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ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ОУСВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ'-ГР. САМОКОВ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022г./2023г. 

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 295 ученици в 14 паралелки - 8 в начален и 6 в прогимназиаленетап на 
обучение, както и 10 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 
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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 съдържание, работа с Интернет 
базирани платформи. 

През учебната 2021- 2022 год. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" бяха 
организирани и проведени редица дейности и мероприятия, в които участваха всички 
ученици от училището. 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

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. 

Учениците от начален етап и прогимназиален етап на обучение взеха участие в 
много извънкласниинициативи през учебна година, именно: 

• Отбелязване на Световния ден на усмивката. 
• Отбелязване на Деня на народните будители 
• Отбелязване Деня на християнското семейство 
• Посещение на културни и исторически забележителности в гр. Самоков 
• Тържества с различна тематика 
• Участие в различни инициативи и срещи с художници, фотографи, режисьори 

журналисти и др. 
• Провеждане на традиционните поход и колопоход посветени на Деня на 

народните будители. 
• Участие в „Седмица на четенето" 
• Участие в кампанията „Превантивни мерки срещу Ковид 19" 
• Подреждане на изложби от рисунки и участие в конкурси - „Историята на моя 

роден край" - 2 наградени 
• Отбелязване на Европейски ден на езиците 
• Провеждане на зимни игри 
• 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" 
• Отбелязване на 2-ри юни Деня на Ботев и падналите за свободата на България 
• Празнично отбелязване на края на учебната година 

ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ 

Голяма е активността и масово участието на учениците във всички състезания, 
олимпиади и конкурси. Многобройни са призовите места, отличните класирания и 
медалите в: 

• Общински кръг на олимпиадата по математика; 
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• Общински кръг на олимпиадата „Знам и мога"; 
• Областен кръг на олимпиадата „Знам и мога" 
е Национален кръг на олимпиадата „Знам и мога" 
• Областен кръг на олимпиадата по математика; 
• Състезание „Европейско кенгуру" ; 
• Три кръга от международното състезание „Математика без граници" 
• Участие в международно състезание „Математика без граници" финален кръг-

трима медалисти; 
• Състезания на СБНУ- „Аз и буквите", Аз и числата", Аз рисувам", Аз, природата и 

светът"; 
• Участие в състезание по четене с разбиране; 
• Участие в ученическите олимпиади и националните състезания по график утвърден 

от Министъра на образованието и науката. 
• Конкурс за изработване на костюм от рециклирани материали по повод 

международния ден на Земята; 
• Организиране на конкурса „Сръчко" и участие в коледна изложба-базар; 
• Участие в Национална програма „Иновации в действие", посещение в СУ 
„Отец Паисий" - Самоков и училище „Бачо Киро" - Павликени. 
• Ученици и учители взеха участие в областна конференция на иновативните 
училища, която се проведе в к.к. Боровец. 

ОЛИМПИАДИ при прогимназиален етап 
• На проведените Общински кръгове на олимпиадите нашите ученици се 

представиха отлично и имаме голям брой ученици, класирани за областен. 
• Български език и литература - 1 2 класирани 
• Математика - 5 класирани 
• Астрономия - 1 класиран 

ПРАЗНИЦИ И ТЪРЖЕСТВА 
Началото на учебната година бе тържествено открито с участието на учениците 

от първите и петите класове. Във всички класове от начален етап бяха проведени класни 
тържества за откриването на новата учебна година. Патронният празник на училището 
беше отбелязан с празничен концерт в Читалище паметник „Отец Паисий" В Градската 
художествена галерия бяха наградени ученици за отличен успех от начален и 
прогимназиален етап. Участвахме в тържествата за 24-май, тържествено изпратихме 
четвъртокласници и седмокласници. 

ЕКСКУРЗИИ 
Проведени бяха екскурзия до Асеновград, Кърджали, Златоград, посещение на 

Комплекс „Камбаните" и Зоопарк - София, екскурзия до Шипка-Габрово, Велико 
Търново; Кюстендил; посещение на театрална постановка в гр. Самоков и посещение в 
Природонаучния музей - София. 

Всички проведени извънкласни дейности и мероприятия в начален и 
прогимназиален етап на обучение през учебната година допълват и разнообразяват 
учебния процес, което засилва интереса на учениците и повишава мотивацията им за 
учене. 
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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 и в отчета на комисията за 
квалификации. 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА 
• Седмицата на четенето бе отбелязана във всички класове с различни дейности -

инициативи 
• „Остави всичко и чети"; 
• Посещение на библиотеката на всичките групи ЦДО за отбелязване на 

годишнини на известни автори, 
• Организиране на срещи - разговори с писатели и общественици 
• Участие в маратон на четенето - излъчване на най- добър четец 
• Подобряване техниката на четене и устно изказване. 
• Подобряване на четивната грамотност и четенето с разбиране с помощта на 

дигиталната платформа „Книговище". 
1. Организиране и провеждане на кампания за съвместно четене „ Деца четат на 

деца" - ученици от пети клас на гости при първокласници. 

Дейности за постигане на реални резултати 

• да се привлекат и задържат всички ученици от района, подлежащи на 
задължително обучение 
срок м.1Х. 2022 г. 
отг.всички учители 
• да се изработи план за здравното обучение на учениците, 
срок M.IX. 2022 г. 
отг. медицинската сестра 
• изготвяне на правила за безопасно обучение в условията на Covid-19 
срок M.IX. 2022 г. 
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, екип от гражданско, екологично, здравно и интеркултурно 
образование; УКПБПП 
• IV и VII клас да бъдат запознати с характера на външното оценяване 
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срок м. III.2023 г. 
отг. класните ръководители на IV и VII клас 
• нред учениците от VII клас да бъдат представени възможностите за 
кандидатстване след VII клас. 
срок м. IV.2023 г. 
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 м 

Срок- постоянен 
отг. класни ръководители 
® да се изготви декларация за родителите, че при повреда на имуществото 
отговорността за неговото възстановяване носи родителя 
срок 17.09.2022 г. 
отг. класни ръководители 

Дейности свързани с професионалните задължения на учителите 

• Цялостната методическа работа в училище да се ръководи от 
председателите наЕКК и директора. 

срок постоянен 
отг. председателите 

• Всички учители да участват в ПС и методически 
съвещаниясрок 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: беседи, открити уроци, 
съвместни тържества. 

срок постоянен 
отг. учителите 

2. Основни приоритети, свързани със социалната среда 

• Редовно провеждане на родителски срещи по 
класове 
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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. 2022 г 
отг. класните ръководители 

• Да се насърчи дейността на родителските активи, с цел привличане на 
семействатакато 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 

• Провеждане на редовни заседания на Обществения съвет 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 

3. Задачи на координационния съвет за противодействие на училищния 
тормоз 

• въвеждане на Дневник за случаите на тормоз 
срок: 30.09.2022 г. 
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 2022 г. 
отг. Директор 
• създаване на предписания за задълженията на всички служители, свързани 
със случаите на тормоз 
срок месец септември 2022 г. 
отг. УК за противодействие на ПП 
-изготвяне на оценка на ситуацията в училище от класните ръководители и 

учителите ЦДО 
срок: м. юни 2023 г. 
отг. Класните ръководители и учители ЦДО 
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-изготвяне на годишен отчетен доклад на комисията за тормоза в училище 
срок месец юни 2023 г. 
отг. УК за противодействие на училищния тормоз 

4. 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 
• наводнения 
срок постоянен 
отг. Директора и комисията по защита при бедствия и аварии 

5. 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 2022 г. 
отг. А.Маркова 

- 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 2022г.-2023г. 

Втори съвет 
1. Приемане на всички правилници и планове за работа през 2022/2023 учебна 

година. 

2. 3. Приемане на спортни дейности в училище 
3. Утвърждаване и приемане на учебната програма за първи учебен срок. 

М. ОКТОМВ5Ш. 
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 
През учебната 2022-2023 педагогическите специалисти ще продължат с 

повишаването на своята квалификация, за постигане на по-високо качество и 
по- добри резултати в учебната работа. Планират се квалификационни 
дейности и допълнителни обучения, предварително гласувани на 
педагогически съвет, както и индивидуални извънинституционални обучения. 
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КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2022-2021 г 

Дейности по месеци Срок Отговорници 
М. Септември 
Откриване на учебната година 
Родителски срещи 
Раздаване на учебниците 

15.09.2022 г. 

До 23.09.2022 г. 

Изработване на графици за консултации, 
дежурства, втори час на класа, БДП и ГЗ I До 30.09.2022 г„ 

Отбелязване Деня на Независимостта 22.09.2022 г 

Всички учители 

Е.Петкова 

Всички учители 

Спортен празник 23.09.2022 г А. Янчев 
Е. Рудева 
Класни ръководители 

Работни срещи на ЕКК на учители на 
тема: 
,Партньорството учител-учител 

ГЦОУД" 

До 30.09.2022 г. ] С. Стоянова 

Европейски ден на езиците 

Изготвяне на графици за провеждане на 
входните нива за установяване знанията 
на учениците 

м. октомври 

Ден на музиката и поезията 

26.09.2022 

30.09.2022 

01.10.2022 г. 

Отбелязване на Международния ден на | 05.10.2022 г. 
учителя 

Провеждане на тренировъчна евакуация | М. октомври 
-защита при бедствия 

,Седмица на мобилността" и „Ден без 
автомобили" 

Екскурзии по класове 

Учители по английски език 

Класни ръководители 
Учители по предмети 

Учител по музика 
Учители БЕЛ 
Начални учители 

Всички учители 

Комисия за защита при 
бедствия- Петкова, Макова 
Драганова 
Класни ръководители 

м. октомври | Всички учители 

м. октомври I Класни ръководители 



М.ноември 
Ден на будителите 

Ден на добротата 

115 години от рождението на Астрид 
Линдгрен 

Ден на толерантността 

Ден на християнското семейство 

01.11.2022 г. 

13.11.2022 г. 

14.11.2022 г 

16.11.2022 г. 

21.11.2022 г. 

Всички учители 

Всички учители 

Д.Околска 
Л.Найденова 

Начални учители 

Всички учители 
М. декември 
Национален конкурс по гражданско 
образование „Хората-еднакви и 
различни"-МОН 

Международен ден на човешките права 

Отбелязване на Националната седмица на 
четенето-организиране и провеждане на 
кампания за съвместно четене „Деца 
четат на деца". 

Коледни тържества 
Коледен базар 

Участие в олимпиади и състезания 

Посещение на театрална постановка 

м. декември 

10.12.2022 г. 

05-09.12.2022 г. 

До 25.12.2022 г 

м. декември и 
януари 

м. декември 

М. януари 
Международен ден на думата 
„Благодаря" 

395 години от раждането на Шарл Перо 

Участие в състезания и олимпиади 

11.01.2023 г. 

12. 01. 2023 г. 

До края на м. 
януари 

М. февруари 
Национален конкурс „ Моите детски 
мечти" - МОН 
Седмица на безопасен интернет 
Валентинка за теб 

Обесването на Васил Левски 

м. февруари 

06 -10. 02.2023 г. 

14.02.2023 г. 

17.02.2023 г. 

Всички учители 

Всички учители 

Всички учители 

Всички учители 

Учители по предмети 
Начални учители 

Класни ръководители 

Всички учители 

Начални учители 

Учители по предмети 
Начални учители 

Всички учители 

Учители ИКТ 

Всички учители 

Всички учители 
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Световен ден за борба с тормоза в 
училище 

25.02.2023 г. Комисия за противодействие на 
училищния тормоз- Р. Попова, 
Й.Николчова, А. Христова 

М. март 
Тържество за Баба Марта 

01.03.2023 г. Начални учители 

Отбелязване на националния празник 3-
ти март 

03.03.2023 г. Всички учители 

Ден на жената и майката 08.03.2023 г. Класни ръководители 
Учители ЦОУД 

Ден на щастието 20.03.2023 г. Р. Попова 

Международен ден в подкрепа на 
децата със синдром на Даун 21.03.2023 г. Всички учители 

Празник на буквите До 30.03.2023 г. Учители първи клас 

Международен конкурс за детска 
рисунка „С очите си видях бедата"-
МОН 

До 31.03.2023 г. Учители изобр. изкуство 
Начални учители 
Учители ЦОУД 

Световен ден на Земята /водата/ 22.03.2023 г. Всички учители 

Световен ден на театъра 27.03.2023 г. Всички учители 

Представяне на проекти изработени от 
ученици в четвърти и пети клас на тема 
„ Любим български автор и 
произведение" Изнесен урок 

М. март Учители БЕЛ 
Учители 4 клас 

М. април 
Отбелязване на 2 април - международен 
ден на книгата 

02. 04. 2023 г. Всички учители 

Парад на приказните герои, представяне 
на любим герой от приказките, 
изработване на постери и илюстрации. 

07.04.2023 г. Учители БЕЛ 

Пролетни празници - изложба от детски 
рисунки 

03. 04. 2023 г. Учители изобразително 
изкуство 
Начални учители 
Учители ГЦОУД 

Организиране на състезание по 
спелуване на български език 

22.04.2023 г. Учители БЕЛ 
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Национален детски конкурс за рисунки 
на кулинарна тематика „ Рецептите на 
баба"-МОН 

До 30.04.2023 г. Всички учители 

Ден на Земята 
До 30. 04.2023 г. Всички учители 

Конкурс - ревю за Деня на Земята До 30. 04. 2023 г. Всички учители 

Национален маратон на четенето 2023г М. април Всички учители 

М. май 
Ден на труда 

01.05.2023 г. Всички учители 

Ден на храбростта 06.05.2023 г. Всички учители 

Ден на Европа 09.05.2023 г. Всички учители 

Национални конкурси за литературно 
творчество и изобразително изкуство 
„ Вълшебният свят на Ангел 

Каралийчев" - МОН 

М. май Учители БЕЛ 
Учители изобразително 
изкуство 
Начални учители 

Национален конкурс „ Космосът -
настояще и бъдеще на човечеството" -
МОН 

М. май - м. юни Всички учители 

Патронен празник на училището 11.05.2023 г. Всички учители 

Изработване на буквите от българската 
азбука(глаголица и кирилица) в голям 
формат и поставянето им в коридора на 
училището 

М. май М. Павлова 

Организиране на дискусията „ Защо 
трябва да чета и защо грамотният човек 
е всевиждащ? „ 

М. май Учители БЕЛ 
Учители 4 клас 

Международен ден на музеите 18.05.2023 г. Всички учители 

Провеждане на НВО четвърти клас Начални учители 

24-май - Ден на славянската писменост 
и култура 

24.05.2023 г. Всички учители 

Екскурзии по класове Май- юни Всички учители 
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М. юни 
Ден на детето 

01.06.2023 г. Всички учители 

Ден на Ботев 02.06.2023 г. Всички учители 

Зелена седмица 
Световен ден на околната среда 

05.06.2023 г. Всички учители 

Международен ден на приятелството 09.06.2023 г. Всички учители 

Ден на бащата 19.06.2023 г. Всички учители 

Провеждане на НВО седми клас 13-16 юни Учители прогимназиален етап 

Еньовден 24.06.2023 г. Всички учители 

Тържества за завършване на учебната 
година 

До края на м. 
юни 

Всички учители 

* Планът е отворен и в процеса на работа подлежи на корекции. 

Приет на Педагогически съвет, протокол №8/14.09.2022 г. 
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