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УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА 

С МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС И НА ФУНКЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ 

В  СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. САМОКОВ 

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 11-41/15.09.2022 г. 

НА ЛИЛЯНА МИНКОВА,  

ДИРЕКТОР НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. САМОКОВ 

Приета на педагогически съвет № 13/13.09.2022 г. 
 

 

Мерките за насърчаване и повишаване на качеството на образователния процес и 

на функционалната грамотност на учениците в  СУ „Отец Паисий“ са рзработени в 

съответствие със закона за предучилищното и училищното образование, в  сила са от  

15.09.2022  г. и са в подкрепа на други поднормативни актове в СПУО, като Наредба  №  

6  за  усвояване на     българския книжовен език, Наредба за приобщаващо образование, 

стратегията  за  развитие  на  СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков и други.  
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III. Цели на програмата 

ІV. Дейности за постигане на целите 

V. Политики за насърчаване и повишаване на грамотността, като средство и път 

за повишаване на качеството на образователния процес 

VІ. Мерки за повишаването на качеството на образователния процес в конеткста на 

изпълнението на зпуо и дос в спуо 

VІІ. Мерки за повишаването на качеството по предметни области 
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І.   АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ гр. САМОКОВ 

Образователния процес в училището се осъществява при едносменен режим в 

начален и прогимназиален етап на прогимназиалната степен и в гимнизиална степен. В  

гимназиалната степен на средното образование обучението е в профилирани паралелки с 

профил „Софтуерни и хардуерни и науки“ и профил „Предприемачески“ и в 

професионални паралелки по професии „Спедитор – логистик“, „Икономист – 

информатик“ и „Организатор, интернет приложения“ по специалност „Електорнна 

търговия“. През август 2020 година училището придоби статут „Иновативно“ и стартира 

реализацията на иновативната си програма чрез въвеждането на иновативен учебен 

предмет „Умения и добродетели“. Управлението е демократично, с приоритет към 

стимулиране на креативни и иновативни изяви.  

През  предходните години има единични случаи на отпаднали ученици, предимно 

поради семейни причини – заминаване на семействата в чужбина или преминали в 
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самостоятелна форма на обучение, поради налагане на санкция или след изразено лично 

желание. Единични са и случаите на зрелостници, които не успяват да издържат 

успешно НВО и ДЗИ и то такива, които имат голям брой отсъствия, поради семейни 

причини, свързани с несъдействие от родителите или започване на работа на 

пълнолетните ученици. Ученициците със СОП са средно по 12 броя годишно, обучавани 

интегрирано в класовете, което налага диференциран подход при преподаването и 

ученето, и което е предпоставка за поддържане на кадрови ресурс и от специални 

педагози за реализиране на дейностите за обща и допълнителна подкрепа. През 

изминалите учебни години се наблюдава устойчивост на резултатите на  НВО и ДЗИ, 

които са сходни до средните за страната и областта или са по-високи от тях. 

1. Визия  

СУ „Отец Паисий“ има дългосрочната визия и цел да направи училищната 

институция мястото, където всеки един ученик може и показва най-доброто, на което е 

способен в една атмосфера на работа в екип, както между учениците така и между 

самите педагогически специалисти. Осъзнаваме, че училището като институция трябва 

непрестанно да търси и намира нови и интересни начини, по които да развива умения и 

нагласи у учениците, които ще развият мислещи личности, адаптивни към новите  

икономически реалности. Стремежът ни е да повишим интереса на учениците, 

родителите и обществото към образователния процес в училището.  

Визията за качествен образователен процес в СУ “Отец Паисий“ гр. Самоков е 

базирана на стремежа за изграждане на едно училищно общество на знанието, в което 

грамотността и особено функционалната грамотност, проявена чрез уменията на 21 век  

заема централно място в училищните дейности. Всеки от нашите ученици, без значение 

отсредата, в която е израснал и възможностите на своите родители, има потенциал да 

бъде изобретателен, критичен и пълноправен член на училищното общество. В СУ “Отец 

Паисий“ гр. Самоков съзнателно осигуряваме пълноценната среда, от която младите 

хора имат нужда, за да учат заедно, да трупат опит и черпят вдъхновение един от друг.  

Личностното развитие и високите когнитивни постижения служат, като основа за 

интелигентен  растеж на нашите ученици. 

2. Мисия  

Нашата училищна мисия  е да образоваме и водим всеки ученик по пътя на 

личностното му развитие, надграждайки неговите професионални и човешки умения и 

формирайки у учениците нагласата да поемаш отговорност за себе си, своята общност и 

света. И заедно с това унашите ученици да възпиваме любов и себеотдаденост към 

наукат и смелост да преследват своите мечти, за по-доброто бъдеще, което искаме те да 

изградят. 

3. Проблеми 

3.1 Ниска мотивация за учене у част от учениците, като това са и учениците, 

които са с по – слаба посещаемост на учебните занятия. 

3.2 Понижен интерес към хуманитарните учебни дисциплини. Затрудненията 

на учениците при работата с текст и при изразяване на мисъл, идващи и от факта, че не 

четат достатъчно, че компютърът е изместил книгата, че са свикнали да получават готов 

образ от телефона, телевизията и таблета и това ги лишава от въображение и богат 

речник. В същото време голяма част се затрудняват дори, когато трябва да се справят с 

учебника, да открият в него и да осмислят поднесената информация. 

3.3 Натоварената  учебна  програма  по  отделните  учебни  дисциплини  и  в  

частност  по български език и литература, която не пзволява да се правят достатъчно 

упражнения за езикова култура (особено в гимназиален курс), както и липса на часове за 

разглеждане на произведения, които представляват интерес за учениците, но не са 

включени в учебната програма. Считаме, че такива часове са необходими, с цел 

повишиване на интереса към литературата, повишаване на стремежа към разчитане на 
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смислите на художествения текст (като най-сложен вид текст) – предпоставка за 

развиване на функциналната грамотност. 

3.4 Липсата на подкрепа и съдействие от страна на някои родители е друг 

съпътстващ проблем, което допълнително демотивира учениците да се стремят към по – 

високи образователни резултати. 

3.5 Самата  система на образование допуска в пети  клас  ученици, които  

не са  усвоили основни знания и умения, заложени в началния етап на образование. В 

следващите класове тези пропуски не само не могат да бъдат наваксани, но и още повече 

се задълбочават.  Това води  до пълна загуба на интерес и  мотивация  за  учене.  

Такива ученици не търсят консултации, не желаят да се включват в часове за 

допълнителна подготовка, наблюдава се тотален отказ от учене. 

3.6 Това,  че  точките  от  НВО  не  се  трансформират  в  оценка  за  

кандидатстването  в профилираните и професионалните гимназии и паралелки, както и 

почти сигурното място в желаната паралелка действат демотивиращо дори и на добрите 

ученици. 

3.7 Епидемиологичната  обстановка  през  изминалата  учебна  година,  

въпреки  отличната организация за синхронно ОРЕС, повлия негативно дори на 

мотивирани ученици. 
 

ІI.  ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

1. Принципите нa приобщаващото  образование са водещи при изпълнение 

на мерките за повишаване на качеството на образователния процес. Приоритет е  

подкрепата на личностното развитие и мотивирането за активен учебен процес, на 

базата на изграждане на системност при ученето и редовност при посещението на 

учебните занятия. 

2. Демократичност и толерантност. 

3. Партньорство  –    училища,  библиотеки,  родители,  работодатели  и  

други  институции, ангажирани към образователната система 

4. Концентрация –  усилията при изпълнението на мерките да бъдат 

съсредоточени  в конкретни области, свързани с насърчаването и развитието на 

раличните видове грамотност – четивна, математическа, дигитална, умение за учене, 

креативност и личностно развитие. 

5. Писането и четенето – ключът за повишаване на грамотността на нацията. 

 

III. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Постигане на равнище на базова и функционална грамотност, което ще 

осигури възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането 

на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж. 

2. Създаване на позитивна среда – основна предпоставка за повишаване на 

интереса и мотивацията за усъвършенстване на уменията. Изграждането на среда, в 

която грамотността да бъде насърчавана, трябва да обхване всички възрастови групи. В 

изпълнение на конкретната оперативна цел ще бъдат организирани и провеждани 

различни инициативи на училищно ниво, свързани с популяризиране на ползите от 

повишаването на грамотността. 

3. Привличане на общественото внимание към повишаване на грамотността и 

популяризирането на четенето. 

4. Да създадем чувство за отговорност у всеки ученик към себе си, своето 

семейство и общност; 

5. Да възпитаме желание за постоянно учене чрез опит и комуникация. Да 

изградим у учениците постоянство, целенасоченост, любопитство и самостоятелност; 

6. Да развиваме креативност, критичност и сътрудничество, както у 

учениците, така и у техните учители и родители; 
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ІV.  ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Дейности Очаквани резултати Срок 
Финанси-

ране 

Организиране на 

допълнително 

обучение по български 

език на ученици с обучителни 

затруднения като обща 

подкрепа на личностно 

развитие, вкл. на такива, за 

които българският език е 

чужд език. 

Преодоляане на 

пропуските и 

обучителните 

затруднения. Изграждане 

на мотивация за по-добро 

владеене на родния език. 

Постоянен Бюджет и 

МОН, 

когато 

обучението 

е поредана 

Нар. 6 за 

бълг. книж. 

език 

Осигуряване на лесен достъп 

до книги и до четива: 

обогатяване на библиотеката 

на училището, вкл и по 

коридорите, на библиотечните 

кътове в класните стаи и в 

стаите за занимания по 

интереси. 

 

Формиране у учениците 

на интерес към четенето. 

Осигуряване на повече 

възможности за четене на 

книги за удоволствие в 

училище. 

10.2022 г. Училищен 

бюджет и 

проектно 

финансира

не 

Посещение в библиотека 

/училищна и градска/ 

Формиране у учениците 

на 

интерес към четенето. 

Постоянен, 

седмици и 

дни на чете-

не и книгата.  

Не се 

изисква  

2 април – международен ден 

на 

книгата 

Формиране на култура за 

четене на разнообразни 

книги. Популяризиране 

на Международния ден 

на детската книга. 

Април 2022 

г. 

При 

необходом

ост: 

училищен 

бюджет 

„Парад на приказката“ – 

организиране на четене на 

любими приказки  - начален 

курс на обучение и пети клас. 

Повишаване на моти-

вацията на учениците да 

четат художествена 

литература. 

2022/2023 г. Училищен  

бюджет 

Организиране и провеждане 

на кампании за съвместно 

четене: „Деца четат на деца” и 

„Да почетем заедно“: и 

прочит на литературни творби 

от личности, представляващи 

интерес за учениците от 

различни възрастови групи. 

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците да четат 

художествена 

литература, предпоставка 

за обогатяване на 

речниковия запас и 

формиране на четивна 

грамотност. 

2022/2023 г. При 

необходом

ост: 

училищен 

бюджет 

Организиране на срещи на 

средношколците с външни 

лектори (университетски 

преподаватели) по теми, както 

свързани с изучавания учебен 

материал, така и предложени 

от самите ученици и свързани 

с литературни творби, които 

ги вълнуват; срещи с писатели 

Запознаване учениците с 

различни 

гледни точки към 

художествената 

проблематика. 

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците да четат 

художествена 

2022/2023 г. При 

необходом

ост: 

училищен 

бюджет 
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и общественици. литература, да 

разсъждават, 

да общуват и дискутират 

свободно 

Работа с платформите на БАН 

в часовете по БЕЛ чрез 

телефони или таблети, като 

учениците сами правят 

проверки за правописа на 

думите, за смисъла на 

фразеологичните съчетания, 

да търсят подходящи 

синоними или антоними. 

При преподаването на 

уроците за книжовен език и 

диалекти да се използва 

новата „говореща” диалектна 

карта на БАН. 

Повишаване на интереса 

към българския език, по-

добро усвояване на 

езиковите правила, 

обогатяване на 

речниковия запас. 

2022/2023 г. Не се 

изисква 

Финанси-

ране 

Организиране на вътршни 

състезания: „Най-добър 

разказвач“, „Пиши правилно, 

писаното остава“ литературни 

четение за патрона Отец 

Паисий и създаване на 

преписи на творбата „История 

славянобългарска“  

По-пълно овладяване на 

книжовната 

норма, повишаване 

интереса към четенето, 

формиране на умения за 

устно и писмено 

изразяване,повишаване на 

функционалната 

грамотност. 

2022/2023 г. При 

необходом

ост: 

училищен 

бюджет 

Учредяване на награден фонд 

на училищно ниво. 

Стимулиране на 

учениците към участие и 

изява, по-голяма 

удовледвореност от 

постигнатите резултати 

2022/2023 г. Училищен 

бюджет, 

спонсорств

о 

Включване на учениците в 

индивидуални и групови 

проекти ( презентации, табла 

и др.) по отделните учебни 

дисциплини. 

Повишен интерес към 

Преподавания учебн 

материал, повишаване на 

уменията за извличане на 

информация. 

2022/2023 г. Не се 

изисква 

финансира

не 

Изготвяне на читателски 

дневник – начален етап, 5 и 6 

клас. 

Насърчаване на четенето, 

формиране и повишаване 

на уменията за извличане 

на текстова информация 

2022/2023 г. Не се 

изисква 

финансира

не 

Включване на учениците в 

дискусии по нравствени и 

обществени проблеми 

(привличане на по-голям брой 

ученици към учредения в 

училището Клуб по дебати). 

Повишаване на езиковата 

компетентност, за създа-

ване на аргументиран 

текст и остояване на 

позиция. Възпитание в 

принципите на толеран-

тност и уважение към 

опонента. 

2022/2023 г. Не се 

изисква 

финансира

не 

Непрекъснат контактакт с 

родителите, уведомяване за 

постигнатите резултати. 

Изпращане на благодарствени  

Диалог с родителите, 

информираност, съпри-

частност, гордост от 

постигнатите резултати и 

2022/2023 г. Училищен 

бюджет 
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писма и поздравителни адреси 

при постигнат успех. 

удовлетвореност на 

ученика  от труда си. 

Повишаване на 

квалификацията на учителите 

Обучение/споделяне на 

добри учителски 

практики. 

2022/2023 г. училищен 

бюджет 

Съвместни заседания на МО 

по български език и 

литература и МО на 

началните учители 

Набелязване на конкрет-

ни дефицити и мерки за 

тяхното остраняване в 

контекста на приемстве-

ността между образова-

телните степени. 

2022/2023 г. Не се 

изисква 

финансира

не 

Привличане на учители от 

всички методически обедине-

ния с цел осигуряване на 

обща стратегия за повишаване 

на функциналната грамотност 

- основно умение на ХХI век. 

По-ефективно усвояване 

на знания и умения по 

всички учебни 

дисциплини като основа 

за постигане на 

интелигентен растеж. 

2022/2023 г. Не се 

изисква 

финансира

не 

 

V. ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПОВИШАВАНЕТО НА 

ГРАМОТНОСТТА, КАТО СРЕДСТВО И ПЪТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: 

С цел повишаване на интереса и мотивацията на учениците да се използват 

разнообразни методи и подходи, при които ученикът да се постави в позицията на 

активен участник в образователния процес, а не в обект на обучението.  Такъв е 

изследователският подход в обучението по български език, насочен към практическото 

приложение   на книжовните норми. Учениците се поставят в позицията на 

изследователи, търсещи и откриващи отклонения от езиковите правила. 

Прилагане  на  индивидуализиран  подход:  считаме,  че  индивидуализираният  

подход  е приложим при задаването на домашна работа или на индивидуални задачи 

за работа в клас, които да развиват уменията на добрите ученици или да поощряват 

учениците, които имат  затруднителни  обучения.  Целта  е  всеки  ученик  да постигне 

определено  ниво  на овладяване на общообразователните стандарти, чиято предпоставка 

е функционалната грамотност и езиковата компетентност на ученика. 

Насърчаване на изявите на учениците и участията им в проекти и състезания чрез 

похвали, награди, публично оповестяване на успехите, поздравителни адреси до 

родителите. Насърчаване на всяко усилие и на всеки напредък на ученика, свързан 

с усвояване на знания и формиране на умения.  

 

VI. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В КОНЕТКСТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗПУО и 

ДОС в СПУО 

Мерките за повишаване на грамотността на учениците в училището, във връзка с 

изпълнението на ДОС и ЗПУО са в няколко насоки:  

1. За овладяването и прилагането на книжовните норми от учениците, които 

са обект на проверка и оценка на учителя, се осигуряват и допълнителни условия по чл. 

4, ал. 3 и чл.10 от Наредба № 6 за усвояване на българския книжовен език като част от 

общата подкрепа за повишаване на резултатите от обучението по учебните предмети. 

2. Допълнителното обучение по български език и литература като част от 

общата подкрепа за придобиване на очакваните резултати, се провежда чрез 

допълнителни часове извън училищния учебен план по време на учебни занятия и/или 

по време на лятната ваканция, съобразно потребностите на всеки ученик. 
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3. Повишаването на грамотността на учениците е в пряка връзка с целите на 

Наредбата за приобщаващо  образование.  Общата  подкрепа  за  личностно  развитие  в  

училището  за целите на превенцията на обучителните затруднения се изразява във 

включване на учениците в: допълнително обучение по учебни предмети при условията 

на ЗПУО; консултации по учебни предметим допълнителни консултации. 

4.   Обща подкрепа се организира въз основа на анализ на оценяване на входни 

равнища и на резултати от НВО и ДЗИ. 

5. Допълнителната подкрепа е организирана по реда наредбата за приобщаващото 

образование и ЗПУО в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение, чрез 

индивидуални учебни планове и програми и специализирани дейности, логопедична и 

психологическа подкрепа 

VII. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕТО НА КАЧЕСТВОТО ПО ПРЕДМЕТНИ 

ОБЛАСТИ 

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ЧУЖДИ 

ЕЗИЦИ 

1. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване. 

1.1 С цел повишаване на интереса и мотивацията на учениците да се използват 

разнообразни методи и подходи, при които ученикът да се постави в позицията на 

активен участник в образователния процес, а не в обект на обучението.  Такъв е 

изследователският подход в обучението по български език, насочен към практическото 

приложение  на книжовните норми. Учениците се поставят в позицията на 

изследователи, търсещи и откриващи отклонения от езиковите правила. 

1.2 Работа с платформите на БАН през телефоните или таблетите си учениците 

сами да правят проверки за правописа на думите, за смисъла на фразеологичните 

съчетания, да търсят подходящи синоними или антоними. 

1.3 При преподаването на уроците за книжовен език и диалекти да се използва 

новата „говореща” диалектна карта на БАН. 

1.4 Състезания по правопис. 

1.5 Урок за фразеологични словосъчетания на български, английски и руски 

език. 

1.6 Включване на учениците в индивидуални и групови проекти ( презентации, 

табла и др.), представящи творческия портрет на дадени автори. 

1.7 Включване на учениците в дискусии по проблеми, провокирани от 

изучаваните художествени творби 

1.8 По чужди езици да се провеждат повече съвместни уроци с колеги по 

съответния език, за да могат учениците да привикнат с присъствието на външни лица в 

часовете. 

      

2. Прилагане на индивидуализиран подход 

 След обстоен анализ в МО по български език и литература беше направен изводът, 

че индивидуализираният подход е приложим при задаването на домашна работа или на 

индивидуални задачи за работа в клас, които да развиват уменията на добрите ученици 

или да поощряват учениците, които имат затруднителни обучения. Целта е всеки ученик 

да постигне определено ниво на овладяване на общообразователните стандарти, което да 

осигури добро представяне на НВО и ДЗИ. 

По чужди езици да се наблегне на мотивирането на учениците със затруднения да 

участват в часовете за консултации, както и да се включатв групи за занимания по 

интереси и разноонразни езикови състезания: многоезично, за спелуване, за спелуване в 

начален етап, за творческо писане по английскиезик, за състезание по математика на 

енглийски език, английски език – СБНУ, Английски език – МНОГОЗНАЙКО и други 

състезания и конкурси, както и дебати на английскиезик. 
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3. Прилагане на разнообразни форми за оценяване и развитие на умения 

за самооценка у учениците. 

   Запознаването на учениците с конкретните критерии за оценяване на различните 

видове текстове, публични изказвания и участие в дискусии. Критериите да бъдат 

поставени в кабинетите за постоянно информиране на учениците. 

3.1 Оценяване на учениците от участие в час. 

3.2 Оценяване на изпълнението на домашни работи. 

3.3 Оценяване чрез контролни работи, включващи задачи с избираем отговор, с 

кратък свободен отговор и с разширен свободен отговор. 

3.4 Оценяване на проекти, участия в дискусии и публични изказвания. 

3.5 Оценяване на писмени текстове, предвидени в учебните програми за 

съответните класове. 

3.6 Развитие на умения за самооценяване чрез задачи за самооценка на писмени 

работи ( преразкази, есета, резюмета, интерпретативни съчинения и др.) по 

предварително зададени критерии. 

3.7 Организиране на езикови и литературни състезания, в които ученици са 

поставени в ролята на независимо жури. 

3.8 Участие на учениците в оценяването на проекти,  публични изказвания и др. 

3.9 Робота по двойки, като учиниците редактират грешките на своя съученик и 

поставят оценка по определените критерии. 

 

По чужди езици да се поставя по често работа по групи, в които учениците сами 

разпределят задачите си. Учениците да се включват в работни групи, в които заедно с 

учителя да разработват критерии за оценяване и така да развиват собствените си умения 

за самооценка. 

 

4.  Развитие на умения за работа в екип 

Рзвитие на всички елементи на умението работа в екип по методиката на 

наръчника за умения на 21 век. Участие в групови проекти с конкретна задача за всеки 

член на групата. Работа по двойки.           

По чужди езици да се преподава с акцент на методите – публично говорене и 

презентиране и рефлексия при проектно базираното обучение, както и да се провеждат и 

повече вътршно-и междуучилищни състезания. 

 
ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА и 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване. 

1.1. За да отговори адекватно на потребностите на съвременните ученици 

процесът на обучение по математика трябва да бъде организирано така, че да бъдат 

постигнати активни процеси на конструиране на знания, посредством интерактивни 

подходи, методи, техники и инструменти на учене и преподаване, чрез които ученикът 

да има самочувствието на активен участник в образователния процес. Събуждане на 

интерес в часовете по математика може да се постигне чрез метода на мозъчната атака, 

който се използва за припомняне на термини, мерни единици, алгоритми за извършване 

на аритметични действия, които ще се използват в  задачата, която предстои да бъде 

решена. Друг подходящ метод е дискусията, която се използва при обсъждане на 

решенията на по-сложни задачи, които пораждат противоречиви решения от учениците. 

Особено подходящ е изследователски и проблемен подход в обучението при който 

учениците са поставени в ролята на изследователи при решаване на задачи с практическо 

приложение. 

1.2. Използването на динамичен софтуер или електронна платформа. 
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1.3. Работа по проекти, при което сами да изследват и стигат самостоятелно до 

изводи и решения; 

1.4. Създаване на умения за работа в екип, чрез групови задачи, проекти и др. 

1.5. Стимулиране интереса на учениците към участие в извънкласни и извън 

училищни форми (математически състезания, празници на математиката, занимания по 

интереси, изработване на математически табла, презентации с биографии на известни 

математици и др.) 

1.6. Мотивиране на учениците да участват в олимпиади, състезания и конкурси по 

програмиране, роботика, дигитални компетентности, компютърни науки и други. 

1.7. Посещения на форуми, конференции и бизнес срещи за STEM, MS и др. 

1.8. Използване на съвременни образивателни платформи и интерактивни методи. 

2. Прилагане на индивидуализиран подход 

Индивидуализираният подход е приложим при задаването на домашна работа или 

на индивидуални задачи за работа в клас, които да развиват уменията на добрите 

ученици или да поощряват по-слабите учениците. 

3. Прилагане на разнообразни форми за оценяване и развитие на умения за 

самооценка у учениците. 

Запознаване на учениците с конкретните критерии за оценяване на различните 

видове изпитвания: Оценяване на учениците от участие в час; Оценяване на 

изпълнението на домашни работи; Оценяване чрез контролни работи, тестове 

включващи задачи с избираем отговор, с кратък свободен отговор и с разширен свободен 

отговор; Формиране на умения за взаимно оценяване и самооценяване в процеса на 

обучение чрез задачи за самооценка по предварително зададени критерии; Участие на 

учениците в оценяването на проекти. 

 

ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 

1. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване. 

1.1.  Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно 

ниво, с цел подобряване методиката на преподаване. 

1.2.  Интерактивно ориентирано обучение по природни науки с използване на 

компютър и интернет. Работа с проекти, есета и др. Акцентиране върху лаборторни и 

демонстрационни експерименти, компютърни симулации и т.н., както и попълване на 

необходимата за целта материална база. 

1.3.    Четене с разбиране – откриване на ключови думи и грешки, редактиране на 

текст и т.н. 

1.4.  Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни 

педагогически изисквания, решаване на разнообразни по вид физични, химични и 

биологични задачи. 

2. Прилагане на индивидуализиран подход. 

2.1.  Да се осигури повече време на учителите за подготовка на практически 

упражнения, самоподготовка, индивидуална работа с ученици и работа по проекти. 

2.2.  Използване на помагала, които дават възможност за дифренциран и 

индивидуален подход. 

2.3. Поставяне на индивидуални и диференцирани задачи в клас и за домашна 

работа. 

2.4. Разработване на ученическо портфолио. 

3. Прилагане на разнообразни форми за оценяване и развитие на умения за 

самооценка на учениците. 

Освен традиционните: 

3.1.  Използване на тестови материали и задачи в електронните учебници, както и 

стимулиране на учениците да изпозват такива при подготовката си у дома. 

3.2.  Работа по ученически проекти. 
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4. Развиване на умения за работа в екип. 

4.1.  Подбиране на подходящо за екипна работа учебно съдържание, задачи и 

дейности. 

4.2. Отделяне на учебно време за разясняване на учениците и прилагане на 

стъпките за формиране на екип. 

4.3.  Стимулиране на учениците да работят по групови проекти. 

 

 

ПРЕДМЕТНА ОБЛАС ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ 

1. Използване на подходящи и разнообразни методи, подходи, техники и 

технологии на преподаване. 

1.1 С цел повишаване на интереса и мотивацията на учениците да се използват 

разнообразни методи и подходи, при които ученикът да се постави в позицията на 

активен участник в образователния процес.  Основна цел в обучението по география и 

икономика, история и цивилизация и предметите от философски цикъл  е формирането 

на  функционална  грамотност  чрез наблюдение и сравнение, насочено  към 

практическото приложение  на знания по тези предмети. Учениците да се поставят в 

позицията на изследователи, търсещи и откриващи  географска, историческа и 

философска информация от различни източници в т. ч. технологични. 

1.2 При работата с графични материали, статистическа информация  през 

телефоните или таблетите си учениците сами да анализират, характеризират, сравняват и 

обобщават географска и културно - историческа информация. Използване на 

интерактивни методи в уроците за дейност. 

1.3 Състезания  свързани  с  задълбочаването на географските, историческите и 

философските знания за света и България. 

1.4 Използване на ситуационни методи с техниката ролева игра. 

1.5 Включване на учениците в индивидуални и групови проекти ( презентации, 

табла и др.), представящи  географски, историческите и философските обекти. 

1.6 Включване на учениците в дискусии по географски, историческите и 

философските проблеми. 

1.7 Наблюдение на природни, историческите и културни обекти и реализиране на 

изнесени уроци. 

1.8 Да се разшири обхвата на използваните дидактически средства с повече 

съвременни софтуерни продукти. 

2.  Прилагане на индивидуализиран подход 
След обстоен анализ в МО по ОНГОР беше направен изводът, че 

индивидуализираният подход е приложим при задаването на домашна работа или на 

индивидуални задачи за работа в клас, които да развиват уменията на добрите ученици 

или да поощряват учениците, които имат затруднителни обучения. Целта е всеки ученик 

да постигне определено ниво на овладяване на общообразователните стандарти, което да 

осигури добро представяне на ДЗИ. 

 

3. Прилагане на разнообразни форми за оценяване и развитие на умения за 

самооценка у учениците. 

Изготвяне на система за оценка и контрол съвместно с ученици, представители на 

отделните класове. Запознаване на останалите ученици с конкретните критерии за 

оценяване на различните видове текстове, публични изказвания и участие в дискусии. 

Критериите да бъдат поставени в кабинетите за постоянно информиране на учениците. 

Да се прилагат следните конкретни мерки. 

3.1 Оценяване на учениците от участие в час. 

3.2 Оценяване на изпълнението на различни видове домашни работи – макети, 

модели, проекти, есета и др.. 
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3.3 Оценяване чрез контролни работи, включващи задачи с избираем отговор, с 

кратък свободен отговор и с разширен свободен отговор; 

3.4 Оценяване на проекти, участия в дискусии и публични презентирания и 

изказвания. 

3.5 Развитие на умения за самооценяване чрез  изготвяне на  самостоятелни 

практически задачи на всеки ученик. 

3.6 Организиране на  географски  състезания, в които ученици са поставени в 

ролята на независимо жури. 

3.7 Участие на учениците в оценяването на проекти,  публични изказвания и др. 

3.8 Работа в екип, като учиниците  изказват мнение по различни географски, 

културно исторически и философски казуси и поставят оценка по определени и 

предварително зададени критерии. Участие в групови проекти с конкретна задача за 

всеки член на групата. Дискусии по двойки.           

 

VIII. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА 

 

1. Оборудване с нов хардуер и софтуер и на първа компютърна зала. 

2. Осигуряване на още 13 мултимедиини проектора, за да има такова устройство 

във всички 10 класни стаи и 22 кабинета  на СУ „Отец Паисий“- гр. Самоков 

3. Да се изгради градинско съоръжение с естетическа и предпазна цел от 

западната страна на двора на училището, за повишаване на качеството на дейностите по 

интереси и часовете по ФВС и спортни дейнсти. 

4. Да се кандидатства по плана за възстановяване и по НП за дооборудване на 

библиотека в училищната сграда, да се изгради енерго спестяващо осветление и парна 

инсталация с конвекторни радиатори за отоплителна система. 

5. Да се изгрдаят фтогалванични панели за намаляване на разхода на 

електричество и осигуряване на по – голям комфорт за образователните дейности. Да се 

подобри електрическата инсталация на училището за осигуряване на безопасно и 

ефикасно използване на съвременната образователна техника. 

6. Да се изгради STEM център. 

 

X. ЕФЕКТИВНО ЛИДЕРСТВО 

 

№ Дейност Срок Отговорник 

1. Училищните правила да се изготвят 

съвместно с учениците 

Постоянен Директор 

Ученически съвет 

2. Учениците да са насочат към сайта на 

училището, от където да се запознаят 

с етичния кодекс на институцията  

Постоянен Кл. р-ли 

3. Да се организират повече срещи за 

професионално ориентиране 

Постоянен ЗДУД 

Кл. р- ли 

4. Родителите да се включват в дейности, 

иниицирани от училището 

Постоянен Директор, ЗДУД, ЗДАСД, 

Кл. р- ли 

6. В учебните часове да се работи активно 

за развитие на умения за учене 

Постоянен  Преподавателите по 

отделните предмети 

7. Да се работи още по - усилено за 

повишаване активността за подкрепата 

за личностно развитие 

Постоянен  Р. Гамалова 

Е. Янева 

Кл. р-ли 

8. Да се работи още по - активно за 

разработване на инструментариум и 

измерване и поощряване на напредъка 

на учениците 

Постоянен  Директор, 

ЗДУД и главен учител. 
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VIII. Партньорства: 

1. Партньорство с Исторически музей - гр. Самоков и Национален 

исторически музей - гр. Габрово – реализиране на НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“;  

2. Партньорство с Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“  – 

реализиране на съвместни проекти и тематични литературни четения; 

3. Партньорство с Фондация „Благотворител“ - Програма „Добродетели“ и 

реализиране на иновативната програма на училището в частта и за преподаване и 

практикуване на дибродетели, както елемент на позитивната училищната култура. 

4. „И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) – лектор Доц. д-р Наталия 

Футекова, фондация „Бъдители“, както и други ролеви модели за мотивиране на 

учениците за успешен и качествен образователен процес. 

5. Партньорство с консултантска агенция за кариерно ориентиране 

ЕДЛАНТА - кариерен форум;  Кариерни консултанти от кариерен център към МОН и 

други организации за кариерно ориентиране;   

6. „Уча.Се“ – партньор на нашето училище за квалификация и реализиране 

на майсторски класове за интерактивни методи на обучение, като иследователски задачи, 

развитие на умения на 21 век, ролеви игри, проектно и проблемно – базирано обучение, 

хибриден модел за преподаване и учене – обърната класна стя и учебна практика на 

учениците от специалност ‚Електронна търговия“; 

7. „Нимеро“ ООД – дългогодишни партньори на нашето училище за 

квалифкация и позване на лицензиран софтуре за забавна математика – Джъмпидо и 

Енвижън система за работа на 1 компютър с много мишки; 

8. „ Ойрошпед“ -  партньор на нашето училище учебна практика и фондация 

„Бъдители“ – инициативва „Бъдители“ за подпомагане на професионалното и 

личностното развитие на младите хора;   

9. Фондация „Заедно в час“  и реализране на двугодишна програма за 

развитие на училищния екип по програма „Училище за пример“ 

10. Партньорство с  Junior Achievement Bulgaria – учебна компания „Уют“ и 

„Нашата бизнес идея“  - създаване на ръчно изработени продукти от подръчни 

материали, на които даваме втори живот, както и състезания на ДАБ; 

11. Партньорство с Международно висше бизнес училище и с ВУЗФ – 

кариерени форуми и лекции; 

12. Партньорство с ЮЗУ „Неофит Рилски“ – град Благоевград (3 факултета) и 

с НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – град София; 

13. Партньорство с БАН, ИБЕ – проведено състезание на тема: „Написаното 

остава, пиши правилно!“; 

14. Партньорство с училища, ДГ и ОДЗ в град Самоков, с Младежки дом – гр. 

Самоков, МКБППМН, ДА“Закрила на детето“, Дирекция Социално подпомагане“ гр. 

Самоков, И „ДПС“ към ПЪП гр. Самоков, Общщина Самоков; 

15. Партньорство  с БЧК гр. самоков и БЧК Софийска област и РЗИ Софийска 

област – съвместни проекти и кампании; 

16. СУ „Отец Паисий“, град Самоков е лицензиран оператор на 

Международната наградата на херцога на Единбург – България; 
17. Многостранни партньорства с родители, местното духовенство и 

общественици. 

18. Академия „Телерик“, накоято училището е домакин на клонът му в гр. 

Самоков. 

19. Партньорски фирми :„Самел – 80“ АД, Общинско предприятие 

„Регионален център за управление на отпадъците“, „Пайп индустриал България“ ООД,  

„Компир ООД,“, „Хева дизайн“ и БА на спедиторите и логистиците в България и други 

организации за реализиране напрофесионално образование  и обучение. 

https://erp.bg/about-us/company-profile



