обусловена от
разпространението на СОУТ-19.

Занимания по интереси чрез различни организационни форми:
Вид дейност Срок Отговорник/ци за

изпълнение на ПЛР
Включване на учениците в групи за През цялата Учители- ръководители
занимания по интереси за стимулиране на|учебна година
развитието на личностни качества,
социални и творчески умения и изяви на
способностите-- при спазване реда и



условията, посочени в Наредбата за
приобщаващото образование и
Правилника за дейността на училището.

2.|Обучение по различни предмети и
модули, както и участие на ученици в
дейности, чрез които се придобива
допълнителна подготовка.

През цялата
учебна година

Учители- ръководители

Дейности към промяна на нагласите и приемане на различието:
Вид дейност Срок Отговорник/ци за

изпълнение на ПЛР
Провеждане на тематични часове на
класа, свързани с толерантността.
Включване на родители в различни

Съгласно годишното
разпределение на
класния ръководител

Класни ръководители,
Психолог,
Педагогически съветник

дейности. и плана за дейността
на психолога и
педагогическия
съветник

2.|Организиране на информационни Втори учебен срок Ученически парламент,
кампании/ дискусии/ публикации по теми Класни ръководители,
за различията и толерантността в Педагогически съветник
обществото

Дейности за превенция на обучителни затруднения:
Вид дейност Срок Отговорник/ци за

изпълнение на ПЛР.
е» провеждане на екипни срещи за

обсъждане на дейности по обща
подкрепа:

« провеждане на регулярни срещи
за определяне на конкретни
дейности от общата подкрепа за
отделни ученици, насочени към
превенция на обучителните
затруднения:

1. допълнително обучение по отделен
предмет с акцент върху обучението по
български език, включително
ограмотяване на ученици, за които
българският език не е майчин;
2. консултации по учебни предмети,
които се провеждат извън редовните
учебни часове;
3. логопедична дейност

След обсъждане на
информацията от
входните равнища по
учебните предмети, от
индивидуалния
напредък в
обучението и от
наблюдението на
развитието на отделни
ученици, които
срещат затруднения в
обучението

Педагогическите
специалисти, които
работят с ученика за
постигане на напредък;
Координаторът/ите за
организиране и
координиране процеса на.

осигуряване на ОПЛР и
ДПЛР.
За резултатите от
обсъждането се
уведомява родител/
настойник

Дейности, насочени към ученицис изявени дарби:
Вид дейност Срок Отговорник/ци за

изпълнение на ПЛР

1.|Изготвяне на списък с учениците,
които имат трайни способности и

постижения в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта,
класирани на първите три места от

до 28.09.2022 г. - за
провеждане на
разговори с учениците;

Николай Чакъров, гл.
|

учител; педагогически |

съветник и психолог |



общински, национални и
международни изяви с конкурсен
характер през предходната учебна
година- след проведен разговор с тези
уценици с цел упроучване на
желанието им за предоставяне на
ДПЛР при спазване реда и условията,
посочени в Глава четвърта, Раздел Ти
Раздел П от Наредбата за
приобщаващо образование на МОН

до 30.09.2022 г. - за
изготвяне на списъци с
даровитите ученици

Обсъждане на информацията за тези
ученици с координатора за ОПЛР и
ДПЛРза определяне на учениците,
потвърдили желание за ДПЛР и за
които следва да се извърши оценка на
индивидуалните им потребности

до 14.10.2022 г. Класни ръководели на
даровити ученици,
преподаватели,
педагогически
съветник/психолог

При желание - подаване на заявление
до директора от родителя на ученика с
изявени дарби - по реда на чл. 71, ал. 3

от Наредбата за приобщаващото
образование

до 21.10.2022 г. Преподавателят, който
ще работи с ученика

Извършване на оценка на
индивидуалните потребности на
ученик с изявени дарби

Съобразно спецификата
на всеки отделен
ученик,но не по-късно
от установяване на
потребността от
извършване на оценка

Екип за подкрепа за
личностно развитие за
конкретния ученик

Предприемане на конкретни мерки за
работа с отделен ученик съгласно
плана за подкрепа - чрез включване в
дейности, стимулиращи развитието на
уменията и способностите му,
независимо от областта, в която се
проявяват/ наука, изкуство, спорт и др.

През цялата учебна.
година - за тези
ученици, за които е
идентифицирана такава

Екип за ДПЛР за
конкретния ученик.

Включване на даровити ученици в
училищни тържества, празници,
балове.

През цялата учебна
година

Организаторите на
събитията, ПС,
психолог

Дейности по предоставяне на допълнителна подкрепа:
Вид дейност Срок Отговорник/ци за

изпълнение на ПЛР
Обучение на ученици със СОП в
дневна / индивидуална форма на
обучение

През цялата учебна
година

ЕПЛР, ресурсен учител,
Учители

УП. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Дейност Срок Отговорник
Завършване на текущи ремонтни работи и Директор,
подготовка на учебните помещения в 14.09.2022 г. домакин |

училището за началото на учебните занятия |

ЗДАС, |

Да се приведат в изправност и поддържат всички 14.09.2022 г.
ДАСД

|

електронагреватели, бойлери, противопожарни



съоръжения и уреди, ел. ключове и ел. контакти,
съгласно изискванията по нормативни документи

3 Да се извърши обезопасяване на спортните 14.09.2022 Г.
ЗДАСД,

”|съоръжения и уреди в училището
" " домакин

Да се извършват периодично медицински ЗДАСД
През учебната

4.|профилактични прегледи на ученици, учители, година
служители и облужващ персонал

Й

5
Подготовка на отоплителната инсталация на 31.10.2022 г.

ЗДАСД,
”|училището за отоплителния сезон По "

домакин

6 Поддържане и ремонт на училищни мебели и През учебната ЗДАСД,
”|инвентар година домакин

Въвеждане режим на икономия и рационално иректоова Р р: През учебната Дир Р
7.|използване на отоплителна, ел.енергия, вода, годинателефони.

Поддържане в изправност на врати, брави, прозорци, През чебната: ЗДАСД,
8.|маси, столове, чинове и своевременното им гол ина

У домакин
ремонтиране през учебната година
Установяване на брой счупени стъкла, щети от ЗДАСД,

9,|природни бедствия, информиране на|През учебната|Домакин

Застрахователната компания, възстановяване на|година

щетите
Осъществяване на ежемесечен до (10-то число ЗДАСД,щ до ( )

През учебната ДАСД,
10.|контрол по опазване на имуществото в класни стаи; годана домакин

кабинети, коридори, тоалетни, библиотека
Подържане на достатъчни количества от почистващи ЗДАСД,

пи дезифектиращи препарати и предпазни средства с|През учебната|домакин,
”|цел за осигуряване на ежедневно дезифектиране на|година

чилището и недопускане на зараза от СОУТР 19
о три дни преди|Директор,

Извършване при необходимост на компенсирани
До триод реди|Директор
края на всеки|главен

промени по плана на приходите и разходите, в т.ч.12. - месец, а за м.|счетоводител
между дейностите и уведомяване за Това Декември до 10
първостепенния разпоредител с бюджет число
Изготвяне и представяне на първостепенния иректор,Е.

На

Р Всеки месец, в Дир Р.
разпоредител с бюджет - Община Русе на касов главен

срокове,отчет за изпълнение на бюджета на СУПНЕ счетоводителР.. “Е определени от
„Фридрих Шилер” с натрупване от началото на

първостепенниягодина, съгласно указанията дадени от
разпоредител

първостепенния разпоредител с бюджет
в срокове, Директор,

14
Изготвяне и представяне на оборотните ведомости на|определени от|главен

”|училището за обобщаване от Община Русе първостепенния счетоводител
разпоредител
До края на месеца,|Директор,

Представяне на обществения съвет, и пред общото до е ч Дирк Р

15.|събрание на работниците и служителите тримесечни
дващ

съответното счетоводителотчети за изпълнението на бюджета на училището тримесечие
До 5 число на|Директор,

Публикуване на интернет страницата на училището|месеца, следващ|гл.счетоводит
16.|на тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на|месеца на|ел,

училището изготвяне на|Администрат
отчета. Годишният ор, база данни



отчет се публикува
в срок до десет дни
от определения от
първостепенния
разпоредител с
бюджет срок за
представянето му

Изготвяне и представяне на Община Русе В срокове, Директор,
разпределение на бюджета на училището по|определени от|главен1. тримесечия, приходи, разходи и дейности за|първостепенния счетоводител
календарната 2022 г. разпоредител

До десет дни след|Директор,
утвърждаване и|главен

18 Публикуване на интернет страницата на училището|получаване от|счетоводител,
”|на утвърдения бюджет първоствепенния|Администрат

разпоредител с
бюджет

ор, база дани

в сроковете|Директор,Кандидатстване за получаване на допълнителни
определени от НП|главен

средства за изплащане на обезщетения на персонала | Оптимизиране на|счетоводител19.|като се подадат определените документи по НП
вътретната„Оптимизиране на вътрешната структура Р

» структура на
персонала" яперсонала

в сроковете|Директор,
Кандидатства за осигуряване на средства определени от НП|главен

2,|заместване на учители и възпитатели като се подадат „Без свободен|счетоводител
”|определените документи по НП „Без свободен час”,|час”, модул „Без

модул„Без свободен час в училище” свободен час в
училище”
в сроковете|Директор,
определени 5 1З3ЗДУДКандидатстване за получаване на средства от други

с

21. Вид ред ДРУ съответната ЗДАСД,Национални програми. Национална главен
програма счетоводител
в сроковете|Директор,Усвояване на финансовите средствата предоставени

по всички Национални програми, по които е определени. от|ЗДУД,
22:

и

: съответната ЗДАСД,
кандидатствало училището и е получило Национална главенфинансиране

програма счетоводител
Усвояване на финансовите средства предоставени по|В сроковете|Директор,

24.|проект МФ ВСО5М2ОРО001-5.001-0001 „Равен достъп до|определени от|главен
училищно образование в условията на кризи“ проекта счетоводител

УШ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО
Планза контролната дейност на директора на СУПНЕ“Фр. Шилер“- Русе за учебната 2022/2023 г
(ПРИЛОЖЕНИЕ Ме 1)

1Х. ДЕЙНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
План за провеждане на заседанията на Педагогическия съвет на училището за учебната 2022/2023
г. - по дати, теми и приоритети (ПРИЛОЖЕНИЕ Ме 2)

Х. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

м



|

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти в СУПНЕ “Фр. Шилер”за
учебната 2022/2023 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ Ме 3)

31. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И
УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ Ме 4)

ХП. АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ
(ПРИЛОЖЕНИЕ 15)
ХШ. ДЕЙНОСТИЗА ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ, ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ГОДИШНИНИ И
СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА
Календарен план за честване на празници, отбелязване на годишнинии събития, провеждане на
училищни тържества през учебната 2022/2023 година (ПРИЛОЖЕНИЕ е 6)

ЖГУ.СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ
Училищен календар за спортни дейности през учебната 2022/2023 година (ПРИЛОЖЕНИЕ Ме 7)


