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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 
  Адрес: гр. Самоков 2000, Ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ № 1 

Телефон/факс:  +359 (0)722 /66382; 

e-Mail: un_kirilimetodi@abv.bg  
 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ОУ’СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ’- ГР. САМОКОВ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. 

 
I. Резултати от изминалата учебна година 

 

През изминалата учебна година дейностите в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий”  се 

подчиняваха на основните задачи, залегнали за решаване в годишния план. В 

училището се обучаваха 266 ученици в 14 паралелки - 8 в начален и 6 в 

прогимназиален етап на обучение. Съществуваше и една подготвителна група, 

както и 5 групи в целодневно обучение в начален и една група в прогимназиален 

етап на обучение. 

ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” поставя в центъра на своята дейност детето и 

ученика с неговите интереси и възможности и ги развива чрез разнообразни форми. 

В резултат на това учениците усвояват бързо и лесно основните знания и умения по 

всички учебни предмети и се представят много добре на външните оценявания, на 

всички олимпиади и национални състезания. В края на учебната година се проведе 

външно оценяване на учениците от 4 и 7 клас по всички общообразователни 

предмети. Четвъртокласници показаха отлични резултати и са първи по успех в 

общината, а учениците от 7 клас са на трето място както по български език и 

литература, така  и по математика.  

На проведените Общински кръгове на олимпиадите по всички учебни предмети 

нашите ученици се представиха отлично и имаме много голям брой ученици, 

класирани за областен кръг - по География и икономика - 24 ученика  - 4 от 5клас, 

14 - от 6 и 6 от 7 клас; по БЕЛ - 12 ученика - 7 от 5 клас и 5 от 6 клас; по история - 8 

ученика - 3 от 5 клас, 3 - от 6 и 2 от 7; по химия - 6 ученика от 7 клас; по биология - 

4 ученика от 7 клас; по физика - 3 ученика от 7 клас и по математика - 3 ученика от 

6 клас и един учений от 4 клас. По брой на явилите се ученици на общински кръг и 

класирани за областен кръг на олимпиадите нашето училище е на първо място в 

Общината. Четвъртокласници участваха в Националното състезание ,,Знам и мога”, 

където двама ученика се класираха за областен кръг. Учениците от начален етап се 

включиха и в състезанията, организирани от СБНУ,  като четирима ученика от 4 и 

четирима от 2 клас достигнаха до Национален кръг.  Изключителен интерес 

предизвикаха математическите състезания ,,Европейско кенгуру“и ,,Великденско 

математическо състезание“, както и международния турнир „Математика без 

граници”, където учениците от всички класове на начален етап взеха участие и 

завоюваха  призови места. За първи път през учебната 2015-2016 година се 

проведоха вътрешно училищни състезания по математика, български език и ,,Аз и 

светът“ в начален етап.  

Изключително успешна бе изминалата учебна година за спортистите ни. Най-

голям успех завоюва отборът ни момичета по лека атлетика, който зае първо място 

на областните игри и участва на зоните, където се класира втори.  На Областния 

кръг участва и отборът ни по футбол, който зае 2 място. Отлично се представиха 
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учениците ни на общинския турнир по волейбол, където заявоювахме втори места 

и в двете групи – момичета и момчета, както и на лекоатлетическите игри, където 

момчетата ни са втори. А на проведения общински турнир по баскетбол в зала 

"Арена" нашите отбори момичета и момчета заеха трето място. За отличните 

резултати в проведените ученически игри 2015-2016 г. отборите ни  получиха купи 

и грамоти от кмета на Община Самоков. Учениците ни се изявиха и в други 

турнири и състезания: лекоатлетически пробег за наградите на Ротари клуб 

Самоков, лекоатлетическите състезания за купа "Самоков" и вестник "Седмица", 

както и футболния  турнир на „Кока Кола” в София. Учениците от 3 и 4 класове 

взеха участие в състезанието ,,Бързи, смели, ловки“, организирано от общината и 

заеха второ място. Членовете на Туристическия клуб "Ястребец участваха в 

организирания от Българската федерация по туризъм турнир „Златна есен” в 

Етрополе и заеха първо място на щафетното бягане и трето място - отборно. 

Учениците от този клуб участваха и в обучение за оцеляване в планината при 

зимни условия на хижа”Шумнатица”, в няколко похода, както и в уникалния 

тракийски празник на град Етрополе „Свети Атанас”. Учениците от 

прогимназиалния етап на обучение се включиха в Европейската седмица на 

физическата активност и спорт. Проведохме турнири по футбол, волейбол и 

народна топка. Една част от учениците ни се включиха и в предоставената 

възможност от „Бороспорт” за безплатно каране на ски. С интересна инициатива 

отбелязахме Деня на Земята. Училището спечели 100 фиданки от играта "100 на 

100 добро", организирана от фондация "77". Голяма част от фиданките засадихме в 

двора на училището, а другите подарихме на детски градини от града.  
Нашите ученици участваха и се представиха отлично в много национални и 

общински конкурси за рисунки: конкурс на тема „Планината“, организиран от 

Национален граждански форум „Българка“, конкурс “Български празници“, 

организиран от факултета по изобразително изкуство към Великотърновския 

университет, Деветия национален конкурс „Пролет върху листа“, конкурс за 

рисунка „Малък зограф“, както и в Общинските конкурси за Валентинки, за 

изработване на Великденско яйце, кукерска маска и фотоконкурса „Нека бъде 

светлина“. 

През тази година проведохме и много инициативи за стимулиране на 

творческата активност на учениците. Шестокласници отбелязаха с рецитал 180 

годишнината от рождението на Марк Твен, а ученици от 5 клас представиха пред 

останалите ученици от прогимназиалния етап на обучение празника 

„Димитровден” и обичаите „Бъдни вечер” и ”Коледуване”. За Коледа 

организирахме с голям успех благотворителна инициатива за подпомагане на деца 

сираци.  По повод 138 годишнината от Освобождението на България" в Общинска 

библиотека проведохме състезание между ученици от VI и VII клас. По повод 

Международния ден на детската книга и националната кампания „Маратон на 

четенето ”, учениците от V клас четоха книги с децата от Центъра за настаняване 

от семеен тип, а четвъртокласници проведоха в Общинска библиотека „Кастинг на 

книгата“. С голямо желание учениците от всички класове участваха в 

отбелязването на патронния празник на училището. А с кратки тържества 

изпратихме завършилите четвъртокласници и седмокласници. Проведени бяха и 

други тържества: за буквите в 1 клас, за Деня на хумора и шегата от 4 клас и за 24 

май. Ученици от различни класове заедно със своите учители взеха участие в 

отбелязването Деня на Освобождението на град Самоков. Включихме се и в 

Общинските мероприятия за отбелязване годишнината от гибелта на Левски на 19 

февруари  и на Ботев – на 2 юни.  

През учебната 2015-2016 год. учениците и учителите на първите, третите и 

четвъртите класове се включиха в проекта ,, Научи се да караш ски. Училището 

работи и по проект ,,Схема училищен плод“. 
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През изминалата учебна година всички учители участваха в различни курсове за 

повишаване на квалификацията си. 

В училището успешно се  осъществява индивидуална връзка с родителите и 

редовно се провеждат родителски срещи.  

 

II. Каква е мисията на училището? 

 

а/ Издигане качеството на образователно-възпитателния процес и подобряване 

микроклимата в училище. 

б/ Развитие на емоционално-ценностната система на учениците чрез възпитаване на 

национални и общочовешки добродетели. 

в/ Разширяване на сътрудничеството и партньорството с родителите и местната 

общественост 

 

 

III. Визия на училището 

 

Образът на нашето училище е свързан с това, че в духа си то е съхранило най-

ценното от своята 216-годишна история и утвърждава и до днес новите идеи на 

българското образование. То е училище, което не само дава знания, но и 

утвърждава човешките добродетели-трудолюбие, отзивчивост, толерантност, 

любов и уважение, самоконтрол, зачитане на собственото и чуждо достойнство. 

 

 

IV. Цели на училището 

 

1. Създаване и поддържане на благоприятен психоклимат, в който да се развиват 

отношения на добронамереност, любезност, взаимопомощ и морална подкрепа. 

2. Постигане на много добро ниво на знания и умения, както и развиване на 

емоционално-ценностна система 

3. Запазване на добрата традиция за постигане на отлични резултати от олимпиади, 

състезания от различен характер и НВО. 

 

 

V. Стратегии в дейността на училището 

 

а/ Високо качество на подготовка по всички учебни дисциплини 

б/ Запазване на качеството на чуждоезиковото обучение. 

в/ Подобряване на физическото възпитание на учениците и спортната им култура 

г/ Поставяне на ученика в центъра на дейностите-инициатор и активен участник, а 

не пасивен наблюдател. 

д/  Подбор на квалифицирани специалисти при назначаване в училище. 

е/ Подобряване на учебно-материалната база с цел повишаване качеството на 

учебния процес  

 

 

VI. Приоритети и дейности 

 

а/ Издигане качеството на учебно-възпитателния процес 

б/ Гражданско образование и възпитание 

в/ Ранна чуждоезикова подготовка 

г/ Редовно провеждане на консултации по основните учебни дисциплини. 

д/ Въвеждане на целодневно обучение  

е/ Развитие на извънкласните дейности  
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ж/ Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 

 з/ Продължаване работата по проекти и схема”Училищен плод” 

 

 

 

 

VII. Дейности свързани с постигане на целите, стратегиите и приоритетите. 

 

 

1. Дейности за постигане на реални резултати 

 

-  да се привлекат и задържат всички ученици от района, подлежащи на 

задължително обучение 

срок  м.IX. 2016 г. 

отг. вс. учители 

- да се изработи план за здравното обучение на учениците. 

срок  м.IX. 2016 г. 

отг. медицинската сестра 

- да се провеждат съгласно графика и указанието часовете по БДП и гражданска 

защита 

срок постоянен 

отг. класните ръководители 

- в часа на класа да залегнат теми, свързани с превенция на зависимостите, 

противодействие срещу проявите на насилие и агресивност 

срок: постоянен 

отг. класните ръководители 

- IV и VII клас да бъдат запознати с характера на външното оценяване 

срок м. III 

отг. кл. р-ли на IV и VII клас 

- пред учениците от VII клас да бъдат представени възможностите за 

кандидатстване 

срок м. IV 

отг. кл. р-ли на VII клас 

-   във връзка с патриотичното  възпитание на учениците да се заплануват часове за 

посещение на исторически забележителности и честване на официални празници 

срок: постоянен 

отг. класните ръководители 

-  във връзка с екологичното възпитание да се заплануват часове сред природата,    

походи до национални паркове, изложби за природата, екологични игри. 

срок постоянен 

отг. вс. учители 

- за по-доброто организиране на дежурствата в класните стаи, подобряване на 

дисциплината, изграждане на лична отговорност и опазване на училищното 

имущество, класните ръководители да оказват помощ и да координират този вид 

дейност 

срок постоянен 

отг. класните ръководители 

- да се изготви декларация за родителите, че при повреда на имуществото, 

отговорността за неговото възстановяване носи родителя 

срок 15.09.2016 г. 

отг. кл. р-ли 
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2. Дейности свързани с професионалните задължения на учителите 

 

-  да се изготвят годишни тематични планове по всички учебни предмети, съобразно 

учебните програми на МОН. Учителите да определят формите, методите и 

средствата на работа съобразно личните си виждания. Могат да се извършват 

промени при условие, че се осигурят успешни крайни резултати 

срок 14.IX. 2016 г. 

отг. вс.учители 

-  да се изготвят всички програми по ЗИП 

срок 14. IX. 2016г 

- цялостната методическа работа в училище да се ръководи от председателите на 

методическите обединения и директора. 

срок постоянен 

отг. председателите 

- всички учители да участват в ПС и методически съвещания  

срок постоянен 

отг. директора 

     - да се използват възможностите на ДИУУ към СУ за повишаване на 

квалификацията на учителите 

срок постоянен 

отг. учителите 

   - да продължи осъществяването на приемственост между начален и прогимназиален   

етап чрез съвместна работа, с цел запазване  броя на учениците в паралелките, чрез 

провеждане на: 

а/ беседи 

б/ открити уроци 

в/ интерактивни уроци 

г/ съвместни тържества  

срок постоянен 

отг. учителите 

 

 

3. Основни приоритети свързани със социалната среда 

 

-   редовно провеждане на родителските срещи по класове 

срок постоянен 

отг. класните ръководители 

- в началото на учебната година родителите да се запознаят с учебния план за часа 

на класа, графика на учебното време, дневния режим, правилника за вътрешния ред, 

седмичната натовареност, завършването на учебната година, изпитвания, оценяване 

и др. 

срок 14. IX. 2016г  

отг. класните ръководители 

-  да се насърчи дейността на родителските активи, с цел привличане на семействата 

като активен съюзник и участник в живота на училището 

срок постоянен 

отг. кл. р-ли 

- ежемесечно да се уведомяват родителите за текущите оценки на учениците и 

посещаемостта в училище чрез редовно попълване на бележника  

срок постоянен 

отг. всички учители 

- провеждане на редовни заседания с училищното настоятелство с цел търсене на 

пътища за решаване на някои основни проблеми 

срок постоянен  

отг. Директора 
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- поддържане на непрекъснат контакт с културните институции в града с цел 

съвместни дейности, чествания, участия, празници, културно-музикални програми, 

изложби. 

срок постоянен 

отг.  всички учители 

 

 

 

4. Задачи на координационния съвет за противодействие на училищния 

тормоз 

- въвеждане на Дневник за случаите на тормоз 

срок 15.09.2016 г. 

отг. координационния съвет 

- запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на 

насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище 

срок 30.09.2016 г. 

отг. председател на координационния съвет 

- запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище по 

ред, определен от Директора 

срок 07.10.2016 г. 

отг. Директор 

- извършване на оценка на тормоза между учениците в училището чрез  

изследване 

срок 14.10.2016 г. и 26.05.2017 г. 

отг. класните ръководители 

- анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат на изследването 

срок 31.10.2016 г. и 15.06.2017 г. 

отг. координационния съвет 

- създаване на единни правила за задълженията на всички служители, свързани 

със случаите на тормоз 

срок 31.10.2016 г. 

отг. координационния съвет 

- запознаване на педагогическия колектив с обобщените резултати и обсъждане на 

необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия 

срок 04.11.2016 г. 

отг. председател на координационния съвет  

- разработване на План за противодействие на училищния тормоз за учебната 

2016/2017 г. във връзка с установените и анализирани резултати от анкетирането 

срок 30.11.2016 г. 

отг. координационния съвет 

- изготвяне на годишен отчетен доклад на координационния съвет до Директора 

срок 23.06.2017 г. 

отг. председател на координационния съвет  

 

 

5. Задачи и форми на работа на комисията по БДП, охрана на труда и защита 

при бедствия и аварии. 

 

– редовно провеждане на инструктажи в ЧК с учениците от всички класове по 

въпросите за БДП.  Провеждане на 5-минутка в края на часа. 

срок постоянен 

отг. учителите 
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- да залегнат теми в ЧК, свързани с поведението на децата при природни бедствия, 

аварии и катастрофи 

срок постоянен 

отг. кл. р-ли 

- съвместно с районната противопожарна служба да се провеждат беседи с 

учителите и учениците. 

срок постоянен 

отг. Директора и класните ръководители 

-  да се провеждат практически занимания за реагиране при: 

 - пожари 

-  земетресения  

-  наводнения 

срок постоянен 

отг. Директора и класните ръководители 

 

 

6. Гражданско образование и възпитание 

 

- да се осъществява в ЧК и по всички учебни предмети, както и при отсъствие на 

учители 

срок постоянен 

отг. всички учители 

- да се подберат и утвърдят теми за ГО, които да се разглеждат при отсъствие на 

учители от заместници 

Срок :14.09.2016 г. 

отг. В. Дудина 

    - да се честват всички национални празници и се утвърждават тържествените   

ритуали в живота на училището 

срок постоянен 

отг. Директора и класните ръководители 

-да се провеждат часовете по БДП съгласно плана на комисията по БДП и графика 

на Директора към същия план 

срок постоянен 

отг. кл. р-ли 
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 г. 
 

 

 Дейност Срок Отговорник 

1 м. септември  

15.09.2016 г. 

19.09.2016 г. 

20.09.2016 г 

14.09.2016 г 

 

20.09.2016 г. 

 

 

21.09.2016 г. 

 

30. 09.2016 г. 

  

Всички учители 

Всички учители 

Всички учители  

Всички учители 

 

Всички учители, 

главен учител 

 

В. Гамалова  

 

В. Гамалова 

 

 

Откриване на учебната година 

Родителски срещи 

Раздаване на учебниците 

Представяне на годишните 

тематични разпределения 

Изработване на графици за 

консултации, дежурства, втори час 

на класа, БДП и ГЗ 

Провеждане на колопоход в чест на 

Деня на независимостта 

Участие в общоградски крос 

2 м. октомври  
05.10.2016 г. 

 

до 14.10. 2016 г. 

до 30.10.2016 г.  

 

до 30.10.2016 г.  

 

31.10.2016 г. 

 
Класни 

ръководители 

Всички учители 

Класни 

ръководители 

начални учители и 

учители ПИГ 

Класни 

ръководители и 

учители ПИГ 

 

 

Отбелязване на Международния 

ден на учителя 

Входни нива 

Есенни екскурзии 

 

Рисунки на асфалт „Златна есен” 

 

Отбелязване Деня на народните 

будители 

3 м.ноември  

20.11.2016 г. 

 

30.11.2016 г. 

30.11.2016 г. 

 

 

30.11.2016 г. 

 
кл.ръководители  

 

начални учители 

В. Гамалова  

 

прогимназиални 

учители 

Отбелязване Деня на християнското 

семейство 

Посещение на библиотека  

Участие в общински състезания по 

футбол, волейбол, баскетбол и лека 

атлетика 

Вътрешно училищно състезание за 

прогимназиален етап на обучение 

 

 

 

4 м.декември  
23.12.2016 г. 

 

16.12.2016 г. 

 

 23.12.2016 г. 

 

23.12.2016 г. 

 

 
начални учители и 

учител ПГ 

кл.ръководители и 

учители ПИГ 

М. Богоева 

 

всички учители 

 

Коледни тържества  

 

Посещение на театрална 

постановка 

Посещение на Природонаучен 

музей и Ботаническа градина 

Коледна изложба -  базар 

Участие в общински коледен 
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празник декември 

 

 

всички учители 

 

5 м.януари  
 

съгласно график 

 

 

 

януари 

 

29.01.2017 г. 

 

31.01. 2017 г. 

 

31.01.2017 г 

 

 

учители по 

учебните предмети 

 

 
Войникова, 

Околска 

Младенова, 

Стоянова 

Нач. учители и 

учители ПИГ 

учители ПИГ и В. 

Гамалова 

 

Провеждане на общински кръгове 

на олимпиади по математика, 

история, биология, химия, физика, 

география и БЕЛ 

Национално състезание „Знам и 

мога” за 4 клас 

Честване 135г. от рождението на 

Алън Милн 

На пързалката 

 

Зимни игри 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.февруари  

15.02.2017 г.     

 

до 17.02.2017 г. 

17.02.2017 г. 

 

19.02.2017 г. 

 

съгласно график 

 

27.02.2017 г. 

 

28.02.2017 г. 

 

 

 

28.02.2017 г. 

 

 
кл.р-ли 

 

всички учители 

Войникова 

 

учители ПИГ и 

класни р-ли 

учители ПИГ,     

М. Богоева,           

Павлова, Костова 

 

Попова,  

Драганова 

 

нач. учители, 

учители по ИИ 

учители ПИГ 

Отчитане резултатите от първия 

срок 

Родителски срещи 

Отбелязване Международен ден на 

доброто 

Отбелязване на 19.02.- В. Левски 

 

Участие в Общински и национални 

конкурси за рисунки и валентинки 

Честване 213г. от рождението на 

Виктор Юго  

Честване 110г. от рождението на 

Емилиян Станев 

 

Изработване на мартеници и 

изложба 

 

7 м. март  

01.03.2017 г.  

02.03.2017 г. 

 

 

до 31.03.2017 г. 

 

31.03.2017 г.  

 

 

до 31.03.2017 г  

 

 
Кацарова 

начални учители, 

А. Маркова 

 

Николчова, 

Терзийска 

учители 

прогимназиален 

етап 

Околска 

начални учители 

 

Първи март в ПГ 

Честване на националния празник и 

отбелязване на 139 г. от 

Освобождението на България 

Тържество”Ние вече сме грамотни”  

 

Ден на таланта 

 

 

Вътрешноучилищни състезания по 

БЕЛ и математика 
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8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.април  
съгласно график 

 

21.04.2017 г. 

 

21.04.2017 г. 

 

25.04.2017 г. 

 

28.04.2017 г. 

 

до 28.04.2017 г. 

 

 

 

начални учители 

учители ПИГ 

Карабожилова 

кл. ръководители 

нач.учители 

 

Павлова, Костова, 

Войникова 

Маркова 

В. Гамалова 

Околска 

Христова 

 

Великденски яйца – изложба 

 

Отбелязване международния ден на 

Земята  

Отбелязване седмицата на детската 

книга  

Честване 55г. от рождението на 

Петя Дубарова 

Състезание по БДП с велосипеди 

 

Вътрешноучилищни състезания по 

човекът и природата, човекът и 

обществото и английски език 

 

 

9 

м. май  

 

май 2017 г. 

14.05.2017г 

 

24.05.2017 г. 

31.05.2017 г. 

 

съгласно график 

 

31.05.2017 г. 

 

съгласно график 

31.05.2017 г. 

 

 

всички учители 

А.Маркова, Д. 

Карабожилова 

всички учители 

начални учители 

 

всички учители 

 

начални учители 

 

В. Гамалова 

Макова, Тодорова 

Честване празника на училището 

Участие в честване 

Освобождението на Самоков 

Участие в тържествата за 24.05. 

Провеждане на учебни екскурзии  - 

начален етап 

Провеждане на НВО  

Тържествено отбелязване 

завършването на начален етап 

Спортни игри - участие в общински 

турнири и общоградски крос 

Математическо състезание „Бързи и 

прецизни“ 

 

 

10 м. юни  

02.06.2017 г. 

 

 

до 15.06.2017г 

 

15.06.2017г 

 

до 30.06.2017г 

 
А.Маркова, 

Павлова, Костова 

 

кл. р-ли V-VII кл. 

 

прогимназиални 

учители 

всички учители 

 

Отбелязване на 02.06 – ден на Ботев 

 

 

Провеждане на учебни екскурзии – 

прогимназиален етап 

Тържество за края на учебната  

година 

Провеждане на редовна 

поправителна сесия 
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Теми и график на педагогическите съвети 

 

 

м. септември 

 

Първи съвет 

  1. Създаване на комисии за новата учебна година 

  2. Запознаване с насоките за работа през  2016-2017г Утвърждаване на ЗИП  

  3. Утвърждаване на ЗИП и СИП 

 

Втори съвет 

  1. Приемане на всички правилници и планове за работа през 2016/2017 учебна 

година 

  2.Утвърждаване и приемане на учебната програма за първи учебен срок 

 

 м. февруари 
 Срочен съвет 

 

м. март 
 Определяне на комисии и разпределяне задачите за отбелязване празника на 

училището 

 

м. юни 

1. Годишен съвет 

 

 

 

 

Квалификационна дейност на педагогическия колектив 

 
 

м. септември 
Новия закон за предучилищното и училищно образование 

 

м. февруари 
 Изработване на портфолио на учителя 

 

м. април 
БДП 

 

 

 

Приет на ПС №  /09.09.2016 г. 


