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   58. Основно училище „Сергей Румянцев”  

София, район „Сердика”, ул. „Железопътна“ №65 

E-mail: sergei_rumiancev@abv.bg; тел.: 02/ 936 67 55 

 

 
                                                                                                            Утвърдил:................................ 

                                                                                                                          Директор:К. Мустайков/ 
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Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №13 
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Раздел I 

 

МИСИЯ 

 

Мисията на  58. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“ е да подпомага 

учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани 

учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците не 

само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им 

необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение към 

гражданските права на другите и отговорно собствено поведение. Основни моменти е нашата мисия 

са: 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на 

предизвикателствата на времето, в което живеем. 

 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност. 

3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното 

практическо приложение в целия образователен процес. 

 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване 

и правилно поведение в обществото. 

 7. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане 

за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща 

европейска държава. 

 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

 9. Осигуряване на достъп до образование – присъствено или от разстояние в електронна среда 

в условията на пандемия от „Ковид 19“ на всички ученици в съответствие с изискванията на 

Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието. 

 

 

ВИЗИЯ 

 

58. ОУ „Сергей Румянцев“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с 

два етапа на основна образователна степен: начален етап 1. – 4. клас и прогимназиален етап 5. – 7. 

клас, съгласно образователната структура. Ще продължим да работим в насока запазване на стабилността 

на учениците и паралелките в училището. 

Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат 

стандартите на новия ЗПУО. С автономията, която ни позволява новият закон, ние ще разработим 

съвременни програми за избираеми форми, даващи компетентности в съответствие с потребностите 

и интересите на учениците. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана – с цел да отговорим на потребностите и да 

дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно 

напускане на училище. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети. С цел да отговорим на изискванията за 

създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани 

специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи 

допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

Ще актуализираме Етичния кодекс и ще се ръководим от заложените в него морални и етични 

ценности  на училищната общност. 
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Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при 

подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси. Децата от 

малцинствените групи да се включат активно в училищния живот. 

 Ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим 

целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: „Училищен 

плод“, „ Училищно мляко“, както и ще се включим в нови такива. 

 За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, 

свързани с миналото и фолклорните традиции на България. Ще продължим да обогатяваме книжното 

богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество. 

С цел повишаване  качеството на обучението педагогическият колектив ще се включва в 

подходящи квалификационни форми.  

 Учениците и учителите, както и непедагогическият персонал, ще бъдат надлежно 

инструктирани за работа в условия на пандемична обстановка, за да бъдат спазвани всички 

задължителни мерки за борба с вируса. 

 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование 

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане на 

дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и държавните образователни 

стандарти: 

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището. 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и 

социализация. 

1.3. Осъществяване на обучение по учебни планове за профили и професии съобразно 

потребностите и интересите на учениците и възможностите на училищната институция.  

2. Изграждане и поддържане на училищна организационна култура чрез 

институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование: 

2.1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание. 

2.2. Ритуализация на училищния живот. 

2.3. Утвърждаване на ученическото самоуправление. 

2.4. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот. 

2.5. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. 

2.6. Подкрепа на личностното развитие на учениците. 

3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на 

учениците: 

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми. 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие. 

3.3. Обновяване и обогатяване на материалната база. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите 

кадри: 

1.4. Квалификация на педагогическите кадри. 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежта: 

5.1. Взаимодействие с родителите. 

5.2. Взаимодействие с институции. 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство. 
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Раздел II 

  

ДЕЙНОСТИ 

 

1. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА, 

ИЗЛОЖБИ, КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ 

Групи и дейности: 

• приобщават родителската общност и Училищното настоятелство за провеждане на някои от 

мероприятията; 

• създаване на позитивна култура, насочена към успех на ниво училище; 

• подпомагане обучението и възпитанието на учениците; 

изява на талантливи възпитаници от училището; 

• развиване на училищната общност. 

 

 М. СЕПТЕМВРИ 

 

Подготовка и подреждане на класните стаи, коридорите и училищния двор за първия учебен ден 

Отговорник: Класни ръководители, учители по 

предмети, ръководство 

Срок 14.09.2021 

 

Подготовка и тържествено откриване на учебната  2021/2022 година 

Отговорник: Сл. Тодорова, Т. Грозданов, Й. 

Димитрова, В. Керкенезова, М. 

Йовчевска, Г. Цанков, Н. Цветкова, К. 

Каменова 

Срок 15.09.2021 

 

 17. септември – Ден на София   

Отговорник: Здр. Христова 

 

Срок: 17.09.2021 

 

 22. септември – Ден на Независимостта на България  

Отговорник:  Г. Драганова Срок:   21.09.2021 

 

 

М. ОКТОМВРИ 

 

1. октомври – Ден на музиката 

 

5. октомври – Международен ден на учителя  

Отговорник: Т. Владимирова Срок: 04.10.2021 

 

Конкурс „Любовта към отечеството“ /Посветен на Г. Раковски/  

Отговорник: Й. Димитрова, В. Керкенезова, Сл. 

Тодорова, УС 

Срок: октомври 2021 

                                                                                               

Дни на професиите, покана към родители и представители от професионални гимназии 

Отговорник: Й. Димитрова, Ек. Йорданова Срок: януари – май 2022 

 

Отговорник: Т. Грозданов, М. Елмазова Срок: 01.10.2021 
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Изложба на тема, свързана с безопасността на движението 

Отговорник: В. Керкенезова, Й. Крумова  Срок: 30.10.2021 

  

   

М. НОЕМВРИ 

 

 Екскурзии, посещения на исторически забележителности във връзка с Ден на народните будители - 

при възможност и липса на рестрикции 

Отговорник:  Класни ръководители, учители ЦОУД Срок: 01.10- 30.11.2021 

 

Отбелязване на 1. ноември - Ден на народните будители  

Отговорник:  Сл. Тодорова, Т. Станчева, УС Срок: 31.10.2021 

 

Подготовка за Седмица на отворените врати – определяне на дейностите и изготвяне на график за 

провеждането им, оформление – при възможност и липса на рестрикции 

Отговорник: Т. Владимирова, М. Желязкова Срок: 30.10.2021 

 

Седмица за защита правата на децата 

Отговорник:  Л. Костадинова; Р. Андонова, УС Срок: 02-06.11.2021 

 

16. ноември - Международен ден на толерантността. Седмица на антитормоз – табла и уредба 

Отговорник:  Ст. Иванова, Ив. Илиева, УС Срок: 09-13.11.2021 

 

18. ноември –  Практическо занятие с начален етап във връзка със световния ден за възпоменание 

на жертвите при ПТП 

Отговорник:  Й. Крумова, Г. Антова Срок: 18.11.2021 

 

Посещение на театрални постановки за начален етап и прогимназиален етап – при възможност и 

липса на рестрикции 

 

 

М. ДЕКЕМВРИ 

 

Тържествено отбелязване на коледните и новогодишните празници: 

 

• Изложба-базар във фоайето на училището – при възможност и липса на рестрикции  

Отговорник: В. Керкенезова, Р. Василева, Б. Борисова, 

кл. ръководители 

Срок: 02-20.12.2021 

 

• Празнично тържество в прогимназиалния етап – при възможност и липса на рестрикции 

Отговорник: В. Керкенезова, Н. Цветкова, Т. 

Грозданов, Сл. Тодорова, УС 

Срок: 20.12.2021 

 

• Празнично тържество в начален етап – при възможност и липса на рестрикции 

Отговорник: К. Каменова, Ст. Мезерлиева, М. 

Йовчевска, Л. Гаврилова, 

Керемидчиева 

Срок: 20.12.2021 

 

 

 

Отговорник: класни ръководители, учители ЦОУД Срок: постоянен 
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М. ЯНУАРИ 

 

11 януари – Международен ден на думата „Благодаря“ 

Отговорник:  П. Донева, И. Цанкова, УС Срок: 11.01.2022 

 

Интердисциплинарно състезание „Мисля, знам и мога“ 

Отговорник:  Сл. Тодорова; Н. Цветкова; М. 

Георгиева, УС 

Срок: януари.2022 

 

Урок по истрия в прогимназиалния етап 

Отговорник:  Гр. Драганова, Сл. Тодорова, УС Срок: януари.2022 

 

М. ФЕВРУАРИ 

 

149 години от обесването на Васил Левски  

Отговорник: А. Николова, А. Рангелова; УС Срок: 18.02.2022 

 

23. февруари – Ден на розовата фланелка – ден срещу училищния тормоз  

Отговорник: Ек. Йорданова, Ст. Иванова, УС Срок: 23.02.2022 

 

  

М. МАРТ 

 

Посрещане на Баба Марта – общооучилищна изложба-базар на мартеници и картички във фоайето 

на училището – мероприятието е съвместно с УН.   

Отговорник: В. Керкенезова, Здр. Христова, А. 

Рангелова, УС 

Срок: 01.03.2022 

 

3. март - Ден на Освобождението на България – тържествено отбелязване на празника 

Отговорник: Л. Костадинова, Ив. Илиева, Т. 

Грозданов, П. Ганчева 

Срок: 02.03.2022 

 

8. март – Отбелязване Ден на жената 

Отговорник: Т. Грозданов, Г. Цанков Срок: 08.03.2022 

  

21. март – Отбелязване на първа пролет  

Отговорник: Т. Станчева, Ив. Сураджиева. 

Керемидчиева 

Срок: 21.03.2022 

 

Седмица на отворените врати  

Отговорник: М. Желязкова, Т. Владимирова, И. 

Цанкова 

Срок: 28.03 - 01.04.2022 

 

 

М. АПРИЛ 

 

Отбелязване на празниците Лазаровден, Цветница и Великден 

Отговорник: Т. Грозданов, М. Йовчевска, В. 

Керкенезова, УС 

Срок: 11-21.04.2022 
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18. април – Международен ден на културно-историческото наследство 

Отговорник: Гр. Драганова, Н. Цветкова, УС Срок: 18.04.2022 

 

22. април Международен ден на Земята 

Отговорник: М. Георгиева, УС, Ст. Мезерлиева Срок: април 2022 

  

23. април  Световен ден на книгата  

Отговорник: Л. Гаврилова, Ст. Иванова, Р. Василева, 

УС 

Срок: 23.04.2022 

 

Провеждане на седмица на природните науки 

Отговорник:  М. Георгиева, Н. Цветкова, УС Срок: 29.04.2022 

 

 

М. МАЙ 

 

9.  май Ден на Европа – ден на самоуправление 

Отговорник: УС Срок: 09.05.2022 

 

24. май – Отбелязване Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 

концерт                     

Отговорник: Сл. Тодорова, Т. Грозданов, М. 

Йовчевска, Н. Цветкова, Г. Цанков, В. 

Керкенезова, Л. Костадинова, П. 

Донева, УС 

Срок: 20.05.2022 

 

 

М. ЮНИ 

 

Отбелязване 1.юни – Международен ден на детето – конкурс за рисунка на асфалт  

Отговорник: В. Керкенезова, Керемидчиева Срок: 01.06.2022 

 

Отбелязване 2.юни - Ден на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на 

България  

Отговорник: Р. Андонова, Г. Антова, П. Ганчева, УС Срок: 02.06.2022 

 

Интердисциплинарно състезание „Мисля, знам и мога“ 

Отговорник: Гр. Драганова; Ст. Иванова, В. 

Керкенезова,  

Срок: юни 2022 

 

 

 

2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ  

 

Олимпиадите – училищен, областен и национален кръг, се организират и провеждат съгласно 

указание за провеждане на олимпиадите в училищата през учебната 2021/2022 година, утвърдено от 

Министерството на образованието и науката: 

 

- математика V -VII клас 

отг. М. Желязкова                              срок: по график на МОН 

- български език V-VII клас 
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отг. Сл. Тодорова, Ст. Иванова                   срок: по график на МОН 

- химия VII клас 

отг. М. Георгиева             срок: по график на МОН 

- биология и здравно образование 5-ти и 7- ми клас                                          срок: по график на МОН 

отг. М. Георгиева 

- география V-VII клас                                                                                           срок: по график на МОН 

отг. Н. Цветкова          

-история V -VII клас 

отг. Гр. Драганова         срок: по график на МОН 

-астрономия VII клас 

отг. М. Георгиева         срок: по график на МОН 

 

 

3. ДЕЙНОСТИ ПО ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 

ГОДИНА: 

 

• Група по математика  – ръководител г-жа Л. Костадинова; 

• Група по математика – ръководител г-жа Т. Станчева; 

• Театрално студио – ръководител Т. Владимирова; 

• „Танцувай с мен“ – ръководител г-жа Н. Цветкова; 

• „Весела палитра“ – ръководител г-жа В. Керкенезова; 

• „Творческа работилница“ – ръководител г-жа Ст. Иванова; 

•  Група по български език и литература – ръководител г-жа Сл. Тодорова; 

• Група по китара – ръководител г-н Т. Грозданов 

 

4. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНО, ЦИРК И 

КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ – при възможност и липса на рестрикции 

 

Отг. класни ръководители, учители ЦОУД                 срок: постоянен 

 

 

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ 

 

- Европейско „Кенгуру" 

Отг.: М. Желязкова; П. Ганчева        срок: по график 

-  Софийски математически турнир  

Отг.: М. Желязкова; П. Ганчева        срок: по график 

- „Математика без граници” 

Отг.: М. Желязкова ; П. Ганчева        срок: по график 

- „Стъпала на знанието” 

Отг.: Сл. Тодорова                     срок: по график 

- „Любословие“                                                                                                                   срок: по график 

Отг. Ст. Иванова, Ст. Мезерлиева 

- Състезание за биологични модели към РУО София и Биологически факултет на СУ 

Отг.: М. Георгиева         срок: по график на МОН 

- „Празник на химията“                                                                                            срок: по график 

Отг. М. Георгиева 

- Коледно математическо състезание 1-ви – 4-ти клас                                          срок: по график 

Отг. Т. Владимирова, П. Ганчева, М. Желязкова 
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7. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ 

 

7.1. Дейности по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – проект „Подкрепа за 

успех“ 

 

 

Отг. учители по предмети 

Срок: постоянен 

 

7.2. Училищни програми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

 

Срок: постоянен 

 

8. СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година 

 

№ Мероприятие Срок Отговорник 

1  Спортен празник „Любовта към отечеството“ 13.10.2021 Й. Добрева 

Ив. Сураджиева 

класни ръководители 

2 Лекотатлетически звезди Октомври 2021 Й. Добрева 

Ив. Сураджиева 

3. Лъвски скок Февруари 2022 Й. Добрева 

Ив. Сураджиева 

4. Пролетен спортен празник  Април – май 

2022 

Й. Добрева 

Ив. Сураджиева 

класни ръководители  

5. Великденски  лекоатлетически 

турнир 

Април 2022 Й. Добрева 

Община „Сердика“ 

 

6. Участие в учениески игри по волейбол, футбол, 

лека атлетика и бадминтон, както и в 

мероприятия, организирани от МОН, Столична 

община, ПК за ДМАТ към СОС 

По календар Й. Добрева  

Ив. Сураджиева 

 

7. Срещи с известни спортисти По график Й. Добрева 

Ив. Сураджиева 

 

 

  

                     Утвърждавам: .................................. 

                                                                              /Директор: К. Мустайков/ 


