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  отлично представяне на олимпиадите по БЕЛ, математика, география и 

икономика, история и цивилизация;  

 добро представяне на учениците от 7-ми клас на НВО в края на учебна година – 

на средното ниво в национален план и над средното на ниво област по БЕЛ, както и на 

средното ниво за областта по математика; 

 добро представяне на учениците от 10-ти клас на НВО в края на учебна година по 

БЕЛ и математика. 

 добро  представяне на зрелостниците на ДЗИ по БЕЛ; 

 добро представяне на зрелостниците от профилираната паралелка по география и 

икономика и задоволително представяне по Английски език. 

 отлично представяне на ученици от училището в многобройни конкурси и 

изложби на детски рисунки, организирани от различни институции на национално и 

международно ниво; завоювани първи, втори и трети места на национални конкурси за 

рисунка, есе, разкази  и хербарии, компютърни презентации: Национален литературен 

конкурс на тема "Истории от магазинчето за щастие", Национален конкурс за детска 

рисунка "Българските приказки - извор на мъдрост и доброта", „Не се гаси туй, що не 

гасне”!, „НП Рила – познат и непознат“, "Ветеринарният лекар - лечител на 

човечеството" и много други. 

 завоювани първи, втори и трети места на национални състезания по математика и 

история; 

 за поредна учебна година успешно реализирано онлайн обучение чрез 

електронната платформа MS TEAMS 

 СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков взе участие в Регионален форум за 

популяризиране на иновациите в образованието,по темата „Дигитализация в 

образованието, STEM образование, креативност и култура за иновации“, където бе 

представен иновативния учебен предмет "Умения и добродетели", под мотото 

"Формираме умения, практикуваме добродетели и създаваме приятелства". 

 Училището взе активно участие в Проект К.Л.А.С. [Критични: 

Любознателни:Активни: Смели] На събитието, организирано от Европейски институт и 

СБУ, като бе единствен представител на летен лагер по медийна грамотност. 

 Ученици от професионална паралелка Електронна търговия участваха в 

организираната от ВУЗФ „Лятна бизнес академия за ученици“; 

 С II-ро място в занятието по Лидерска подготовка за създаване на екипи и 

прилагане на ключови лидерски умения и III-то място в знаятието по Военна топография 

се завърнаха учениците на СУ "Отец Паисий", участници в реализиране на Модул Б по 

Проект „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“в 

Национален военен университет Васил Левски"-гр.Велико Търново. СУ "Отец Паисий"-

гр.Самоков бе сред избраните 35 училища в страната за участие в реализирането на 

модула, който е на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното 

историческо минало на Българската армия и споделяне на добри практики".  

 Учениците, участници в Наградата на херцога на Единбург, направиха своето 

приключенско пътуване, с което завършиха бронзово ниво в инициативата. 

 

За педагогическия колектив продължава да е проблем преодоляването на 

недостатъчната мотивация за учене и развитие на отделни ученици.  

Бе разработен механизъм за  борба с тормоза и регистър на деца в риск в отговор 

на засилената вербална агресия между съучениците в училището и в Internet 

пространството. 
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Бяха разработени Мерки за повишаване качеството на образованието. 

Във възпитателната дейност през 2021/2022 г. активно партнираха няколко 

местни социални институции. 

През изминалата година, като цяло бе реализиран плана за квалификационната 

и методическа дейност. 

Учителският колектив изпълняваше професионалните си ангажименти. На 

всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на 

целите на УВП. 

В много голяма степен бяха използвани възможностите за допълнително 

финансиране по НП и ОП. 

Средната брутна работна заплата за педагогическия персонал достигна 1793 лв., 

a за непедагогическия персонал достигна 1052 лв.  

Като цяло, с оглед оптимизиране на дейността на училището през 2022/2023 г. 

би могъл да бъде направен изводът, че е необходимо: 

 ежемесечно да продължи провеждането на открити учоци по Методически 

обединения 

 да се задълбочи работата по реализирането на учебен предмет „Умения и 

добродетели“; 

 да се работи активно за по– широкото  въвеждане на нови, интерактивни 

методи на обучение, като работа с интерактивна дъска, брейнсторминг и ролеви 

игри;обърнатата класна стая 

 да се акцентира върху повишаването на дисциплината, във връзка с 

храненето и закъсненията за час; 

 да се повиши мотивацията за обучение, преодоляване на 

мултиетническите различия чрез включване на училището към проект „Подкрепа за 

приобщаващо образование”. 

 да продължи работата по гражданско, екологично, здравно и 

интеркултурно образование на учениците по НП „Без свободен час в училище”; 

 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 

противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 

 да се усъвършенства дейността на методичните обединения и ПУО 

/професионални учебни общности/; 

 да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

 специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се 

търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот 

и обогатяване на материално-техническата база, не само чрез средства от ПРБК и 

проектни дейности. 

РАЗДЕЛ II: 

ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩЕТО 
  

 Стремежът на училищният колектив и през 2022/2023 учебна година е 

утвърждаване на престижа и доброто име на СУ „Отец Паисий” Самоков и формиране 

на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско 

съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и 
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обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския 

съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично 

променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие 

в обществения живот; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

на чувство за принадлежност към общо училищния колектив; развитие на 

индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Формиране на нов тип 

поведенчески модели на учениците, в основата на които да залегнат добродетелите и 

взаимното зачитане и умение да устояват правата си, достойнство и толерантност, 

национална идентичност и зачитане правата на всеки; 

 

Oсновната стратегическа цел на училището през 2022/2023 г. да продължи 

тенденцията за изключително успешно реализиране на училищен план – прием  в I клас;   

прием за V клас в минимум 2 паралелки, както и реализирането на държавен план – 

прием за 2023/2024 г., като следва: две профилирани паралелки с прием след завършен 

VII с интензивно изучаване на немски и английски език. 

 И за напред е необходимо да утвърждаваме нашето училище като 

конкурентноспособно, формиращо у учениците национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Активна работа за 

утвърждаване на училището като иновативно, като се запознава обществеността с 

иновативния предмет „Умения и добродетели”, преподаван на учениците от I до X клас. 

Приоритет на училището през 2022/2023 е да продължи усъвършенстването на 

професионалните умения на педагогическия колектив, повишаване квалификацията на 

учителите и активно функциониране на системата за професионални учебни общности в 

училището; обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на 

творческо и критично мислене в осъществяване на образователния и възпитателен 

процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. 

Училището ще се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и 

личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, 

уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на 

агресивност и насилие.  

  

ІІ. 1. От посоченото до тук произтичат следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА 

НА СУ „Отец Паисий” гр. Самоков ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:  
  Дигитализация на образователния процес чрез оогатяване на материалната база  

и  използване на новите технологии. Активно въвеждане на ИКТ и използване на 

електрони учебници и други одобрени за системата на училищното образование 

софтуерни продукти в обучението по всички предмети. 

 Развитие на училището като учеща се организация с акцент: 

- Благополучието на участниците в образователния процес; 

- Прилагане на система за оценка на качеството; 

- Развиване на нов тип училищна култура, базирана на 5-те принципа на 

позитивната класна стая; 

 Изграждане на STEM център в училището и целенасочено развиване на 

STEM обучението (science, technology, engineering, and mathematics – наука, технология, 

инженерство и математика) , като образователна философия, която  предлага интегриран 
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подход на преподаване и учене за развиване на ключовите умения на 21 век – 

креативност, решаване на проблеми, иновации и предприемачеството, комуникативност 

и колаборативност. Разгръщане в STEAM - посока на творчеството мислене, развитието 

на иновации и изграждането на етичен модел за устойчиво развитие в училището. 

 Реализиране на прием във втора профилирана паралелка с профил 

Предприемачески/ Природни науки/ Икономическо развитие. 

 Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и на резултатите на 

ДЗИ през 2022 г. и изграждане на образовани личности с възможности за реализация във 

ВУЗ и в живота; 

 Издигане и утвърждаване престижа на училището. Активна дейност за укрепване 

на гимназиална образователна степен и утвърждаване на профил „Софтуерни и 

хардуерни науки” с интензивно изучаване на немски език. 

 Осигуряване на по-добри условия за физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие на подрастващите. 

 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училище чрез 

поддържане на модела на целодневна организация на учебния процес, организиране на 

групи за занимания по интереси и активна работа по Проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“ и Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, 

както и мерките на НП „Без свободен час в училище”, което да доведе до повишаване на 

резултатите на НВО и ДЗИ през 2022/2023 уч.г. 

 Реализиране на предвидените дейности по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ с 

цел развиване на ключови компетентности, необходими не само в образователния 

процес, но и в социален аспект. Реализиране на предвидените творческите дейности, 

които по програмата, които да допринесат за стимулиране талантите на учениците, за 

повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, 

музикалното и театралното изкуство в училище, както и заниманията със спорт 

изграждащи качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, 

дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително 

въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, 

които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, 

емоционалното и социалното развитие на учениците. 

*Активната работа по затвърждаване на партньорството с фирмите в областта на 

Транспортните услуги и складова техника и Електронна търговия.(„Самел 90“, 

„Ойрошпед“, „Компир“, „Пайп“, Общинско предприятие “Регионален център за 

управление на отпадъците” и др.), с цел популяризиране на професионалните паралелки 

и утвърждаването иим като интересна и привлекателна за учениците в община Самоков. 

 

ІІ. 2. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от 

всеки възпитаник.  

 Засилване на взаимодействието с родителите с подкрепата на Обществения съвет 

и училищното настоятелство. 

 Повишаване на качеството и ефективността в обучението по всички учебни 

дисциплини, в това число чрез целодневна организация на учебния процес и преподаване 

и практикуване на добродетели, реализиране на предвидените дейности по Проект 
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Иновативно училище и реализация на менторската програма – ученици преподават на 

ученици.  

 Издигане на качествено ново ниво на подготовката на учениците в 

прогимназиален етап и ориентирането им към продължаване на обучението им в 

профилираните паралелки. 

  

 Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 

демократизация в обществото чрез активно прилагане на Координационен механизъм за 

противодействие на училищния тормоз. 

 Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици чрез 

използване на възможностите на Проект „Приобщаващо образование”  и занимания по 

интереси по Наредбата за приобщаващо образование. 

 Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и 

тяхното правилно използване, особено при самоподготовката в ЦОУД. 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови 

форми и методи на обучение. 

 Повишаване квалификацията на учителите и активно функциониране на 

системата за професионални учебни общности в училището. 

 Разширяване и утвърждаване на дейността по проекти от европейските 

структурни фондове, както и на други проекти с цел привличане на средства за 

реализиране на основните цели на училището.  

 Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени 

за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане 

на училищните дейности и подобряване на МТБ. 

 Насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и 

умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. 

 Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ 

етап или степен на образование, и ограничаване рисковете за отпадане от училище 

поради затруднения в усвояването на учебното съдържание. 

 Подобряване материалната база на училището с оглед осигуряване на подходяща 

образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес и 

обучението по общообразователните учебни предмети: образователни игри и други 

софтуерни продукти. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в 

училище чрез целодневна организация на учебния процес и мерките на НП „На училище 

без отсъствия”. 

 Активна работа с  Електронен дневник. 

 Активно прилагане на всички правилници и програми на училищно ниво. 

 Готовност за преминаване за кратък срок към обучение в електронна среда чрез 

платформата MS TEAMS 

 

 

ІІ. 3. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 Акцентиране върху подготовката по български език, математика, информационни 

технологии и чуждо езиково обучение. Системна и последователна подготовка на 

седмокласници за постигане на високи резултати на НВО и на зрелостниците за успешно 

полагане на ДЗИ. 
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 Повишаване ефективността на образователно – възпитателните резултати чрез 

подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната 

подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.  

 Подобряване на вътрешно училищната квалификационна и методическа дейност. 

 Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

 Гражданско образование, в това число и изграждане на ценностна система чрез 

учене на добродетели. 

 Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез 

ефективно използване на наличната материално-техническа база (МТБ).  

 Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) 

като орган, подпомагащ цялостната ОВР. 

 Създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни 

социални, етнически и културни общности. 

 Създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и 

конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната 

организация на учебния процес. 

 Повишаване мотивацията на учениците и учителите да преподават, и учат 

добродетели при реализиране плана за извънкласна дейност. 

 Мотивиране на учениците за активно участие в конкурсите и националните 

състезания по Национален спортен календар и Национален календар за изяви по 

интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година. 

РАЗДЕЛ III: 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 
  

Дейности за постигане на по-високи резултати от образователно - 

възпитателния процес: 
  

А. ОБРАЗОВАТЕЛНА И ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
  

А.1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
  

1.1. Изготвяне и стриктно спазване на годишните тематични планирания по всички 

учебни дисциплини. 

Срок: 15.09.2022 г.; постоянен  

Отг.: учителите 

Контрол: Директор  

 

 1.2. Провеждане на оценяване на входящото ниво на знания на учениците и 

предприемане на необходимите мерки за преодоляване на констатираните пропуски. 

Сформиране на групи за занимания по интереси по Наредба за приобщаващо 

образование 

Срок: 04.10.2022 г. 

Отг.: учителите 

Контрол: ЗДУД 
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1.3. Приоритетно използване на тестовата форма на проверка на знанията, особено при 

учениците в 7-ми и 12-ти клас. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите 

Контрол: Директор и ЗДУД 

  

1.4. Използване на интерактивни методи на обучение и ИКТ във всички учебни 

дисциплини. 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите  

Контрол: Директор и ЗДУД 

  

1.5. Идентифициране на учениците, с които ще се работи допълнително – изоставащи и 

напреднали в часовете за консултация на учителите, както и изготвяне на качествени 

индивидуални учебни програми за децата със СОП в училището и на тези, обучаващи се 

по индивидуални учебни планове на КФО и ИФО. 

Срок: 18.10.2022 г. 

Отг.: учителите и УКПОВДУСОП 

Контрол: Директор, ЗДУД, ЗДАСД 

  

1.6. Провеждане на подготвително предварително тестово изпитване по всички учебни 

предмети на учениците от 7-ми и 12-ти клас. 

Срок: до  ІV. 2023 г. 

Отг.: учителите 

Контрол: ЗДУД 

 

1.7. Отговорно и ефективно провеждане на трети час по ФВС - модул “Спортни 

дейности”  

Срок:  по график 

Отг.: учителите по ФВС 

Контрол:  Директор, ЗДУД   

   

1.8. Провеждане на олимпиади по всички общообразователни учебни предмети, за които 

е предвидено да има такива. 

Срок: според националния календар 

Отг.: МО по съответния предмет 

  

1.9. Стриктно прилагане на изискванията на нормативните документи относно 

навременното изготвяне на учебно изпитни материали, оценяване и ритмично отразяване 

на оценките в ЗУД 

Срок: постоянен 

Отг.: учителите  

Контрол: Директор, ЗДУД и ЗДАСД 

 

1.10. Спортни мероприятия 

Организират се в съответствие със Спортния календар на училището. 

Срок:  по график 

Отг.: учителите по ФВС 
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Контрол:  Директор  

    

А. 2. ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ, 

ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 

ГОДИШНИНИ 
Тържествено откриване на новата учебна година. 

Ден на независимостта на България - национален празник  

Ден на народните будители, който е и патронен празник на училището. 

Коледни тържества. 

Участие в честването на годишнини от саможертвата на национални герои, като Васил 

Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър и други. 

Участие в честването на годишнини, свързани с участието на самоковци във войните за 

освобождение и за национално обединение на българския народ. 

Трети март - Ден на Освобождението на България (национален празник). 

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност и изпращане на випуск 2022 г. 

Първи юни - международен ден за защита на детето. 

Спортен празник - по решение на ПС. 

Отбелязване на дните на: толерантността, жертвите на ПТП, против тютюнопушенето и 

наркоманията и другите зависимости, деня на Земята, деня на водата, Ден на екологията 

и други. 

 

Б. КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
  

Б.1.Форми: 
Самообразование; семинари; открити уроци; практикуми; тренинги; курсове; научно-

практически конференции; тимбилдинги и други. 

  

Б.2. Дейности: 
Дейностите за реализиране на основните задачи на квалификационната дейност са 

включени в плана за квалификационна дейност на училището и плановете на 

методическите обединения. 

  

В. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 
  

1. Проучване на желанията и професионалните възможности на колегията за участие и 

работа по проекти от комисия за изготвяне на проекти. 

Срок: постоянен 

Отг.: Комисията по проектна дейност 

Контрол: Директор 

  

2. Организиране на училищните дейности по следните програми, проекти, процедури и 

кампании:  

  1. Национална програма „Без свободен час ” – заместване на отсъстващи учители 

в училищата и мярка „Без свободен час в училище ”. 
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 2. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” модул 

„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” – мярка „Обезщетение на 

персонала”. 

 

           3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”     

           - модул „Културните институции като образователна среда”  

           - „Културните институции като образователна среда“; 

 

           4.  ОП „Наука и образование за интелегентен растеж 2014-2020“ 

          - Проект „Подкрепа за успех”. 

          - Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

          - Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  

  

           5.  НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“ 

6. НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“. 

7. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“; 

 

8. НП “Бизнесът преподава“ 

 

9. Проект: "Дигитални компетенции, включване и растеж за бъдещите поколения" 

Срок: постоянен 

Отг.: Директорът 

  

Г. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
  

1. Създаване на необходимата организация за честване на предвидените дейности по т. 

А. 2. от настоящия план. 

Срок: постоянен. 

Отг.: председателят на съответната комисия 

Контрол: главните учители и педагогическия съветник 

  

2. Създаване на необходимата организация за получаване от всички ученици на 

безплатните учебници І – VІІ клас.  

Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.:домакинът, класните ръководители 

Контрол: Директорът 

  

3. Изготвяне на годишните тематични планове на преподавателите по всички учебни 

дисциплини и на плановете на класните ръководители.  

Отг.: учители 

Срок: 15.09.2022 г. 

Контрол: Директорът 

 

https://www.mon.bg/bg/100998
https://www.mon.bg/bg/100933
https://www.mon.bg/bg/100933
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4. Организация и контрол на  дейностите за обучението по БДП, преподаване на 

петминутка по БДП и провеждане на задължителните тестове по БДП. 

Отг.: председателят и членовете на комисията по БДП, класни ръководители 

Срок: постоянен 

Контрол: Директорът 

 

5. Изготвяне на график за провеждане на допълнителния час за работа с родители и 

ученици и ЗУД. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отг.: главен учител 

Контрол: Директорът 

  

6. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците. 

Срок: 20.09.2022 г. 

Отг.: главен учител 

Контрол: Директорът 

 

7. Изработване на план за работа на УКБППМН по преодоляване на агресивността и 

асоциалното поведение сред учениците по проблемите на наркоманиите, сектите и 

детската агресия и престъпност. 

Отг.: председателят на УКБППМН  

Срок: 30.09.2022 г. 

  

8. Изготвяне на Списък - Образец № 1 за учебната година  

Отг.: Директорът и ЗДУД 

Срок: 20.09.2022 г. 

  

9. Участие на учителите в съвещания, организирани от РУО по съответните учебни 

предмети. 

Отг.: Директорът 

Срок: по указания от РУО София област. 

  

10. Изготвяне и/или актуализиране на следните планове от съответните отговорници : 

- План за изпълнение на стратегията – Р. Гамалова 

- План за квалификационната дейност -  Р. Гамалова 

- План за методическа дейност – Е. Михайлова 

- План за работа на УКБППМН – Р. Гамалова  

- План за работа при зимни условия – Н. Димитрова - Чалъкова 

- ПУД на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков – Н. Димитрова - Чалъкова 

- Правилник за вътрешния трудов ред – Л. Минкова   

- Действие при БАК – Н. Димитрова - Чалъкова 

- Дейността по БДП – Е. Адирков 

- Всички документи за осигуряване на БУОВТ – Н. Димитрова – Чалъкова 

- Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертва 

или в риск от насилие.- Р. Гамалова 

Срок: 15.09.2022 г. 

Контрол: Директорът 
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11. Преглед и заверка на задължителната документация за началото на учебната година. 

Отг.: Директорът и заместник директорът 

Срок: 15.09.2022 г. 

  

12. Извършване на необходимите дейности по Национална програма “Диференцирано 

заплащане на учителския труд”. 

Отг.: Комисията и Директорът 

Срок: 30.09.2022 г. 

 

13. Планиране на броя постъпващи първокласници и петокласници и броя паралелки в I 

и V клас за следващата учебна година. 

Отг.: ПС 

Срок: м. януари 2023 г.  

   

14. Планиране на приема в VIII клас за 2022/2023 учебна година. 

Отг.: ПС 

Срок: януари 2023 г. 

  

15. Планиране нуждите от педагогически кадри за следващата учебна година. 

Срок.: до м. август 2023 г. 

Отг.: Директорът 

  

16. Планиране на необходимата учебна и училищна документация. 

Отг.: ЗДУД 

  

17. Изготвяне на заявка за необходимите учебници и учебни помагала за обучението от 

І до VІІ клас за следващата учебна година. 

Срок: март 2023 г. 

Отг.: Директорът и  ЗДУД 

  

18. Родителски срещи: 

  

Минимум по две родителски срещи във всеки клас за всеки срок и при необходимост  

Срок: постоянен 

Отг.: Директорът и класните ръководители 

   

19. График на учебното време – според заповед на Министъра на образованието и 

науката 

   

20. Учебни дни за други дейности: 

- дни за провеждане на екскурзии с учебна цел – не повече от 5 дни в годината за 

паралелка според плановете на класните ръководители. 

- спортен празник 

- учебна евакуация 

  

Д. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 
  

Д.1. Обект и предмет на контролната дейност: 
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- контрол върху учебно - възпитателната дейност; 

- контрол върху квалификационната дейност; 

- контрол върху административно - управленската дейност ; 

- контрол върху социално - битовата и стопанската дейност; 

- контрол върху финансовата дейност. 

 

Д.2. Форми на контролната дейност:  
  

- педагогически проверки: 

 превантивни; 

 тематични; 

 текущи.  

  

- административни проверки: 

 на училищната документация, свързана с учебния процес;  

 на другата документация - техническа и технологична, документи за 

материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с 

персонала, свързана с финансовата дейност; 

  

- проверки на социално - битовата и стопанската дейност. 

  

- проверка по спазването на: 

 правилника за вътрешния трудов ред в училището;  

 училищния правилник; 

 изготвените графици; 

 правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;  

 седмично разписание; 

  

- проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на МОН, МОН, 

НИО. 

  

Д. 3. Срокове: 
Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвените планове за 

контролна дейност на директора, ЗДУД и ЗДАСД, където са упоменати конкретните 

срокове. 

  

Е. СОЦИАЛНО - БИТОВА, СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
  

1. Съгласуване от РЗИ на седмичното разписание на учебните занятия. 

Срок: 27. 09. 2022 г. 

Отг.: Директор и съответната комисия 

  

2. Определяне на приоритетите при управлението на материално - техническата база. 

Срок: постоянен 

Отг.: МОЛ на СУ „Отец Паисий” и финансов контрольор 

   

3. Хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи; 
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Срок: според предвиденото в ПОБУОВТ в училището 

Отг.: длъжностното лице по безопасност и здраве 

Контрол: Директор 

 

4. Планиране на строително-ремонтните работи. 

Срок: м. декември 2022 г. 

Отг.: Директорът 

  

5. Навременно изготвяне на месечните, тримесечните, шестмесечните и годишния 

финансов отчет за изпълнение на бюджета и докладване на Общото събрание. 

Срок: до 10-то число на следващия календарен месец след всяко тримесечие 

Отг.: Л. Вукова и директор. 

  

Ж. ТЕМATИKA И ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
  

М. СЕПТЕМВРИ 

1. Изпълнение на предишни решения на Педагогически съвет; 

2. Определяне на постоянно действащите комисии и работни групи в училището и 

планове за тяхната дейност 

3. Определяне на фирма - доставчик на Електронен дневник; 

4.   Приемане на училищни учебни планове; 

5.   Актуализация на училищни планове и правилници за организацията на дейността 

на училището: Годишен план за дейността за учебната 2022/2023 година, Правилник 

за устройството и дейността на СУ „Отец Паисий” град Самоков за 2022/2023 учебна 

година, Правилник за вътрешния трудов ред, Дневен режим на институцията, Етичен 

кодекс на училищната общност, план за работа на УКПДП, ПБУОВТ, други. 

6. Решения за участие в национални програми и проекти през 2022/2023 г. 

7. Откриване на учебната година 

 

М. ОКТОМВРИ 

     1.   Сформиране на групи за занимания по интереси по реда на Наредбата за 

приобщаващо образование 

     2.  Приемане на списъка на учениците, които ще получават стипендия през първия 

учебен срок. 

     3.   Приемане на график на класните работи за първи учебен срок. 

     4.   Анализ на посещаемостта на училището за дневна форма на обучение. 

 

М. ДЕКЕМВРИ 

      

      1. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на правилника за 

вътрешния трудов ред в училището. 

      2.  Обсъждане на предложения за налагане на наказания на ученици по чл. 199, ал. 1 

от ЗПУО.  

      3. Дейности за между училищен и между институционален обмен за   популяризиране 

на възпитаването на добродетели, и на доброто име на училището с цел пълноценно 

реализиране на план – приема. 
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М. ЯНУАРИ 

      1. Приемане на изготвените предложения за държавен план-прием за следващата 

учебна година. 

 

М. ФЕВРУАРИ 

      1.  Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и 

на дейността на постоянните комисии и методически обединения. 

      2.  Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен 

срок. 

      3.  Актуализиране на списъка на учениците, които ще получават стипендии през ІІ 

учебен срок. 

 

М. МАРТ 

       1.  „Повишаване на качеството на ОВП” – тематичен съвет. 

       2. Доклад на  ЗДУД за готовността на учениците от VII клас за външното оценяване 

и на зрелостниците за ДЗИ. 

       3.  Утвърждаване на графика за класните работи през втория учебен срок. 

  

М. МАЙ 

       1.  Отчет-анализ на квалификационната и методическа дейност в училището. 

       2.  Определяне на ученици за допълнителна работа. 

  

 

 

М. ЮНИ 

       1. Доклад на класните ръководители за приключване на учебната година в 

прогимназиална образователна степен. 

        2. Отчет на възпитателите за дейността на полуинтернатните групи през учебната 

година. 

 

М. ЮЛИ 

        1. Доклад на класните ръководители за приключване на учебната година в 

гимназиална образователна степен. 

        2. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и 

изпълнението на годишния план на училището и плана за обучение по БДП. 

        3.  Отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. 

        4.  Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 
  

 

З. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ НА 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 
  

3. А. ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ 
1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения – детски градини, 

училища и университети. 
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2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 

подрастващите. 

3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и 

издателски фирми, които биха били полезни на училището. 

4. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти. 

5. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 

подобряване на материалната база в училище. 

6. Актуализиране на връзките със следните институции: 

 гражданска защита на населението;  

 противопожарна охрана; 

 детска педагогическа стая; 

 център за работа с деца; 

 нестопански организации; 

 музеи; 

 медии. 

7. Съвместна дейност с: 

 полиция, А”ЗД” и МКБППМН; 

 здравеопазване; 

 общинска администрация; 

 РУО София - област; 

 училищно настоятелство; 

 спортни клубове и дружества; 

 частни педагогически издателства; 

 национален съвет по наркотични вещества;  

 охранителни фирми и агенции. 

 

 3. Б. Взаимодействие с родителите  

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство и Обществен съвет към училището. 

2. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на 

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

3. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 

4. Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, 

въвеждане на училищна униформа, както и за бъдещите първокласници. 

7. Поддържане на актуална информация в таблото за родителите. 

8. Провеждане на родителски срещи /по горепосочения график/  

 3. В. Задачи и форми за работа на Комисията за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните 
1. Задачи: 

 издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им; 

 изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;  

 организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

2. Форми на работа: 

 провеждане на индивидуални разговори; 

 провеждане на психологически изследвания; 

 проучване на социални контакти. 
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3. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа на 

комисията. 

 3. Г. Задачи и форми за работа на комисията по безопасност на движението, охрана 

на труда и защита при природни и други бедствия 
1. Задачи:  

 формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота;  

 прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да 

възникнат в и около него; 

 осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата; 

 поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на 

съответните органи, сили и средства в случай на необходимост; 

 формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ.  

2. Форми на работа: 

 теоретическо и практическо обучение на учениците; провеждане на семинари, 

тренинги, практикуми и други с учителите; 

 превантивна работа. 

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в плана на 

училищната комисия. 


