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                                                               ОТЧЕТ 

 
ЗА РАБОТАТА НА ГЛАВНИЯ УЧИТЕЛ ПРЕЗ I – ВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 

2018/2019 ГОДИНА 

 

 

І Цел на длъжността: 

 

Длъжността ГЛАВЕН УЧИТЕЛ – V – ХІІ клас отговаря на потребностите от 

осъществяването на държавната политика в областта на образованието и 

правилната организация на учебния процес в училището. 

 

ІІ Основни трудови задължения и отговорности: 

 

1. Планиране. Подготовка на учебния процес. 

2. Провеждане на обучението в класовете, в които преподава. 

3. Изграждане на общи знания, умения, отношения и ценности. 

4. Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на 

учебния процес. 

5. Организационни функции. 

6. Изпълнение на специфични задължения като „ Главен учител”. 

7. Опазване живота и здравето на учениците. 

8. Професионална и колегиална етика. 

 

ІІІ Направления, по които работи главния учител: 

 

1. Методическа работа, която има за цел подобряване ефективността на 

различните аспекти от образователния процес за постигане на ДОИ и 

очакваните резултати по учебните програми. 

2. Работа с училищното настоятелство с цел включване на родители в 

активния живот на училището. 

3. Анализи на външно оценяване и ДЗИ. 

4. Квалификационна работа, включваща посещения на планирани открити 

уроци в методическите обединения и работа по различни проекти. 
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РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ГЛАВНИЯ УЧИТЕЛ ПРЕЗ I – ВИ СРОК 

НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА: 

 

1. Участие в разработване на Годишния план на училището и 

актуализиране на Стратегията на СУ „ Св. Паисий Хилендарски”. 

2. Изготвяне на план за насърчаване и повишаване грамотността в СУ „ 

Св.Паисий Хилендарски“ във връзка с националната стратегия. 

3. Изготвяне на план за работата на комисията за съхраняване паметта 

и училищната идентичност на СУ „ Св.Паисий Хилендарски“ за 

учебната 2018/2019 г. 

4.  Анализ на резултатите от входни нива по различните учебни 

предмети: V-ХІІ клас. 

5. Участие в разработване на карти на педагогическите специалисти за 

диференцирано заплащане. 

6. Изработване план за работа в СУ „ Св. Паисий Хилендарски” по 

повод Националната седмица на четенето, проведена от 22.Х.2018 г. до 

26.Х.2018 г. 

7. Координиране на дейностите и мероприятията, проведени в 

Националната седмица на четенето и изготвяне на цялостен анализ за 

резултатите от тях. 

8. Участие в реализиране на дейностите по проект „ Компютърно-

базирани тестове“. Участие в обща родителска среща с цел 

запознаване родителите с проекта. 

9. Участие в реализиране на дейностите по Национална програма С 

грижа за всяко дете – Тематична родителска среща. 

10.  Подпомагане учителите при провеждане на училищни мероприятия и 

състезания. 

11. Повишаване квалификацията на главния учител – придобиване на 1-

ва ПКС- изследователската дейност на учителя. 

12. Подготовка на ученици за участие в конкурси и олимпиадата по БЕЛ. 

13. Участие в работни срещи и семинари във връзка с училищната 

дейност. 

14. Участие в работни срещи на постоянните комисии. 

15. Анализ на олимпиадите по различните учебни предмети – общински  

кръг. 

                                                 Главен учител по БЕЛ:  

                                                                                                                   / Сълзета Зейнева / 


