
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” – С.НОВАЧЕНЕ,ОБЩ.НИКОПОЛ 
 
 
 

Утвърдил: 

 Нино Великов 

 Директор на ОУ,, Патриарх Евтимий 

с.Новачене общ Никопол 

 
            

 
ПЛАН ЗА РАБОТА 

на  Елеонора Аспарухова Манолова 
 главен учител по  български език и литература 

за учебната 2022/2023 година 

 

Област  Цели по показатели Дейности за постигане на целта 
Времева рамка 
Срок 

1. Учебен процес 

1.1. Планиране 

Издигане качеството на учебно-
възпитателната работа. 

Отчитане на индивидуалните 
потребности на учениците. 

1.Изработване на годишен план за работа по български език и 
литература. 

2.За всяка урочна тема да се определят конкретни целии с 
оглед тяхното постигане да се структурира учебния процес. 

 

 

15.09.2022 г. 

 

 

постоянен. 

1.2.Преподаване 

Поставяне на ученика в центъра 
на дейността; грижа и внимание 
за неговото развитие и обучение. 

Развитие на индивидуалността и 
стимулиране на творческите 

1.Да се използват в часовете по български език и литература 
различни методи и техники, които дават резултат в конкретната 
учебна ситуация. 

2.Да се мотивират учениците да задават въпроси и да участват 
активно в учебния процес. 

3.Да се реализират вътрешнопредметни и междупредметни 

 

постоянен 

 

постоянен 



заложби у учениците. връзки. 

4.Да се езпалзват учебно-технически средства и материали, 
подходящи за постигане на резултати в учебната дейност. 

 

постоянен 

 

 

постоянен 

1.3. Оценяване 

Повишаване на резултатите на 
учениците при външното 
оценяване и приемните изпити 
след VІІ клас. 

Създаване на трайни мотиви за 
учене чрез разнообразни форми 
на проверка и оценка. 

1.Подготвка на тестовете за входно ниво. 

2.Установяване равнището на знания и умения в началото на 
учебната година чрез тестове за входно ниво. 

3.Изготвяне на анализ на резултатите от входните тестове по 
български език и литература за V,VІ и VІІ клас. 

4.Обобщаване на анализите от входните нива за училището. 

5. Използване на различни начини за оценяване на знанията на 
учениците. 

6.Ритмично и периодично оценяване на знанията и уменията 
на учениците. 

7.Провеждане на класни работи по български език и 
литература. 

8.Установяване на изходното равнище на учениците; участие 
във външното оценяване. 

9.Изготвяне на анализ на резултатите от изходните контролни 
работи и на резултатите от външното оценяване. 

10.Обобщаване на резултатите от изходните тестове и от 
външното оценяване за училището. 

11.Работа по въвеждане на електронен дневник в училището и 
за адекватното  информиране на родителите за постиженията 
на учениците. 

 

 

Х. 2022 г. 

До 05.10.2022 г. 

До 20.10.2022г. 

 

постоянен 

 

постоянен 

 

 

І . 2023 г.,  V.2023г. 

 

До 12.06.2023 г. 

 

VІ . 2023г. 

VІI 2023 г. 

 

Постоянен 

1.4. Динамика на класната стая 

Оформянето на класа като 

1.Постоянна връзка с родителите. 

2. Контролиране на класа оносно спазване на правилника за 

постоянен 

 



единен колектив. 

Познаване на качествата и 
потребностите на всеки ученик от 
класа. 

вътрешния ред в училище. 

 

 

постоянен 

2. Възпитателна дейност-  

Развитие на индивидуалността и стимулиране на 
творческите заложби на учениците. 

Изграждане на ценностни ориентации за уважение и 
зачитане на индивидуалността и уникалността на 
отделната личност. 

 

 

1.Разгръщане на инициативноастта и активността на учениците 
чрез участия в тържествата по случай празника на училището, 
24.V, 3.ІІІ и први отбелязване на дати от празничния календар. 

2.Работа  с учениците за толерантност към различните. 

 

 

постоянен 

постоянен 

3. Извънурочна дейност 

Формиране на позитивни социални и граждански 
умения и ценностни ориентаеции с цел жизнена 
реализация. 

 

1.Участие в общински и областен кръг на олимпиадата по 
български език и литература. 

3.Работа по организационни въпроси,свързани с провеждане 
на олимпиадите в училището, външното оценяване и 
ученическите игри. 

 

 

Според графика за 
олимпиадите и 
състезанията 

 

 

 

4. Безопасност на учениците 1. Провеждане на начален и периодичен инструктаж. 

2. Контрол на здравното състояние на учениците от 
класа.Взаимодействие с медицинското лице в училището. 

3.Провеждане на 5-минутка за БДП в края на последния час. 

 

ІХ 2022 г.,    ІІ.2023г. 

постоянен 

 

постоянен 

5. Трудова дисциплина 

 

 

Попълване и правилно оформяне на дневници, ученическите 
книжки и всички документи за системата на училищното 
образование. 

 

Постоянен 



6. Социални 
умения и 
компетентност 

6.1. Работа в екип 

1. Методическо консултиране на учителите във връзка с урочна 
и извънурочна дейност, участия в конференции, подготовка за 
публикации. 

2. Осигуряване на информационни бюлетини за участие на 
учцителите в извънучилищни квалификационни форми. 

3.Участие в учителски форуми и конференции, изготвяне на 
публикации. 

4. Участие в работата на методическото обединение. 

5.Консултиране и подпомагане на училищен екип при 
кандидатстване по проект и неговото осъществяване. 

 

 

 

постоянен 

постоянен 

 

постоянен 

постоянен 

 

постоянен 

6.2. Общуване 
Съблюдаване на професионалната и  колегиалната етика. 

 
Постоянен 

 
 
 
 
Изработил: ......................................... 
  /Елеонора Манолова/                
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