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

Телефон/факс:  +359 (0)722 /63822  

e-Mail: un_kirilimetodi@abv.bg  
 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  

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

ЗА УЧЕБНАТА 2020г./2021г. 

 

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 260 ученици в 14 паралелки - 8 в начален и 6 в прогимназиален 

етап на обучение, както и 7 групи в целодневно обучение в начален и две групи 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.  

Приоритетите  и основните задачи са свързани със: 

 Усвояване на минимум от знания, умения и компетенции по всички учебни 

предмети от всеки ученик, съобразно индивидуалния му темп на развитие. 

 Приоритетно оценяване на уменията и компетенциите на учениците, формирани 

в процеса на обучение. Провеждане на входяща и междинна  диагностика за 

проверка . 

  Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на всеки 

ученик. 

 Планиране на урочната  работа  чрез съобразяване на обема от знания с 

възрастовите особености на учениците. 

 Допълнителна работа с изоставащи ученици и такива с обучителни трудности. 

 Насърчаване и подкрепа за участие на учениците в олимпиади, състезания и 

конкурси. 

 

 

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 и конкурси, което е показател за 

отговорната мисия на учителите, приели образованието на учениците като най-важната 

стъпка към изграждането на личността.В помощ на обучението са разнообразни 

съвременни интерактивни и интегративни педагогически методи, форми и техники - 

лекция, беседа, дискусия, наблюдение, самостоятелна и групова работа /изготвяне на 

доклади, табла, постери и други материали, които подпомагат работата на учителя и 

засилват интереса на учениците към образованието. Все по-активно се използват 

мултимедийните презентации, електронно учебно съсдържание, работа с Интернет 

базирани платформи. 

    През учебната 2019– 2020 год. в ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“ бяха 

организирани и проведени редица дейности и мероприятия, в които  участваха всички 
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ученици от училището. Като в началото на учебната година бе открит новопостроения 

физкултурен салон, в който учениците се включиха в разнообрзани спортни дейности. 

ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ ПО КЛАСОВЕ 

  Началото на учебната година в училище бе тържествено открито с участието на 

учениците от първите и третите класове.  

 

Обща подкрепа за личностно развитие се осъществява и чрез осигуряване на 

различни извънкласни и извънучилищни форми за дейности и занимания по интереси с 

цел  стимулиране на творческите изяви, повишаване на мотивацията за учене 

насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Направено беше 

необходимото проучване  на  интересите на  учениците и бяха сформирани седем групи 

за заниманията по интереси по проект „Подкрепа за успех“.  

Учениците от начален етап на обучение взеха участие в много извънкласни 

инициативи през учебна година, именно: 

 Отбелязване на Световния ден на храната. Здравословно хранене.   

 Отбелязване на Световния ден на усмивката. 

 Отбелязване на Деня на  народните  будители  

 Отбелязване  Деня на  християнското семейство 

 Откриване на  новия физкултурен салон на училището 

 Отбелязване на Деня на музиката 

 Посещение на културни и исторически забележителности в гр. Самоков 

 Тържества с различна тематика 

 Участие в различни инициативи и срещи с художници, фотографи, режисьори и 

др. 

 Провеждане на традиционните поход и колопоход посветени  на Деня на  

народните будители. 

 Участие в „Седмица на  четенето“ 

 Участие в кампанията „Да поговорим за диабета в училище“ 

 Подреждане на  изложби от рисунки. 

 Участие в Коледната  изложба-базар 

 Коледен празник 

 Провеждане на зимни игри 

 Представяне на играта Народна топка – Доджбол от НСА. 

 Посещение на театрални постановки 

 Тържествено честване на Националния празник на Р. България 

 Участие в Патронния празник на училището 

 Отбелязване на 24 – май 

 Участие в инициативи на Филиал 4 квартал на Общинска библиотека "Паисий 

Хилендарски"  

 

ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ 

 

Голяма е активността и масово участието на учениците от начален етап във всички  

състезания, олимпиади и конкурси. Многобройни са призовите места, отличните 

класирания и медалите в: 

 Общински кръг на олимпиадата по математика; 

 Общински кръг на олимпиадата „Знам и мога“; 

 Областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“- трима участника; 

 Областен кръг на олимпиадата по математика- двама участника; 

 Националното състезание на Съюза на българските филолози „Любословие“; 

 Математическото състезание „Иван Салабашев“; 
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 Национално състезание по четене и създаване на дигитално съдържание за 

училищни класове; 

 Състезание „Математика за всеки“ 

 Състезание ,,Многознайко“ направление ,,Родна реч“- медали; 

 Състезание на българските филолози  ,,Любословие“; 

 Международното математическо състезание „Математика без граници“- медали; 

 Състезание „Европейско кенгуру“- първо място в областта; 

 Участие в ученическите олимпиади и националните състезания по график 

утвърден от Министъра на образованието и науката. 

 Конкурси: „Сръчко“; „Най-усмихнат клас на България 2019 г.“; Конкурс за 

детска рисунка на тема „Искам да бъда...“; Национален конкурс за детска 

рисунка – „Рождество Христово“; конкурс на „Български пощи“ ЕАД – „Най-

красиво писмо до Дядо Коледа“; конкурс за авторски разказ на тема: „Моите 

любими книжни герои в една история“; 10-ти Национален Видео Конкурс 

„Коледа в училище“ и др. 

 

ПРАЗНИЦИ И ТЪРЖЕСТВА 

  Началото на учебната година бе тържествено открито с участието на учениците 

от първите и третите класове. Във всички класове от начален етап бяха проведени  

класни тържества за откриването на новата учебна година.  Всички паралелки 

проведоха виртуални празници и отбелязаха Патронния празник на училището, 24 май 

и дистанционното завършване на учебната година по атрактивен и уникален начин. 

   

ЕКСКУРЗИИ 

Проведени бяха екскурзия до София, Благоевград, Мелник, Рупите, до АРТ - 

ЦЕНТЪР " ВИХРОНИ ", с. ДОЛНО КАМАРЦИ и с. Байлово и др. с различни 

обучително- възпитателни цели и задачи. Неочакваното извънредно положение и 

необикновената обстановка наложи част от плануваните учебните екскурзии да се 

проведат по нетрадиционен начин. Исторически и природонаучни музей бяха посетени 

виртуално, залите им отвориха онлайн врати за любознателните. Благодарение на 

огромния набор от ресурси, материали, филми, презентации и др. в мониторите на 

учениците влязоха  природните, културните, историческите забележителности в 

България и красотата на нейната природата.  

 

Всички проведени извънкласни дейности и мероприятия в начален етап на 

обучение през учебната година допълват и разнообразяват учебния процес, което 

засилва интереса на учениците и повишава мотивацията им за учене.  

 

III КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

Установен е стремеж на педагогическата колегия за повишаване и 

усъвършенстване на професионално – квалификационното равнище чрез участие в 

информационни и обучителни форми: съвещания, курсове, конференции и др. и 

търсене и откриване на нови решения  за по-качествено дистанционно обучение. 

 Оказва се  помощ и съдействие на новопостъпилите членове на ЕКК и на 

учителите с малък педагогически стаж. 

Всички членове на екипа са участвали във вътрешноквалификационните курсове 

и са придобити други, различни компетенции, които са описани в бланките за 

квалификация и приложени в личното досие на всеки учител. 

Придобити: IV ПКС от Лидия Найденова, Вера Николова, Станка Драганова и 

Ренета Белчинска; II ПКС от Веска Терзийска, Даниела Околска и Светлана Стоянова. 

За подобряване на комуникацията и информираността на членовете на екипа и с 

цел  постигне на залегналите в плана, задачи за постигане на основните цели поставени 
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в началото на учебната година беше създадена вайбър група. Реализирани бяха много 

срещи на ЕКК с различна цел и тематика и набелязаните конкретни цели и дейности 

бяха осъществени. 

Предвидените дейности, в Плана за дейността на ЕКК, в началото на учебната 

година, за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи бяха изпълнени в 

условията на форсмажорни обстоятелства. 

 

      

Учениците от прогимназиалния етап на обучение взеха участие в много извънкласни 

инициативи през учебната година. 

 Отбелязване на Световния ден на храната. Здравословно хранене.   

 Отбелязване на Деня на  народните  будители  

 Откриване на  новия физкултурен салон на училището 

 Провеждане на традиционните поход и колопоход посветени  на Деня на  

народните будители. 

 Участие в благотворителни концерти 

 Участие в „Седмица на  четенето“ 

 Отбелязване  Деня на  християнското семейство 

 Участие в кампанията „Да поговорим за диабета в училище“ 

 Подреждане на  изложби от рисунки и участие в конкурси 

 Участие в Коледната  изложба-базар 

 Коледен празник 

 Участие в Патронния празник на училището 

 Отбелязване на 24 – май 

 

 

ОЛИМПИАДИ  

 На проведените Общински кръгове на олимпиадите нашите ученици се 

представиха отлично и имаме голям брой ученици, класирани за областен.  

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 15 класирани 

V клас: 

1 Кристиана Димитрова Щерьова  

2 Мария Атанасова Димитрова  

3 Карина Юрий Попова  

4 Диана Димитрова Цинцарска  

5 Ивет Ивайлова Добруджанска  

6 Борис Владимиров Маскальов  

7 Владислава Бориславова Михайлова  

8 Валентина Иванова Виденова  

9 Габриела Петрова Буранова  

VIклас:  

1 Мария Петрова Буранова  

2 Неда Ивайлова Ангелова  

3 Мария Костадинова Чаушева  

4 Кристиан Валери Стоилков  

5 Мария Методиева Славева  

6 Магдалена Тодорова Петрова  

Математика – 2 класирани 

Георги Димитров Шейнов - 5а клас 

Боян Венциславов Тодоров - 5а клас 
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История и цивилизации – 14 класирани 

1. Кристиана Димитрова Щерьова - Vб клас 

2. Карина Юрий Попова - Vа клас 

3. Мария Атанасова Димитрова - Vа клас 

4. Елена Истилиянова Апостолова - Vа клас 

5. Боян Венциславов Тодоров - Vа клас 

6. Диана Димитрова Цинцарска - Vа клас 

7. Георги Деянов Маринков - VIб клас 

8. Виктор Ангелов Ангелов - VIб клас 

9. Християна Христова Христова - VIа клас 

10. Доника Антонова Баракова - VIIб клас 

11. Деница Владкова Манолова - VIIб клас 

12. Теодор Любенов Бараков - VIIб клас 

13. Персиана Михаелова Цанкова - VIIб клас 

14. Божидар Любомиров Япраков - VIIб клас 

 

География и икономика – 9 класирани 

1. Карина Юрий Попова Vа клас  

2. Боян Венциславов Тодоров Vа клас  

3. Кристиана Димитрова Щерьова Vб клас  

4. Християна Христова Христова VIа клас  

5. Неда Ивайлова Ангелова VIа клас 

6. Дани Георгиева Кишишова VIа клас  

7. Моника Калоянова Симитчийска VIа клас  

8. Теодор Любенов Бараков VII б клас 

9. Доника Антонова Баракова VII б клас 

 

ХИМИЯ и ООС – 5 класирани от 7-б клас 

1. Доника Антонова Баракова 

2. Теодор Любенов Бараков 

3. Виктория Николова Ляпова 

4. Деница Владкова Манолова 

5. Персиана Михаелова Цанкова 

Астрономия – 1 касиран 
Персиана Цанкова 

 

УРОЦИ И ОБУЧЕНИЯ 

За повишаване  на приемствеността между начален и прогимназиален етап  

Мариела Павлова и учениците от 5 клас представиха групов проект, посветен на 

българските фолклорни области, пред  учениците от 4 клас. Гости на изнесения урок по 

родолюбие бяха и г-жа Д. Карабожилова, директор на училището и г-жа Макова, 

заместник-директор. 

Професионално ориентиране - учениците от 7 клас,  под ръководстовото на г-

жа Маркова и г-жа Разложка посетиха ПГ по туризъм, където се запознаха с 

професиите предлагани от училището. Имаха възможност и да разгледат училището. 

Седмокласници под ръководството на г-жа Маркова и г-жа Разложка разгледаха 

посетителския център на НП „Рила“ и им бе прожектиран филм за биоразнообразието в 

парка. 

Открит урок по музика по случай Международния ден на музиката проведе г-ца 

Вучова. 

Г-жа Павлова и г-жа Маркова организираха среща с д-р Джоргова на тема 

„Превенция на вирусните заболявания“ за учениците от 5 – 7 клас. 
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По инициатива на „Ротари клуб“ училището се включи в профилактика на 

диабета. 

  По време на дистанционното обучение г-жа Тодорова проведе пробен изпит по 

математика за НВО със седми клас. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 

Седмицата на четенето бе отбелязана във всички класове с различни дейности. 

На 13 декември групата ЦДО 5 клас с г- жа Илиева гостува на ЦДО 1 б с г- жа 

Николова. Петокласниците прочетоха едни от най-хубавите български приказки! 

Групата за целодневно обучение - 5 клас продължи четенето на приказки. Този път 

гостуваха на 1 а клас с учители г-жа Младенова и г - жа Христова.  

Групата ЦДО - 5 клас с преподавател г-жа Илиева посетиха библиотеката в 

четвърти квартал. Те отбелязаха седмицата на четенето, обогатявайки познанията си за 

работа с речници, справочници и енциклопедии! 

 

ПРАЗНИЦИ И ТЪРЖЕСТВА 

Тържественото откриване на физкултурния салон бе организирано от г-жа 

Павлова, г-жа Галчева, г-н Янчев, г-жа Вучова, г-жа Маркова. 

Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” се включиха в масов колопоход по 

случай Деня на народните будители 1 ноември. Водени от учителя по физическо 

възпитание и спорт Андрей Янчев и съпроводени от две патрулни полицейски коли 

децата и младежите въртяха педали от своето школо до село Доспей – родното място на 

първовъзрожденеца Паисий Хилендарски. В колоната се включиха ученици от 4 до 7 

клас, както и техни родители и преподаватели. Слънчевото време помогна за отличното 

настроение на младите колоездачи и направи прехода незабравим за тях. 

Момчетата и момичетата, които не участваха във велопътешествието, също 

излязоха навън и се разходиха до Бельова черква. 

В навечерието на Деня на християнското семейство учениците от 

прогимназиалния етап посетиха Митрополитската черква. Отец Михаил Колев изнесе 

приятна беседа, в която разказа историята на празника и смисъла, който той носи. 

Учениците взеха участие в конкурси за детска рисунка: „ С обич за гр. Самоков“, 

„ Моята Коледа“, „Валентинка“ и спечелиха много награди. 

Всички активно се включиха в благотворителния коледен базар, като изработиха 

много красиви сувенири, картички, сурвачки, приготвиха коледни сладкиши. Под 

ръководството на г-жа Галчева и г-жа Маркова учениците от 7 клас представиха 

училището на градския коледен базар. а вокалната група с ръководител г-жа Вучова взе 

участие в коледното тържество. 

Учениците от Младежко театрално студио с ръководители г-жа Мариела 

Павлова и г-жа Надя Разложка представиха пиесата "Магията на Коледа". Сцената на 

Младежки дом гр. Самоков засия от чудния свят на приказните герои-Снежанка и 

седем малки джуджета от първи клас, Снежната кралица, Мащехата, Кай и Герда, 

Малката кибритопродавачка, деца и водещи. Коледната музика беше поднесена под 

съпровод на класическа китара с участието на г-н Хр. Христов. Посланията, които 

изпратиха учениците са свързани не с много подаръци, а с доброто, което всеки от нас 

може и трябва да направи. 

Учениците от ЦДО под ръководството на  г-жа Костова внесоха празнично 

настроение и зарадваха предколедно пенсионерите от клуба в 4-ти квартал. Всяка 

година по това време малчуганите и техните преподаватели се сещат за възрастните 

хора и отиват при тях с песни, стихове. Така взаимно, едни други се учат да бъдат по-

добри. 

Групите ЦДО 2а, 3а и 5 клас направиха украса за детското отделение на МБАЛ 

Самоков! 

Взехме участие във формата "Събеседник по желание", чийто ментор и двигател 

е г-жа Латинка Щъркелова. Четвъртите ни класове и прогимназиалният етап бяха 
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първите гости на събитието тази година, а негов гост беше Димитър Джелепов - 

Лъвски. 

Учениците от групата за целодневно обучение в 5 клас, под ръководството на г-

жа Илиева,  посетиха "Хъба" и участваха в направата на бижута за своите родители и 

учители. 

Ние, учениците и преподавателите, от ОУ"Св. Св. Кирил и Методий", също 

изразихме своята подкрепа и съчувствие към Божидар Етрополски с участие в 

благотворителния концерт, организиран от неговите съученици от ПГ по туризъм. 

Участвахме с вокалната ни група с ръководител г-ца Анна Вучова и с мажоретния 

състав с ръководител г-жа Веска Терзийска. 

Гост на групата ЦДО с преподавател Татяна Костова беше художникът Бойко 

Павлов - човекът, който очовечава камъка. С много любов разказа на неспиращите да 

питат ученици, за себе си, за начина, по който "говори" с камъните. Показа им част от 

творенията си, рисува им, почерпи ги със сладки. 

На 16.10 сряда ни гостува Ясен Джабиров по покана на г-жа Татяна Костова. Той 

е пилот-оператор на дрон и видеограф, който в свободното си време се занимава с 

улична и въздушна фотография. Успя да "взриви" учениците с невероятния разказ за 

професията, неповторимите приключения и дроновете! Накрая незабравимата среща бе 

увековечена със снимки и видеоклип направени с дрона. 

Нашето училище организира благотворителен концерт в подкрепа на  Асен 

Тотев в зала Арена . 

Учениците от 7 клас се включиха в общоградското честване на християнския 

празник „Богоявление“. 

Поради извънредната ситуация в страната празника  на училището беше 

отбелязан виртуално. Изготвен беше видеофилм с участието на ученици от Клуб 

„Компютърна графика“ и „Детстко театрално студио“ към училището, под 

ръководството на г-жа Маркова и г-жа Павлова. Сценария за видеофилма беше 

подготвен от г-жа Околска, г-жа Павлова. 

Виртуално бе отбелязан и 24 май. С видеофилм подготвен от г-жа Павлова и г-

жа Маркова, и с участието на ученици от Клуб „Компютърна графика“, „Детско 

театрално студио“ и ученици от прогимназиален етап. 

На 02. 07. 2020 г тържествено връчихме удостоверенията за завършено основно 

образование на ученците от 7 клас. Учениците се разделиха с любимото училище с 

много вълнение, смях и сълзи. 

 

КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ 

 Поради извънредната ситуация въведена от 13 март и преминаването към 

дистанционно обучение много от предвидените конкурси и състезания не се проведоха. 

Но въпреки това учениците намериха начин да се изявят. 

Първо място за стихотворение и трето място за есе спечелиха Персиана Цанкова 

и Доника  Баракова на националния конкурс „Не се гаси туй що не гасне“. Ръководител 

на наградените ученици е г-жа Маркова, която също бе сред наградените учители. За 

своя успех те разказаха в интервю пред Канал „Рила“. 

Втора награда за есе на Персиана Цанкова от конкурса  за превенция на 

наркоманиите, „Човекът свободен и независим“, проведен Община Благоевград. 

Доника Баракова получи парична награда от “Ротари клуб – Самоков“ за 

постижения в учението и спорта. 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ участва в състезанието Spelling Bee 2020. ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ вече има двама претенденти за участие в регионалния кръг 

на  Десетото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee.  

Николай Стоянов от VIБ клас се класира на първо място, а Дая Касабова от VIA 

клас остана втора в училищния кръг, който се проведе на 27.02.2020г. в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, гр. Самоков. И двамата ученици имат право да участват на  
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регионалното състезание, което трябваше да се  проведе в края на м. март, 2020 г. в гр. 

София. В състезанието тази година участваха 14 ученика от V и VI клас 

Награди и грамоти получиха победителите в тазгодишния конкурс „Сръчко“ на 

училището ни. Много коледни творения бяха класирани от журито.  

Учениците ни участваха и в състезанието „Любословие“, има класирани за 

следващия  кръг. 

Ученичката Лили Георгиева от 7а клас печели награда от конкурса "Безопасно 

движение по пътищата" с рисунка на тема" "С очите си видях страха" , който се 

организира от МКБППНП - Самоков. 

Учениците Магдалена Механджийска, Адриана Кучиева, Николай Стоянов, 

Лили Георгиева, Виолетка Пламенова и Виктория Недева, участваха в Националния 

конкурс "От Коледа до Васильовден ", който се организира от МОН и Националния 

дворец на децата. Учениците и ръководителката им Татяна Костова, получиха сребърни 

медали, дипломи и енциклопедии!  

Учениците, участваха в конкурса "С обич за Самоков" в категорията за рисунка. 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" зае второ място в надпреварата, организирана от 

Младежки дом - Самоков и получи парична награда.  

Анна Вучова, ръководител на художниците, награди всички участници.  

В другата категория на конкурса - есе, също имаме наградени. Това са Магдалена 

Механджийска /1-во място/ и Бойка Калайджийска /3-то място/ от VI Б клас. 

 

СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

На общинско първенство по футбол с 3 победи от 3 мача! 

Първи на общинското първенство по бадминтон за момичета. 

Първи на общинското първенство по лека атлетика и при момичетата, и при 

момчетата! 

На 28 септември учениците от IIа, IIIа, IVб и Vб се включиха в щафетните игри 

по класове и паралелки, за да отбележат Европейския ден на спорта. Спортнистите са 

водени от г-н Янчев, учител по физическа култура и спорт. 

Мъжкият баскетболен отбор "Рилски спортист" гостува на учениците от 

училището ни. Възторг и радостни викове предизвика появата на момчетата! Целта на 

срещата беше да се популяризира баскетболът сред подрастващите и една покана към 

малките фенове.  

По инициативата "Play with us!" , Федерация Народна топка България бе 

проведена демонстрация по дождбол пред учениците в училище. 

Поради въведеното извънредно положение след 13 март, следващите кръгове от 

предвидените състезания не се проведоха. 

 

ЕКСКУРЗИИ 

 Поради извънредното положение пролетните екскурзии не се проведоха. 

За учениците от 5-б, 6-а, 6-б, 7-а и 7-б клас  бе организира екскурзия до гр. София и 

Военноисторическия музей, където на учениците бе представена образователна 

програма посветена на Създаването на българската държава. 

 

Всички проведени извънкласни мероприятия в прогимназиалния етап на 

обучение допълват и разнообразяват учебния процес, което засилва интереса на 

учениците и повишава мотивацията им за учене. 

Предвидените дейности, в Плана за дейността на ЕКК, в началото на учебната 

година, за постигане на целите и изпълнение на поставените задачи бяха изпълнени. 
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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 220-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. 

ж/ Повишаване базовата и функционална грамотност на учениците. 

 

 

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  

ж/ Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 

 з/ Продължаване работата по проекти и схема”Училищен плод” 
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и/ Дейности насърчаващи четенето и повишаването на грамотността 

 

 

 

 

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. 2020г. 

отг. всички  учители 

- да се изработи план за здравното обучение на учениците. 

срок  м.IX. 2020г. 

отг. медицинската сестра 

- изготвяне на правила за безопасно обучение в условията на  Covid-19 

срок  м.IX. 2020г. 

отг. комисия 

- 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. класните ръководители на IV и VII клас 

- пред учениците от VII клас да бъдат представени възможностите за 

кандидатстване след VII клас. 

срок м. IV 

отг. класните ръководители 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. класни  ръководители 

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

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

срок постоянен 

отг. всички  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. класни ръководители 

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

отговорността за неговото възстановяване носи родителя 

срок 17.09.2020 г. 

отг. класни ръководители 
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2. Дейности свързани с професионалните задължения на учителите 

 

-  да се изготвят годишни тематични разпределения 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. 2020 г. 

отг. вс.учители 

-  да се изготвят всички програми по ЗП и ИУЧ 

срок 14. IX. 2020г 

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

ЕКК 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, 

да се запознаят с правилата за работа в условията на пандемия, седмичната 

натовареност, завършването на учебната година, изпитвания, оценяване и др. 

срок . IX. 2020 г  

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. класните ръководители 

- ежедневно  се уведомяват родителите за текущите оценки на учениците и 

посещаемостта в училище чрез електронния дневник  

срок постоянен 

отг. всички учители 
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- провеждане на редовни заседания с училищното настоятелство с цел търсене на 

пътища за решаване на някои основни проблеми 

срок постоянен  

отг. Директора 

- 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: 30.09.2020г. 

отг. 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:  месец октомври 2020г. 

отг. Директор 

- създаване на мерки за задълженията на всички служители, свързани със 

случаите на тормоз 

срок  месец септември 2020г. 

отг. УК за противодействие на ПП 

      -изготвяне на оценка на ситуацията в училище от класните ръководители и 

учителите ЦДО 

срок: м. юни 2021г. 

отг. Класните ръководители и учители ЦДО 

       -изготвяне на годишен отчетен доклад на  комисията  за тормоза в училище 

срок  месец юни 2021г. 

отг. УК за противодействие на училищния тормоз 

 

 

5. Задачи и форми на работа на комисиите по БДП и 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 

- 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 комисията по защита при бедствия и аварии 

-  да се провеждат практически занимания за реагиране при: 

 - пожари 

-  земетресения  
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-  наводнения 

срок постоянен 

отг. Директора и комисията по защита при бедствия и аварии  

 

 

6. Гражданско, здравно и екологично образование  

 

- 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  месец септември 2020г. 

отг. М. Богоева 

    - 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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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  2020г.-2021г.  

  3.Утвърждаване на ИУЧ 2020г.-2021г. 

 4.Приемане на спортни дейности в училище 

   

    Втори съвет 

  1. Приемане на всички правилници и планове за работа през 2020/2021 учебна 

година. 

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

м. октомври. 

1. Анализ на резултатите от входно ниво 

2. Присъствия и отсъствия на учениците 

 

м. ноември 

1. Превенция на отпадането от училище 

2. Присъствия и отсъствия на учениците 

 

 м. февруари 

 1.Срочен съвет 

 2. Анализ на  присъствия и отсъствия на учениците 

 

 

м. март 

1. Определяне на комисии и разпределяне задачите за отбелязване празника на 

училището 

2. Присъствия и отсъствия на учениците 

 

м. юни 

1. Годишен съвет 

 

 

Квалификационна дейност на педагогическия колектив 

 

 

м. септември 

1. Нови акценти и Наредби в Закона за предучилищното и училищно образование, 

работа при пандемия 

 

м.  октомври 

2. Работа с онлайн платформа за дистанционно обучение на учениците 

м. ноември 

3. Обучение на учителите в група“ Развитие на знания и умения за създаване и 

използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“ 
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м. февруари 

4. Представяне и обсъждане на интерактивни методи на преподаване и възможности 

за работа на терминалните устройства в компютърния кабинет  

  

 

м. април 

5.Актуализиране на учителското портфолио от всички преподаватели в училище. 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г. 

 

 

 Дейност Срок Отговорник 

1 м. септември  

 

 

 

08.09.2020г. 

 

 

 

 

 

15.09.2020 г. 

20.09.2020 г. 

15.09.2020 г 

20.09.2020 г 

 

 

 

20.09.2020 г. 

 

 

20.09.2020 г. 

 

 

  

30. 09.2020 г. 

 

 

26.09.2020г. 

  

 

 

 

Н. Разложка 

 

 

 

 

 

Всички учители 

Всички учители 

Всички учители  

Всички учители 

 

 

 

Всички учители,   

 

 

А. Маркова 

 

 

 

А.Янчев 

 

 

Р. Попова  

 

 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Подреждане и освежаване на класната 

стая“ Да преобразим класната стая“- с 

родителите на   VII-  б клас 

 

 

Откриване на учебната година 

Родителски срещи 

Раздаване на учебниците 

Изготвяне на годишните тематични 

разпределения 

 

Изработване на графици за консултации, 

дежурства, втори час на класа, БДП и ГЗ 

Отбелязване Деня на Независимостта 

 

Работна среща на ЕКК на учители от 

начален етап на образованието на тема: 

„Партньорството учител-учител 

ГЦОУД“ 

  

Участие в национален спортен празник 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Демонстарция „ пази децата на пътя“- с 

родителите на  III – а клас 

2 м. октомври  

октомври 

 

 

04.10.2020 г. 

 

 

Всички учители 

 

 

Класни 

ръководители 

Изготвяне на графици за провеждане на 

входните нива  за установяване знанията 

на учениците 

Отбелязване на Международния ден на 

учителя 
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Входни нива 

 

 

 

Рисунки на асфалт “Златна есен“ 

 

 

Отбелязване Деня на народните 

будители 

 

 

Отбелязване световната седмица на 

четенето 

 

Седмица на мобилността и Ден без 

автомобили - провеждане на колопоход  

 

Посещение на Детски научен център 

„Музейко“ 

 

Участие в маратон на четенето, излъчване на 

най-добър четец с награда-любима детска 

книга.  

 

Посещение на Културно-историческият 

комплекс „Цари Мали град“ 

Отбелязване на Ден на музиката, Ден на 

усмивката, Ден на учителя, Ден на 

поезията 

 

100 г. от рождението на Джани Родари 

 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Беседа с родителите на  III-  б 

„Професиите на мама и на татко“ 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Лекция „ Опасностите в Интернет“- с 

родителите на  V – a  клас 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Спортна инициатива“ Колопоход с 

родители“- V  -б клас 

 

 11.10. 2020 г. 

 

 

 

до 21.10.2020 г.  

 

 

 

до 29.10.2020 г. 

 

 

до 31.10.2020 г. 

 

 

 

до 31.10.2020 г. 

 

До 31. 10. 2020 г. 

 

 

До 31. 10. 2020 г. 

 

 

 

 

До 31. 10. 2020 г. 

 

 

 

 

До 31.10. 2020г. 

 

 

До 31.10. 2020г 

 

 

 

 

 

 

До 31. 10. 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

До 31. 10. 2020г.  

 

 

 

 

 

Всички учители 

 

 

 

Начални учители 

 

 

 

Класни 

ръководители и 

учители ГЦОУД 

Класните 

ръководители и 

учители ГЦОУД 

 

 А. Янчев 

 

Начални учители 

 

 

Всички учители 

 

 

 

 

Начални учители 

 

 

  

  

Роза Попова 

 

 

Ст. Драганова 

 

 

 

 

 

 

М. Галчева 

 

 

 

 

 

 

 

А. Янчев 
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Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Беседа“ Психо-социални 

взаимоотношения в училищната среда“ 

– с рoдителите на VI-б клас 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Беседа „ Психо-климата в класа“- с 

родителите на  VII- a клас 

 

  

До 31. 10. 2020г. 

 

 

 

 

 

 

До 31.10. 2020г. 

 

 

М. Богоева 

 

 

 

 

 

 

М. Павлова 

В м.ноември  

21.11.2020 г. 

 

 

16.11.2020г. 

 

 

 

 

 

 

до 30.11.2020 г. 

 

 

 

до 30.11.2020 г. 

 

 

 

м. ноември 2020 

г. 

 

 

до 30. 11. 2020 г. 

 

 

до 30. 11. 2020 г. 

 

 

 

 19.11.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички учители 

  

 

А. Христова 

 

 

 

 

 

 

Всички учители 

 

 

 

Преподавателите по 

физическо 

възпитание и спорт 

 

Всички учители 

 

 

Св. Стоянова, Й. 

Младенова 

 

 

Учители по БЕЛ 

 

 

  

  В. Терзийска 

 

 

  

 

 

 

 

 

Отбелязване Деня на християнското 

семейство 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Инициатива „ Ден на толерантността“- с 

родителите на VI- а клас 

 

Отбелязване на Световния ден против 

агресията и насилието 

 

 

Участие в общински състезания по 

футбол, волейбол, баскетбол и лека 

атлетика 

 

Национален конкурс „Национален парк 

Рила – познат и непознат” 

 

Посещение в Градския исторически 

музей – гр. Самоков 

 

Посещение в  градската библиотека, 

организиране на срещи-разговори с 

писатели и общественици 

185г. от рождението на Марк Твен 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

„Рисуване стъпка по стъпка“-с родители 

от I а клас 
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Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” – „ Да бъдем 

толерантни“ 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Инициатива“ Традиции и ценности в 

християнското семейство“-работа с 

родителите на  IV- а клас 

 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

„ Ден на християнското семейство“- с 

родителите на I  -б клас 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Развлекателни игри“ Да се забавляваме 

заедно“- с родителите на II- б 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ”- 

представяне на занаятчийски изделия „ 

Татковата работилница“ с родителите на 

III- б клас 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Лекция“ Училище за родители в среда 

на дистанционно обучение“ с 

родителите на  V- a  клас 

 

16.11.2020г 

 

 

 

 

 

21.11.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2020г. 

 

 

 

 

 

 

До 30. 11. 2020г. 

 

 

 

 

 

До 30.11. 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

До 31.11. 2020г.  

Г. Войникова 

 

 

 

 

 

Д. Околска 

 

 

 

 

 

 

 

 Йор. Николчова 

 

 

 

 

 

 

Св. Стоянова 

 

 

 

 

 

Ст. Драганова 

 

 

 

 

 

 

 

М. Галчева 

4 м.декември  

23.12.2020 г. 

 

 

  

до 15.12.2020 г. 

 

 

 17. 12. 2020г 

 

 

Начални учители и 

учители ЦДО 

 

 

 

Всички  учители 

 

 

Р. Попова 

 

  

Коледни тържества  

 

 

 

Вътрешно-училищен конкурс          „ 

Сръчко“ 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 
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УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

 

Предпразнична работилница“ На 

седянката“ – с рдителите на  III- a  клас 

Коледен общински базар 

 

 

 

 

Коледен празник 

 

 

Посещение на Младежки театър 

„Николай Бинев“ и Столичен куклен 

театър 

 

Национален конкурс по народно 

приложно изкуство „От Коледа до 

Васильовден” 

 

Литературен конкурс - „Аз обичам да 

мечтая“ с представяне на авторски 

произведения 

 

Драматизации по изучени произведения, 

ролеви игри, представяне на любима книга 

 

250 години  Бетовен  

„ Ода на радостта“ 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

22.12.2020 г. 

 

 

До 20.12.2020 г. 

 

 

 

 

До 20. 12. 2020 г. 

 

 

 

До 20.12.2020 г.  

 

 

 

До 20.12.2020 г. 

 

 

До 20.12. 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Галчева, М. 

Палова 

 

Начални учители 

 

 

 

 

Учители 

прогимназиален етап 

 

 

Всички учители 

 

 

 

Всички учители 

 

 

 Роза Попова 

225 м.януари  

 

съгласно график 

 

 

 

 

януари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители по учебните 

предмети 

 

 

 

Г. Войникова, Д. 

Околска 

 

 

 

 

  

 

Провеждане на общински кръгове на 

олимпиади по математика, история, 

биология, химия, физика, география и 

БЕЛ 

 

Национално състезание „Знам и  

мога” за 4 клас 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.февруари  

05.02.2021г. 

 

 

17.02.2021г.     

 

 

до 12.02.2021 г. 

 

 

19.02.2021г. 

 

22.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

съгласно график 

 

 

 

28. 02. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Янчев, всички 

учители 

 

кл.ръководители 

 

 

всички учители 

учители ЦДО   и  

 

класни р-ли 

 

Г. Войникова 

 

 

 

 

 

 

 

А. Вучова  

 

 

 

Нач. учители, 

учители по ИИ 

учители ЦДО 

А. Вучова 

Общоучилищен зимен празник 

 

 

Отчитане резултатите от първия срок 

Родителски срещи 

 

Отбелязване на гибелта на В. Левски 

 

Участие в Общински и национални 

конкурси за рисунки и валентинки 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Мартенска благотворителна 

работилница с родителите на  IV  -а  

 

 

Да посрещнем Баба Марта с рисунки и 

мартеници 

 

 

Участие в конкурсите за рисунки 

организирани от МКБППМП и 

Младежкия дом 

7 м. март  

02.03.2021 г. 

 

03.03.2021г. 

 

25.03.2021г. 

 

 

 

 

 

27.03.2021г. 

 

 

До 31. 03. 2021г. 

 

март 

 

 

 

 

Начални учители, 

 

А. Маркова 

 

Всички учители 

 

 

 

 

 

 В. Терзийска 

 

 

Учители първи клас 

 

Класните 

ръководители 

 

  

Честване на Националния празник и 

отбелязване на 143 г. от 

Освобождението на България 

 

Отбелязване на Благовещение 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

„Арт-работилница за родители“-  

I-a клас 

 

Тържество „ Ние сме вече грамотни“ 

 

Отбелязване на Световния ден на  

детската книга 
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Отбелязване Деня на щастието 

 

 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Беседа „ Не на пакетираните храни“- с 

родителите на  VII- а клас 

 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Събитие-„ Любима книга“ с родителите 

на IV -б клас 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Беседа „ Не на войната на пътя“ – с 

родителите на  VI -  а клас 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Беседа“ Здравословно хранене“ – с 

родителите на  VI  - б клас 

март 

 

 

 

 

 

До 31.03. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

До 31. 03. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

До 31.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

До 31. 03. 2021г. 

Роза Попова 

 

 

 

 

 

М. Павлова 

 

 

 

 

 

 

Д. Околска 

 

 

 

 

 

 

А. Христова 

 

 

 

 

 

 

М. Богоева 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.април  

 

 

 

 

 

02.04.2021г. 

 

04.2021г. 

 

29.04.2021г. 

 

 

 

 

 

21.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йор. Младенова 

 

А. Янчев 

 

М. Тодорова, 

М.Галчева, М. 

Павлова 

 

 

 

Йор. Николчова 

 

 

 

 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Еко инициатива“ И цветята плачат“ с 

родителите на II  -а клас 

 

Състезание по БДП с велосипеди 

 

Пробна матура по математика 

Пробна матура по БЕЛ 

 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

„ Да опазим нашата планета“-с 

родителите на I-б клас 
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Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Еко инициатива „ Аз съм жител на 

планетата Земя“- с родителите на  II -a 

клас 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Спортно състезание „ Мама, татко и аз“- 

с родителите на  II -б клас 

 

 

 

Национално състезание „Природата – 

наш дом” 

 

 

 

 

Седмица на детската книга 

 

Математическо състезание „Открий 

съкровището“ 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

Спортно събитие „ Волейболен турнир“ 

-  V- б клас 

 

22.04.2021 

 

 

 

 

 

 

До 30.04.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.04. 2021г. 

 

 

 

 

 

До 30. 04. 2021г. 

 

април 

 

 

 

 

 

До 30.04. 2021г. 

 

Йор. Младенова 

 

 

 

 

 

 

Св. Стоянова 

 

 

 

 

 

 

Учители по 

биология, география, 

Човекът и 

природата. 

 

 

 

  

Роза Попова 

 

 Станка Драганова,  

Валентина Дудина 

 

 

 

 

А. Янчев 

 

9 

м. май  

 

май 2021 г. 

 

 

14.05.2021г 

 

 

24.05.2021 г. 

 

31.05.2021 г. 

 

 

съгласно график 

 

 

31.05.2020 г. 

 

 

съгласно график 

 

 

 

всички учители 

 

 

А.Маркова,  

 

 

всички учители 

 

начални учители 

 

 

Учители IV клас 

 

 

начални учители 

 

 

А. Янчев 

 

Честване на Патронен празник на 

училището 

 

Участие в честването на 

Освобождението на Самоков 

 

Участие в тържествата за 24.05. 

 

Провеждане на учебни екскурзии и 

зелени училища - начален етап 

 

Провеждане на НВО  

 

Тържествено отбелязване завършването 

на начален етап I, II, 

III клас 

 

Спортни игри - участие в общински 

турнири и общоградски крос 
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Споделяне опит и обмяна на мнения 

между учителите от начален етап и 

прогимназиален етап с цел осигуряване 

плавен преход между отделните етапи 

на образованието 

 

 

постоянен  

 

 

 

 

 

 

 

Всички учители 

 

 

 

 

 

10 м. юни 

Отбелязване на 02.06 – Деня на  

Ботев 

 

 

 

 

  

 

Завършване на IV- VI клас 

 

Провеждане на учебни екскурзии – 

прогимназиален етап 

 

Работа по проект УЧАСТВАЙ И 

ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, 

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” Футболен 

мач“ Футболът-спорт за всички“- с 

родителите на  VII  - б клас 

 

Тържество за края на учебната година 

 

 

Провеждане на редовна поправителна 

сесия 

 

02.06.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2021 г. 

 

до  

30.06.2021г 

 

 

 

 

 

До 15. 06. 2021г. 

 

 

30.06.2021г 

 

 

до 30.06.2020г, 

 за 7 клас до 

10.07.2020г. 

 

 

А.Маркова, 

М.Павлова,М. 

Галчева, Г. 

Войникова, Д. 

Околска, В. 

Старчева, Л. 

Найденова 

 

кл. р-ли IV-VI кл. 

 

 

кл. р-ли IV-VII кл. 

 

 

 

 

 

Н. Разложка 

 

 

всички учители 

 

 

всички учители 

 

 

 

 

Приет на ПС №  /14.09.2020г. 


