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Г  О  Д  И  Ш  Е  Н      П  Л  А  Н  
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021  ГОДИНА 

     РАЗДЕЛ  І   

 
     АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 
 
        Учебната 2019/2020 година измина при особени условия на пандемия от COVID 19 и при електронно обучение от 
разстояние. 
           Въпреки трудностите в училище е създадена добра организация за работа на всички дейности, координация и 
стриктност на резултатите. 
         През 2019/2020 година в училището се обучават 611 ученици разпределени в 26 паралелки в дневна форма на 
обучение. 
        В училището е създадена добра организация на всички дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. 
         Резултатите от НВО и ДЗИ са съизмерими в някои случаи и по-високи с резултатите на областно и национално ниво и 
съпоставими с годишните резултати на учениците от училището. 
         
         Средният успех по НВО БЕЛ в VІІ  клас е Добър 4.36. Преобладават добрите и много добри оценки . Средният успех е по-
нисък от този за областта, но е по-висок от този за страната. 
        На НВО по математика преобладават добрите оценки. Средният успех е  3.47 и е по-нисък от този за областта и страната. 
Намаленият резултат показва, че при обучението в електронна среда, учениците имат натрупани пропуски. 
 



        Резултатът от  ДЗИ в ХІІ клас по БЕЛ  е много добър /4.83/ , а от дипломата на зрелостниците  добър / 4,26/, което показва 
реалност и прецизност в оценяване резултатите от обучението в гимназиален етап. Мотивацията на учениците за по-високи 
резултати на ДЗИ се повишава с  превръщането им във вход към университетите. 
        Средния успех на учениците от ІІ ДЗИ   е Много добър. Сравнен резултатът от ДЗИ с този от дипломата показва, че по 
всички учебни предмети е устойчив. 
            В СУ „Отец Паисий“ работят 60 педагогически специалисти всички са правоспособни учители по съответните учебни 
предмети. Всички притежават значителен професионален опит и професионални компетентности, които развиват и 
усъвършенстват в различни квалификационни форми на училищно, регионално и национално ниво, които продължиха и през 
изминалата година. 
           Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални дейности и инициативи, организирани на 
общинско, областно и национално ниво.  Наши възпитаници се класираха и участваха на национална олимпиада по АЕ и история 
и цивилизация.         
          Важен фактор за изпълнението на училищните дейности бе 
създадената  и утвърдена през годините организация на видовете дейности, спазването на графиците за започване и 
приключване на учебните занятия по степени и випуски на обучение. Координацията на училищните дейности и отчитане на 
резултатите осигури единство  и непрекъснатост на образователно възпитателния процес. 
         СУ „Отец Паисий“ е училище с утвърдени традиции, добре подготвени педагогически кадри. 
          Стратегията на училището е насочена към съчетаване на висококачествена образователна подготовка с развитие на 
ученическия талант и личностна изява. 
         За учебната 2019/2020  година бе осъществен  прием на две  паралелки в първи клас, две паралелки с прием след 
завършен седми клас – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и профил „Природни науки “ с 
разширено изучаване на английски език. 
        Постиженията на СУ „Отец Паисий“ се обуславят от  фактори, които определят силните страни в дейността на училището: 
 
  Силни страни в дейността на училището са:  

 Пълноценното използване на учебното време. 

  Голям принос за това имат дейностите  в заниманията по интереси 

 Добрите изяви на учениците в областта на изобразителното  
изкуство, музиката и спорта, чуждите езици, които получиха признание в множество прояви  

 Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване на колеги – това е начин да се разрешат  
експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствие на учители и учениците да не губят учебни часове 

 Повишаване квалификацията на учителите 



 Постигнати добри и много добри резултати на НВО VII  клас и ДЗИ въпреки обучението в електронна среда от  
разстояние 

 Създадена е по-добра материална база 
 

Слаби страни и нерешени проблеми: 
 

 Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици /най-вече от гимназиален етап/  
проявяват не сериозно отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и допускат неизвинени отсъствия. 

 Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите в училище и на родителските срещи. 

 Необходимост от изграждане на физкултурен салон и  ремонт на сградата на начален етап. 

 Като слабост се отчита незадоволителното ниво на рекламата и популяризиране визията на СУ „Отец Паисий“ 

 Привличане на родителите като постоянен партньор на училището. 
 

Изводи: 

 Прилагане на  гъвкав и иновативен  подход при работата с проблемните ученици, с цел постигане на по-добри  
резултати от образователно възпитателния процес  

 Включване на ученическия съвет при разрешаване на проблеми, свързани с образователно възпитателния процес 

 Повишаване взискателността на учителите по отношение знанията и уменията  на учениците  

 Работа по проблемите на гражданското образование  и възпитание 

 Повишаване взискателността по опазване на училищното имущество 
 

 
РАЗДЕЛ  ІІ     
 
МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И СТАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 
  1. Мисия на СУ „Отец Паисий“, гр. Мадан 

 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията  
на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето  в което живеем 

 Осигуряване на висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковите компетентности на  
учениците, обучаващи се в паралелки с интензивно изучаване на чужд език. 



 Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен  
на конкурентоспособност. 

 
  2.  Визия на училището  

 СУ „Отец Паисий“ се стреми към изграждане на модерно, конкурентоспособно училище, за развитие на дигитални,  

социални и граждански компетентности, чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, 

подготвящо активни социално отговорни личности. 

 Хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, осигуряващо равен  

достъп до качествено образование. 

 

    3. Цели на училището 

 Съвременен и качествен образователно възпитателен процес  чрез: 

 Осигуряване на оптимални условия за интелектуално, физическо и нравствено развитие; 

 Формиране на личности, способни за пълноценна реализация в сложната и динамична социална среда 

 Повишаване квалификацията на учителите 
 

      4. Стратегии в дейността на училището 

 Училището да се специализира в родноезиково, чуждоезиково и компютърно обучение 

 Издигане на качествено ново ниво подготовката на  учениците и успешно към профилирано обучение 

 Работа с напреднали и изоставащи ученици 

 Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване  на знания и тяхното правилно използване 

 Утвърждаване  облика на училището и чувството за  
принадлежност към него от всеки възпитаник 

 Обогатяване творческата дейност на учители и ученици, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение 

 Ритуализация на училищният живот и развитие на ученическото самоуправление 
 



РАЗДЕЛ ІІІ. Поставени стратегически цели и тяхното изпълнение 

Оперативна цел Извършени дейности 

1.Разработване  и утвърждаване на единна и 
непротиворечива система за ефективно 
управление на институцията 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утвърден план за изпълнение на стратегическите цели. 
 
Актуализирани вътрешни правилници и вътрешни нормативни актове 
 
Разработени  и утвърдени  училищни учебни планове по класове и паралелки 
 
Разработена годишна училищна програма за целодневна организация на 
учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. 
/чл.19, ал. 1 от Стандарта за организация на дейностите/ 
 
Изградени училищни екипи за: 

 подкрепа на личностното развитие на детето и ученика; 
 утвърждаване на позитивна дисциплина; 
 развитие на училищната общност. 

 
Изграден училищен екип за разработване на проекти 
 
Разработен и актуализиран бюджет 
 
Публикувани на сайта на училището бюджета на училището и отчети по 
тримесечия, полугодия и календарна година 
 
Изработен План за квалификация, съобразен  с  изискването  педагогическите 
специалисти да повишават квалификацията си 
 
Проведени сбирки на ЕКК и обучение на педагогическия екип 
 
Изградена система за квалификация 
Проведени съвместни уроци с учители – новатори 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проведени открити уроци в ЕКК 
 
Изградена вътрешна система за движение на информацията и документите в 
образователната институция 
 
Осигурено изрядно водене на училищната документация чрез осъществени 
определен брой проверки и изготвяне на констативни протоколи 
 
Наличия на училищен архив 
 
Утвърдени вътрешни правила и процедури за назначаване и съкращаване на 
персонал 
 
Утвърдени критерии за оценка труда на учителите и служителите 
 
Изградени вътрешни политики за допълнителна подкрепа и  ресурсно 
подпомагане. 
 

2. Изграждане на училищен механизъм за 
адаптиране на ученика към училищната среда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изграден механизъм с мерки и дейности за адаптиране на ученика към 
училищната средата 

Изградена система за охрана и сигурност 

Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни 

общности – клубове, школи и др. Учениците имат възможност да посещават 

ФУЧ, извънкласни дейности по проекти в зависимост от техните потребности и 

интереси 

Създадените възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по 
всички учебни предмети се нуждаят от обновяване  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Управление на образователно-
възпитателния процес чрез внедряване на 
ефективна система за обучение и учене, 
ориентирана към мислене 
 
 
 
 
 
 

Осигуреност с бели дъски, лаптопи и мултимедиийни проектори, но 
недостатъчно на брой 

Осъществяване на контрол по планирането на материала по учебните 

предмети и разработване на различни образователни материали 

Създаден екип за подкрепа на личностното развитие на учениците. 

Изготвен Етичен кодекс 

Приети правила за поведение по класове 

Изграден координационен съвет за противодействие на училищния тормоз 

Приет механизъм за превенция на тормоза и насилието 

Приет механизъм за противодействие на училищния тормоз 

Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на 

информация, свързана с дейността на училището 

Наличие на училищен сайт с актуална информация 
 
 
Разработване и въвеждане на модел за подготовка и планиране на уроците 

Съобразяване на урочното планиране  с учебната програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво 

при необходимост 

Прилагане на диференцирано обучение според равнището на справяне на 

учениците 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

Прилагане на разнообразие от форми за проверка и оценка на постиженията 

на учениците 

Изготвен график за контролните и класните работи и предварителното му 

оповестяване на учениците и на родителите 

Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването 

 
Установяване на входното и изходно  равнище на учениците 

Установяване на дефицитите от входното равнище и  предприемане на мерки 

за преодоляването им 

Изградени взаимоотношения на партньорство между учителите и учениците 

Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците, индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното 

поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители 

Голям дял на учениците,  успешно положили НВО и ДЗИ  

Проведени консултации 

Организирани и реализирани от училището състезания, конкурси, олимпиади 

и други 

Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно 
развитие 

 



 
4.Изграждане на училищни политики за 
възпитание и социализация на учениците 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Партньорство и сътрудничество. 
Партньорство за социална ангажираност и 
отговорности на педагогическите специалисти 
при работа с родители, ученици и 
общественост 
 
 

 
Изготвени програми за осигуряване на равен достъп до образование и за 

превенция на ранното отпадане от училище по различни причини 

Изготвен план и отчет на УКБППМН 

Превантивни дейности на УКБППМН 

Наличие на психолог в училище и организация на работата му за активна 

подкрепа на възпитателната дейност 

Индивидуално консултиране на ученици 

Действащ механизъм за предотвратяване на агресията и училищния тормоз 

Ритуализация на училищния живот 

Наличие на функциониращи различни форми на извънкласна и 

извънучилищна дейност 

 

Организирани  родителски срещи и тематични инициативи на паралелките 

 

Разработена система за наставничество 

 

Инициативи на ученическия съвет 

 

Редовни заседание на Обществения съвет 
 
Проблеми при приобщаване на родителската общност за сътрудничество в 
решаване на училищните проблеми са: 



 една част от родителите не оказват съдействие на класните 
ръководители и учители; 

 проявяват слаб контрол или са в чужбина. 
 

Взаимодействие с различни институции 
  

Мерки за подобряване на резултатите 

 

 Подобряване на работната среда  чрез: 
- модернизиране на материално- техническата база и обновяване на информационната инфраструктура; 
- прилагане на механизми за адаптиране на обучавания към средата на институцията. 

 

 Осигуряване професионалното и личностното развитие на персонала чрез: 
- подобряване на възможностите за допълнителна  и поддържаща квалификация педагогическите специалисти по специ 

алността им, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност – съгласно плана за квалификационна 
дейност; 

- повишаване на мотивацията и инициативността чрез морални и материални стимули, създаване на условия за профе 
сионални изяви. 

 

 Подобряване на резултатите от обучението чрез: 
- създаване на условия за личностни изяви на всеки ученик; задоволяване на потребностите от занимания по интереси;  

предоставяне на различни форми за проверка и оценка на знанията и др.; 
- редовно присъствие на учениците в учебни часове; 
- целенасочена и последователна работа за повишаване на мотивацията за учене и повишаване на резултатите от НВО  

и ДЗИ 
- работа с родители - повишаване на уменията на учителите за работа с родители, планиране на съвместни дейности с  

родителите, изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на 
учениците 

 



  Подобряване на взаимодействието с местната общност, социалните партньори, работодателските ор 

ганизации, университетите и заинтересованите страни чрез: 
- информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постижения на институцията в областта  

на осигуряване на качеството на образование и обучение- публикуване на информация на сайта на училището и в местни 
медии; 

- засилване на взаимодействието с училищното настоятелство и обществения съвет 
 

 

 
             РАЗДЕЛ  ІV. Календар на дейностите   

№ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИК КОНТРОЛ 

СЕПТЕМВРИ 

1 Изготвяне на обобщена справка за 

доставените учебници за І -VІІ клас 

и представяне в РУО на МОН 

10.09.12

020 г. 

ЗД АСД Директор 

2 Изработване на седмично 

разписание  

10.09. 

2020 г. 

Комисия Директор 

3 Осигуряване на санитарно хигиенни 

условия за провеждане на ОВП 

съгласно Насоки за работата на 

системата на училищното 

образование през учебната 

2020/2021 година  в условията на 

COVID 19 

13.09. 

2020 г. 

ЗД АСД Директор 

4 Изготвяне  планове на  училищни 

комисии 

10.09. 
2020 г. 

Председатели 

комисии 

ЗД  УД 

5 Изготвяне  планове за дейността на  

МО по КОО 

10.09. 

2020 г. 

Председатели 

на МО 

Директор 



6 Изготвяне планове на класните 

ръководители 

10.09. 

2020 г. 

Кл. 

ръководители 

Директор 

7 Изготвяне на годишни програми по 

учебни предмети от ЗИП,  ФУЧ, 

ИУЧ 

10.09. 

2020 г. 

Учители и ЗД 

ОВД 

Директор 

8 Тържествено откриване на 

учебната година 

15.09. 

2020 г. 

Комисия Директор 

9 Изготвяне на Годишен план на 

училището  

10.09. 

2020 г. 

Директор Директор 

10 Изготвяне на план за контролната 

дейност на заместник директора по 

УД  и ЗД АСД 

10.09. 

2020 г. 

Зам. директор 

УД, ЗД АСД 

Директор 

11 Изготвяне на план за 

квалификационната дейност на 

училищно ниво 

10.09. 

2020 г. 

Комисия ЗД УД 

12 Изготвяне на График за 

провеждане на час за спортни 

дейности 

15.09. 

2020 г 

Учители  ЗД УД 

13 Изготвяне на Графици за 

провеждане на допълнителния час 

на класния ръководител и 

консултации с родители, График за 

консултации и за часа на класа 

15.09. 

2020 г 

Кл. 

ръководители 

ЗД УД 

Директор 

14 Ден на независимостта - изложба 21.09. 

2020 г 

Арнаудова Директор 

15 Международен ден на езиците м.IХ.  
2020 г 

МО ЧЕ Директор 



16 Изготвяне на График за контролни и 

класни  работи за І учебен срок 

29.09. 

2020 г 

ЗД УД Директор 

17 Изпращане на сведение за 

приетите първокласници до 

общинската администрация 

11.09. 

2020 г 

ЗД УД Директор 

14 18 Съгласуване на седмичното 

разписание с РЗИ 

До 10 дни 

от 

началото 

на учебен 

срок 

ЗД УД Директор 

19 Утвърждаване от директора  на  

Списък Образец 1  

м.ІХ. 

2020 г. 

Директор 

 

Директор 

ОКТОМВРИ 

20 Актуализиране на информацията в 

сайта на училището 

м.Х. 
2020 г. 

Кънева ЗД УД 

21 Общо събрание – финансов отчет 

за тримесечието 

м.Х. Карабова ЗД АСД 

22 Определяне на учениците, които ще 

получават стипендии за Іви учебен 

срок 

м.Х. Комисия  ЗД АСД 

23 Родителска среща  І - ХІІ клас м.Х. 

 

Кл. ръководители Директор 

24 Структуриране на ученическия 

съвет и актуализиране на състава 

му 

м.Х. Училищен 

психолог 

ЗД УД 

25  Балканските войни - тържество м.Х. М. Арнаудова Директор 

26 Обсъждане резултатите от 

входното равнище - ПС 

м.Х. Председатели на 

МО 

ЗД УД 



27 Практическо занятие за евакуация м. Х. ЗД АСД Директор 

28 Честване на патронния празник на 

училището – Ден на Народните 

будители / неучебен присъствен 

ден/ 

29.10. Комисия  Директор 

                                                              НОЕМВРИ 

29 Изложба „Златна есен“ м.ХІ. 

2020 г. 

Михайлов ЗД УД 

 ДЕКЕМВРИ 

30 Училищна изложба на сурвакници м.ХІІ. 

2020 г. 

Учители ГЦОУД ЗД УД 

31 Международен ден за борба със 

СПИН 

м.ХІІ. 

2020 г. 

Ученически съвет Председател 

на УС, 

училищен 

психолог 

32 Изложба „Вълшебството на Коледа“ м. ХІІ. 

2020 г. 

Начални учители 

Михайлов 

Директор 

33 Предложение за  утвърждаване на 

държавен план-прием за учебната 

2021/2022 г.  

м.ХІІ. 

2020 г. 

ЗД УД Директор 

34 Участие в общински и областен 

кръг на ученическите  олимпиади и 

националните състезания по 

график 

м. ХІІ, 

І,ІІ по 

график 

ЗД УД, учители Директор 

35 Коледно тържество 23.12. 

2020 г. 

Кл. ръководители ЗД УД, 

комисия 

ЯНУАРИ 



36 Общо събрание – финансов отчет 

за тримесечието 

м. І. Карабова ЗД АСД 

37 Изготвяне на заявка за 

задължителна училищна 

документация за края на учебната 

2020/2021 година 

15.01. ЗД АСД Директор 

38 Викторина по БДП  в начален етап м .І . Комисия  по БДП ЗД АСД 

ФЕВРУАРИ 

39 

 

Изготвяне на график за класни и 

контролни работи през ІІри учебен 

срок 

До 2 

седмиц

и от 

начало

то на 

уч.срок 

ЗД УД Директор 

40 Изготвяне на анализи за 

резултатите от ОВД за І срок - ПС 

м.02. ЗД УД, учители Директор 

41 Тържество  и изложба в памет на 

Васил Левски 

18.02. Начални учители 

и учители ГЦОУД 

ІІІ – ІV клас 

ЗД УД 

42 Изготвяне на списък за стипендиите 

ІІри уч.срок  
м.ІІ. 

2021 г. 

Комисия ЗД АСД 

43 Подаване на заявления за 

допускане до ДЗИ 

По 

график. 

Кл. р-ли ХІІ клас ЗД УД 

МАРТ  

44 Тържество за Баба Марта  01.03. Учители ГЦОУД 

І – ІV клас 

ЗД УД 



45 Трети март- Ден  на 

освобождението на България от 

османско господство 

03.03. Арнаудова,  

Начални 

учители и 

учители ГЦОУД 

 ІІІ – ІV клас 

ЗД УД 

46 Празник на буквите м.март Коруджиева 

Павлова 

Директор 

47 Изготвяне на обобщена заявка за 

задължителна документация на 

училището за началото на учебната 

2021/2022 година 

м.ІІІ. ЗД АСД Директор 

48 Провеждане на кампания - 

антидрога 

м. ІІІ 

2021 г. 

Кл.ръководители 

ХІ и ХІІ клас 

Психолог 

49 Провеждане на училищно ниво на 

НВО VІІ и пробна матура 

м.ІІІ, V 

2021 г. 

Учители по 

предмети 

ЗД УД 

АПРИЛ 

50 Общо събрание – финансов отчет 

за тримесечието 

м.ІV. 

21 г. 

Карабова ЗД АСД 

51 Тържество посветено на 

Априлското въстание 

м.ІV. 

2021 г. 

Учители ГЦОУД 

Ирина Иванова 

Директор 

52 Празници на детската книга м.ІV. 

2021 г. 

Учители ГЦОУД и 

начални учители 

ЗД УД 

53 Ден на безопасността на 

движението по пътищата 

м.ІV. 

2021 г. 

Бунева,  

 и комисия 

Директор 

54 Седмица на  езиците м.ІV. 

2021 г. 

Учители по АЕ, 

НЕ,  

ЗД УД 

55 Училищен кръг на състезанието за 

велосипедисти 

м.ІV. 

2021 г. 

Ф.Кичуков, 

Н.Байрактаров 

ЗД АСД 



56 Родителски срещи  І- ХІІ клас м.ІV. 

2021 г. 

Кр. р-ли Директор 

 

МАЙ 

57 Ден на ученическото 

самоуправление 

м. V 

2021 г. 

Ученически съвет, 

Д. Хаджгиева 

ЗД УД 

58 Разработване на график за 

подготовка на МТБ за учебната 

2021/2022 година 

м.V. 

2020 г. 

ЗД АСД Директор 

59 Провеждане на ДЗИ и Национално 

външно оценяване ІV клас, НВО VІІ 

и Х клас 

м. V. – 

VІ  

2021 г. 

ЗД УД Директор 

60 Изпращане на випуск 2020/2021 г. м. V. 

2021 г. 

Класни 

ръководители 

ЗД УД 

61 Тържество за 24 май 24.05. 

2021 г. 

Комисия Директор 

62 Определяне на групите за ЦОУД, 

ИУЧ, ФУЧ, час за спортни дейности 

за учебната 2020/2021 г.  

м. V., 

VІ 

2021 г. 

ЗД УД Директор 

63 Поправителна сесия за учениците 

от ХІІ клас 

м. V. 

2021 г. 

ЗД УД, Директор 

64 Екскурзии с учебна цел /до пет 

неучебни дни/ в последната учебна 

седмица на м.V., м.VІ.  от 

завършване на етап или степен на 

образование: 

- за I – III клас – 1 ва седмица на  
м. юни 

м. ІV, 

V, VІ  

2021 г. 

Класни 

ръководители 

Директор 



-  за ХІ клас – м. V  

- за ІV клас - Іва седмица на м.VІ. 

- за VІІ клас -  ІІІта на м.VІ 
 

ЮНИ 

65 Изготвяне на предложения за 

квалификационната дейност за 

учебната 2021/2022 г. 

м.VІ. 

2021 г. 

Комисия и 

Симонова 

Директор 

66 Приключване на учебната година за 

 учениците от I - III  клас –  
31.05.2021 г. + 1 седмица до 

07.06.2021г. за проектни дейности 

 І V –VІ клас – 14.06.2021 г. 

м.юни 

2021 г. 
Учители, кл.р-ли ЗД  УД 

67 Изготвяне и връчване на дипломи 

за средно образование, 

свидетелства за основно 

образование 

По 

график 

Кл.р-ли, 

О.Кисимова 

Директор 

68 Приключване на учебната година за 

учениците от VІІ – ХІ клас 

30.06. 

2021 г. 

Кл. р-ли ЗД УД 

69 Допълнителна работа с учениците 

от І – ІV клас, които не са усвоили 

учебното съдържание 

до 

29.06. 

2021 г. 

Кл. р-ли ЗД УД 

70 Поправителни изпити за учениците 

от V – VІ клас 

до 

30.06. 

2021 г 

Преподаватели, 

ръководство 

ЗД УД 



71 Изготвяне на Заявка за учебници и 

учебни помагала за учебната 

2021/2022 г. 

по 

график 

на 

МОН 

Учители по учебни 

предмети,  

кл.р-ли, ЗД АСД 

ЗД УД 

72 Дейности по диференцирано 

оценяване – представяне на 

самооценките на педагогическия 

персонал 

м. юни 

2020 г. 

Комисия ЗД УД 

ЮЛИ  

73 Общо събрание – финансов отчет 

за тримесечието 

м.VІІ Карабова ЗД АСД 

74 Годишен педагогически съвет м.VІІ.  Директор 

75 Ремонтни дейности до  

м.ІХ. 

ЗД АСД Директор 

76 Дейности  по подготовка за 

откриване на учебната 2021/2022 г. 

м. VІІ.- 

VІІІ 

Ръководство и 

педагогически 

персонал 

Директор, ЗД 

УД, ЗД АСД 

 
 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
РАЗДЕЛ V 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
       1. Тематичен план за дейността на педагогическия съвет – Приложение 1 
       2. План за квалификационната дейност – Приложение 2 
       3. План за Контролна дейност на директора и ЗД УД, ЗД АСД – Приложение 3 
       4. Спортен календар  Приложение 4 
       5. Културен календар – Приложение 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

    СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  “ОТЕЦ ПАИСИЙ”  гр.  МАДАН, обл.Смолян, 

общ.Мадан, ул. ”П.Хилендарски” №11, тел. факс 0308/2 20-33 

 

                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2020/2021  ГОДИНА 

 

         м.Септември 

 
           Дневен ред: 
 

 

1. Избор на секретар на ПС за учебната 2020/2021 година 
2. Приемане на Годишен план на СУ „Отец Паисий“ за учебната 2020/2021 г.                                                                                   
3. Актуализация на Правилник за дейността на училището                                                                                                                                                                         
4. Актуализация на Правилник за вътрешния трудов ред                                                                                   
5. Определяне на комисия и приемане на План за работа на УКБППМН                                                                                                                                                            
6. Определяне на комисия и приемане на  План за дейността на УКС     
7. Определяне на комисия и приемане на План за БДП                   
8. Приемане дневен режим на учениците и на групите в ЦОУД за учебната  

2020/2021 г.                                                                                  
9. Приемане планове на  екипите за ключови компетентности и План за  



квалификационната дейност за учебната 2020/2021 г.                                                                                          
10. Приемане формите на обучение в СУ „Отец Паисий“ за учебната 2020/2021 г.                                                                                    

        11.Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности за  
приобщаване на децата и учениците от уязвими групи      
 

12. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище                                                                                     
13. Приемане програма за гражданско, здравно, екологично и интелектуално  

образование на учениците в СУ „Отец Паисий“ град Мадан                                                                                                 
         14.Определяне на последователността на учебните часове, организирани без почивка по чл.92, ал.1 от ЗПУО – чл.9 , 
ал.6, т.4 от Наредба № 10                                                                                           

15. Определяне на неучебни дни за учебната 2020/2021 г. 
         16. План за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа                                                                                               

17.Отчет на заниманията по интереси за учебната 2019/2020 година                                                                                   
        18. Определяне вида на предлаганата закуска за учениците от I - IV клас в целодневна организация на учебния ден за 
учебната 2020/2021 г.                                                                                             
        19. Приемане на правила  за работа на СУ „Отец Паисий“, гр. Мадан през учебната 2020/2021 г. в условията на  

COVID – 19                                                                                                

         

 
м. Октомври 

 
          Дневен ред: 
 
          1. Резултати от входното равнище на учениците  - анализ и обсъждане                                                                                             

                                                                                                                                   Докладва: Директора          
                                                                                                                   

     2. Избор на комисия за държавния план прием за учебната 2021/2022 година 
    3. Приемане план за действие в изпълнение на Националната стратегия за  

повишаване грамотността на учениците от І до ХІІ клас за учебната 2020/2021 година 
                                                                                                                                  Докладва: Председател ЕКК        
                                                                                                                                                     по   БЕЛ 
4. Приемане на програма за занимания по интереси за учебната 2020/2021 година        



5. Приемане на годишен план – график за дейността на ЕПЛР на учениците със  
СОП                                                                              

 
                                                  

м. Декември   
 
        Дневен ред: 
 

1. Предложение за утвърждаване на държавен план –прием  учебната 2021/2022 година                                                                      
                                                                  Докладва: Директора     

 
2. Приемане на Стратегия за развитие на СУ „Отец Паисий“ за периода 2021/2024 година      
                                                                                                                                   Докладва: Комисия      

 
м.  Февруари  
 
        Дневен ред: 
 
           1. Анализ на резултатите от образователно възпитателната работа през Іви учебен срок на учебната 2020/2021 г. 

                                                                                                                                        Докладва: Директор  
 
          2. Отчет на дейността на постоянните комисии към ПС и ЕКК. 

                                                                                                                                        Докладва: Председател на  
                                                                                                                                        ЕКК и на постоянните комисии     
 

         3.Училищен план-прием на учебната 2021/2022 година    
 
 м.  Април  
           

          Дневен ред: 
 

               1. Разглеждане на предложения за награждаване на ученици и учители по случай 24 ти май  



                                                                                                                                       Докладват: Директор, учители                                                                      
  
     2. Избор на комисия за диференцирано заплащане на труда на учителите за  учебната 2020/2021 година 

3. Избор на спортни дейности , определени по чл.92, ал.1 от ЗПУО за учебната 2021/2022 година. 
 

м.Юни  
 
          Дневен ред: 
 
          1.  Резултати от проверка на директора, ЗД УД, ЗД АСД 
                                                                                                                                             Докладват: Директор, ЗД УД,  ЗД АСД 

2. Предложение за разкриване на занимания по интереси 
 

3. Приемане на групите по ИУЧ, ФУЧ, час за спортни дейности и ГЦОУД. 
 

м. Юли. 
 
         Дневен ред: 
 
          1. Анализ  на резултатите  от образователно-възпитателната дейност  за учебната 2020/2021 година 
                                                                                                                                             Докладва: Директора 
 
          2. Приемане на училищни учебни планове за учебната 2021/2022 г. 
 

                                                                              Докладва: Директора 
 

          3. Одобряване на ученици на индивидуална форма на обучение 
                                                                                                                                            Докладва: Директора 
 
          4. Приемане на индивидуални учебни планове 

  5. Приемане на групите за целодневна организация за учебната 2020/2021  година. 
                                                                                                                              Докладва: Председател  ГЦОУД     



                 
6. Отчет на стратегията за развитие на училището за учебната 2020/2021 година     
                                                                       

  7. Приемане доклад на УКС за справяне с училищния тормоз в СУ „Отец Паисий“, гр. Мадан 
 
  8. Отчет на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими  

групи и Програма за превенция на ранното напускане на училище 
 

9. Избор на комисии за подготовка на учебната 2021/2022 година. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         ДИРЕКТОР:………….. 
                                                                                                                                                                         /Шинка Хаджиева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


