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1.Обща информация за ОУ “Отец Паисий“ в началото на учебната 2022-2023 г. 

 Училището е неспециализирано, общинско. 

    В училището се обучават около 363 ученици от I до VІІ клас, разпределени в 17 

паралелки.  2-ма  ученици в индивидуална форма на обучение и 2 – ма ученици в комбинира 

форма на обучение, 9  учениците се обучават в ЦСОП. 

 I-VII клас са с целодневна организация на учебния ден по чл. 20, ал. 1 от Наредба № 10 

от 1 септември 2016 за организация на дейностите в училищното образование. 

  260 ученици са включени в групи ЦОУД. В I – IV клас за всяка паралелка е организирана 

група  ЦОУД,  в V – V клас – 1 група от V а и V а, б  и в , V б  и VI б клас – 1 сборна група от 

двата класа; 

  В училището се обучават 19 ученици със специални образователни потребности и 9 

ученици със специални образователни потребности, които се обучават в ЦСОП; 

  В училището работят 42 педагогически специалисти, като голяма част от тях притежават 

значителен професионален опит и 3 – ма новоназначени учители в групи за ЦОУД. Всички са 

правоспособни учители по съответните учебни предмети. 

 Високи резултати от националното външно оценяване на учениците в  IV и  по 

Български език и литература VII клас в края на учебната 2021/2022 година и постижения в 

ученическите олимпиади, конкурси и състезания. Лек спад се наблюдава при резултатите по 

Математика от НВО в VII клас. Взети мерки – увеличение на броя на часовете по Математика с 

часове от Допълнителната подготовка; 

 Училищна общност. В училището има изграден Училищен ученически съвет с 

представители на всички паралелки от IV – VII клас.  

 СНЦ „Отец Паисий“ е организация на родителите към училището, която в активно се 

включва и подпомага училищния живот. 

    Изградена е система за квалификация на учителите: организирана като 

външноинституционална и вътрешнонституционална; осигурени са средства от бюджета за 

финансиране на квалификационни форми за учителите; поощрява се квалификация на 

учителите по собствено желание. Необходимо е да се  стимулират личната инициатива на 

учителите при избора на квалификационни форми и да се изготвят персонални карти за 

квалификация на всеки педагогически специалист; 

 Недобра рекламна и медийна училищна политика; 

 Добра материална база и ресурсна обезпеченост на училищните кабинети; 

   Училището развива активна дейност в търсене и разработване на  проекти по европейски 

и национални програми; 

 Прилагане на иновативни методи на преподаване 
  

2. Мисия, визия и приоритети в училищната политика 

 
Мисия на училището  

 

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско 

съзнание и поведение: уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура. 

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и добродетели. 

 

Визия на училището  
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Основно училище „Отец Паисий“ е училище с минало, традиции и богато на спомени. 

Училище с бъдеще, което ще продължава да обучава децата на Силистра и да гради нова 

история, да въвежда иновациите редом с традициите. Училище, което създава образователна и 

възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща за разгръщането на потенциала на всеки 

ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие в динамиката на обществения 

живот на XXI в.  

 

 Приоритети в училищната политика   

 

 

1. Компетентности и таланти. 

2. Мотивирани и креативни учители. 

3. Сплотена училищна общност и системна работа с родителите. 

4.  Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция.  

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие. 

6. Участие в национални, европейски  и международни проекти и програми.
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3. ПЛАН  НА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА    

  

1.  КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ  

 
Цел 1: Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключови компетентности и на умения за живот и работа през 

XXI в. 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

1.1. Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания 

към овладяване на ключови компетентности и развитие на на 

способностите да се решават проблеми:  

- провеждане на интердисциплинарни/бинарни  уроци;  

- екипна работа на учителите за интегриране на учебното 

съдържание, за ефективно осъществяване на 

междупредметни връзки;  

- насърчаване на за самостоятелно учене, търсене на 

информация;  

- проектно – базираното обучение; 

- учене чрез действие и преживяване.   

 

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор 

Учителите  

Брой проведени открити уроци  

Брой уроци на базата на 

проектно – базираното 

обучение  

1.2. Интегриране на дигиталната и медийната грамотност в 

обучението по учебни предмети: 

- изграждане на умения у ученици за правилно търсене 

на информация – отсяване на невярна от вярна информация; 

мнение от факти; 

- умения за общуване онлайн и онлайн безопасност;   

- умения за изпозване на технологиите по креативен начин 

за решаване на проблеми.  

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Учители  Брой проведени бинарни 

уроци (ИТ и друг учебен 

предмет) 

Брой уроци за развиване на 

дигитална и медийна 

грамотност. 
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1.3. Поставяне на акцент върху изграждането на социални 

умения и емоционална интелигентност у учениците. 

Уроци в час на 

класа 

м. 10.2022 г. -  

м. 12.2022 г.   

 

 

Директор  

Класни 

ръководители 

Психоло 

 

Брой проведени уроци в час на 

класа  

 

 

1.4. Формиране на умения при учениците да използват 

придобитите компетентности при изпълнение на ежедневни 

задачи, за справяне в сложни и непознати житейски ситуации в 

променящата се околна среда  

 

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор  

Учители  

 

Брой проектни задания с 

практическа насоченост  

Брой ученически проекти към 

Община Силистра.  

Цел 2: Възпитание в ценности  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени индикатори - 

брой 

2.1. Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване 

на българската национална идентичност  и популязизиране на 

българския език, традиции и култура.  

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор  

Учители  

Брой участие в конкурси и 

състезания  

Брой проведени дейности 

свързани с четенето  

Брой проведени дейности по 

НП „Осигуряване на 

съвременна образователна 

среда“, модул „Библиотеките 

като образователна среда“ 

Брой инициативи на класовете  

Брой проведени базар  

2.2. Развитие на ценностно – ориентирано поведение за 

зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, 

равенството, правовата държава и правата на човека с акцент 

върху правата на детето и детското участие.  

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник  

Брой проведени дискусии/ 

разговори в час на класа  

Брой изготени кътове  

Брой инициативи на 

ученически съвет  
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2.3. Формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната 

идентичност на всеки ученик. 

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник  

Брой проведени дискусии/ 

разговори в час на класа  

Брой изготени кътове  

Брой инициативи на 

ученически съвет  

2.4. Системно взаимодействие с родителите за формиране на 

ценности у учениците.  

 

 

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023г.   

  

Директор 

Класни 

ръководители 

Педагогически 

съветник 

Брой съвместни инициативи с 

родителите и учениците  

Цел 3: Развитие на способностите и талантите 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

3.1. Разширяване на обхвата на учениците в занимания по 

интереси, чрез провеждане на различни форми на изява на 

училищно и междуучилищно, общинско ниво и др.   

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор  

Учители  

Брой включени ученици в 

занимания по интереси  

Брой проведени инициативи  

на групите за занимания по 

интереси  

3.2. Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и 

състезания на местно, регионално, национално и 

международно ниво в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта. 

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор  

Учители  

Пед. съветник 

Брой участия  

Брой грамоти, медали  

3.3. Предоставяне на материални и морални стимули за високи 

постижения на ученици с изявени интереси в определена 

област на науката, технологиите, изкуствата. 

 

 

 

м. 05.2023 г. -  

м. 07.2023 г.   

Директор  

 

Брой награди  

 

2. МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ  

 

Цел 1: Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя 



7 

Годишен план, учебната 2022 – 2023 година  

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

1. 1. Изграждане на партньорства и мрежи за сътрудничество 

между  висшите училища и образователните институции за 

провеждане на стажове и практики на учители  

м.10.2022 г. -  

м. 05.2023 г.   

Директор 

Учители по АЕ  

Учители по 

природни 

науки  

Брой студенти, които са 

провели стаж и/ или  практика 

в училището  

1.2.Изработване и прилагане на система за проследимост на 

придобитите квалификации и на необходимостта от 

продължаваща квалификация на педагогическите специалисти  

м. 10.2022 г. -  

м. 07.2023 г.   

Директор 

Комисия за 

квалификацион

на дейност  

Регистър на порведените 

квалификации – брой 

кваификации и участващи 

педагогически специалисти.  

1.3. Развитие на дигиталните компетентности на 

педагогическите специалисти за прилагане на новите 

технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни дигитални 

методи за преподаване, за интегриране на дигиталната и 

медийна грамотност в обучението по всички учебни предмети.  

м. 10.2022 г. -  

м. 07.2023 г.   

Директор, 

учители  

Брой пед. специалисти с 

предоставени от училището 

преносими компютри  

Брой уроци за интегриране на 

дигиталната и медийна 

грамотност в обучението по 

учебни предмети  

Брой ученически проекти за 

развиване на дигиталната и 

медийна грамотност   

3.СПЛОТЕНА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ  

Цел 1: Развиване на ефективна училищна общност  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

1.1. Насърчаване участието на училищните общности в 

планиране и реализиране на училищни събития  - конкурси, 

празници, тържества, спорти събития и др.  

м. 10.2022 г. -  

м. 07.2023 г.   

Директор 

Учители  

 

Брой проведени училищни 

събития с участие на 

родителите  

Цел 2: Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценно развитие на детето 
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Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори - брой 

2.1. Проучване становището на родителите по значими за 

училищния живот теми (допитвания, анкети, формуляри за 

обратна връзка и др.) 

Минимум 2 

проучвания  

Директор 

Класни 

ръководители  

Педагогически 

съветник 

Брой участвали  родители в 

анкетните проучвания във 

връзка с образователния 

процес  

2.2. Комуникация с родителите на учениците и осигуряване на 

редовна обратна връзка чрез общи и/или индивидуални 

родителски срещи, ел. поща, електронен дневник или 

затворени групи в социалните мрежи.  

м. 9.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор  

Класни 

ръководители  

Брой проведени родителски 

срещи по паралелки  

Брой индивидуални срещи, 

отразени в електронен 

дневник  

Брой затворени групи в 

социалните мрежи за 

комуникация с родителите.  

2.3. Училищното настоятелство и Обществения съвет – 

партньори в училищния живот.  

 

м. 9.2022 г. -  

м. 07.2023 г.   

Директор  Брой работни срещи  

Брой съвеместни дейноси  

4.ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Цел 1: Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със специални образователни 

потребности 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

1.1. Функционално оценяване на образователните потребности 

на учениците със СОП.  

 

 През учебната 

година и при 

необходимост 

ЕПЛР Брой оценки за учебна година.  

1.2. Създаване на условия за пълноценно участие в 

обазователния процес на децата със СОП: 

- закупуване на обзавеждане и оборудване; 

- закупуване на дидактически материли.  

През учебната 

години  

 

Директор  Брой и вид закупено за учена 

година оборудване и 

обзавеждане.  

Брой закупени дидактически 

материли за учебна година. 
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Цел 2: Разшираване на възпитателната фунция на училището 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

2.1. Подкрепа на дейността на ученическите съвети и 

ученическото самоуправление в училищата. 

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Педагогически 

съветник  

Брой заседания на 

ученическия съвет  

Брой инициативи за 

ученическо самоуправление. 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

 

Цел 1: Насърчаване и развитие на култура заа иновации 

 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

1.1. Мотивиране за учене чрез проектно-базирано както в 

присъствена форма, така и в обучениев електронна среда на 

базата на интегрирано знания, критично мислене  

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Учители  Представяне на проектите от 

проектната седмица при I – III 

клас 

Брой ученически проекти по 

учебни предмети 

 

Цел 2: Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

2.1 Формиране на компетентности у учениците и 

педагогическите специалисти за създаване, редактиране, 

обогатяване и актуализиране на дигитално съдържание  

 

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор  

Учители по ИТ  

Брой проведени обучения за 

учители  

 

2.2.Ефективен и постоянен контрол от страна на учителите за 

спазване на правилата за работа в мрежата от учениците  

Постоянен  Учители  Правила за работа в мрежата и 

провеждане на ежегоден 

инструктаж 
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Цел  3: Образование за устойчиво развитие  

Дейност  Срок Отговорници Количествени  

индикатори-брой  

3.1. Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на 

двигателната активност, здравословното хранене и здравното 

образование  

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Учители по 

ФВС  

Класни 

ръководители  

 

Брой проведени общо 

училищни спортни дейности   

Брой беседи в час на класа по 

паралелки  

3.2. Изграждане на екелогична култура и навици за разделно 

събиране на отпадъци  

м. 10.2022 г. -  

м. 06.2023 г.   

Учител по 

природни 

науки 

Педагогически 

съветник  

 

Брой проведени инициативи  

3.3. Разширяване на дейностите за първа долекарска помощ и 

БДП с участие на родители  

м. 04.2023 г. -  

м. 06.2023 г.   

Директор 

Комисия по 

БДП  

 

План по БДП  

Брой проведени инициативи за 

учебна година  

6. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 

 

1. Иницииране и реализиране на проекти за подобряване на 

материалната база на училището  

През учебната 

година  

Директор и 

екип учители 

Брой реализирани проекти или 

в процес на изпълнение 

2. Иницииране и реализиране на проекти по програма Еразъм + През учебната 

година  

Директор  

Милена Цанева 

и екип учители  

Брой реализирани проекти или 

в процес на изпълнение  

3. Иницииране и реализиране на проекти за провеждане на 

занимания по интереси, училищни и междуучилищни събития 

През учебната 

година  

Директор  

и екип учители  

Брой реализирани проекти или 

в процес на изпълнение  

3. Иницииране и реализиране на проекти за приобщаване на 

децата със СОП 

През учебната 

година  

Директор и 

екип учители  

 

Брой реализирани проекти или 

в процес на изпълнение  
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4. Календарен план на дейностите 

 

№ Дейности 

 

Отговорник Срок 

м. септември 2022 г. 

 Актуализиране на училищни документи за 

учебната 2022 – 2023 година – правилници, 

планове; стратегия за развитие; годишен план; 

училищни учебни планове и приемане на 

заседание на педагогически съвет 

Директор  07 - 15.09.2022 г.  

 Провеждане на родителски срещи по степени и 

паралелки 

Кл. ръководители 08-12.09.2022 г.  

 

3.  Заседание на Педагогическия съвет  Директор 13.09.2022 г.  

4.  Качване на база данни на училището в  

елeктронен дневник  

Директор 14.09.2022 г. 

5.  Изготвяне на седмично разписание, график за 

учебните занятия и въвеждане в електронен 

дневник  

Директор  

Гергана Добрева  

14.09.2022 г. 

6.  Тържествено откриване на учебната година Ванушка 

Ангелова 

Бонка 

Скорчелиева 

15.09.2022 г. 

7.  Инструктиране по безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд на учениците и 

целия щатен персонал в училището 

Директор  

Кл. ръководители 

14-15.09.2022 г.  

8.  Стартиране на обучения на родители и 

ученици от първи клас по проект „Равен 

достъп до училищно образование в условия на 

кризи“ 

Директор 

Никола  Тодоров 

Атанаска Гинова  

16.09.2022 г.  

9.  Актуализиране на учениците със СОП и 

изготвяне на оценки при необходимост  

 

Ресурсен учител 

Психолог 

Логопед  

20.09.2022 г.  

10.  Изготвяне и утвърждаване на Списък- Образец 

№ 1  

Директор 

 

20.09.2022 г. 

11.  Сформиране на групи за занимания по 

интереси и определяне на ръководителите  

Директор 

Александър 

Господинов 

27.09.2022 

12.  Заседание на Педагогическия съвет  

 

Директор  28.09.2022 г. 

13.  Обучение за работа в НЕИСПУО – ЛОД на 

ученика 

Директор  

Класни 

ръководители  

28.09.2022 г. 

14.  Изготвяне и утвърждаване на график за 

класните и контролни работи на учениците; 

график за приемното време на учителите, 

график за допълнителния час за консултиране 

на ученици и родители; график за дежурство в 

училищната сграда; график за консултации по 

учебни предмети.  

Директор  

Главни учители  

28.09.2022 г.  

15. Дейности по НП и проекти  

 

Директор 

Училищни екипи 

През месеца и 

съгласно графика 
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 по проектите  на дейности по 

НП и проект 

 

 

 

м. октомври 2022 г. 

 

16. Проверка и оценка на входното ниво на знанията 

и уменията на учениците по различните учебни 

предмети 

 

Учители  06.10.2022 г.  

17. Математическо състезание „Хитър Петър“  Директор 

Детелина 

Димитрова  

08.10.2022 г.  

18. Анкетно проучване по Механизма за превенция 

на тормоза между учениците  

Педагогически 

съветник  

14.10.2022 г. 

19. Избор на ученически съвети по класове Кл. ръководители,  

Педагогически 

съветник  

14.10.2022 г. 

20. Заседание на Ученическия съвет – 

организационни въпроси, информация за 

изминалата година, задачи за новата 

Педагогически 

съветник 

14.10.2022 г. 

21. Заседание на педагогическия съвет  

 

Директор  18.10.2022г. 

22. Общо събрание за отчет по изпълнение на 

бюджета на училището в края на III – то 

тримесечие 

Директор, гл. 

счетоводител 

18.10.2022г. 

23. Постерна изложба  във връзка с патронния 

празник на  ОУ „Отец Паисий“ 

Галина Димова 

Галя Стоянова   

27-28.10.2022 г.  

24. Патронен празник  Директор 

Ванушка 

Ангелова 

Бонка 

Скорчелиева  

 

28.10.2022 г.  

25. Отбелязване на Деня на народните будители в 

час на класа  

Класни 

ръководители  

24 - 27.10.2022 г. 

26. Стартиране на заниманията по интереси Александър 

Господинов  

Ръководители на 

групи 

17 – 21.10.2022г. 

27. Провеждане на родителски срещи – резултати 

входно ниво, дейности по национални програми 

и други организационни въпроси. 

Класни 

ръководители  

19 – 27.10.2022г.  

28. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор  

Учители  

През месеца  

29. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно 

графика на 

дейности по НП 

и проект 
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м. ноември 2022 г. 

 

30. Отбелязване на деня за борба срещу СПИН Педагогически 

съветник 

30.11.2022 г. 

31. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор  

Учители  

През месеца  

32. Провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация – открити уроци  

Учители  През месеца и 

съгласно План за 

квалификационна 

дейност  

33. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно графика 

на дейности по 

НП и проект 

м. декември  2022 г. 

 

34. Начало на общинските кръгове на 

олимпиадите 

Директор, 

Главни учители  

 По график 

35. Коледни тържества  Кл. ръководители 

 

до 23.12.2022 г.  

36. Провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация – открити уроци  

Учители  През месеца и 

съгласно План за 

квалификационна 

дейност  

37. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор  

Учители  

През месеца  

38. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно графика 

на дейности по 

НП и проект 

м. януари  2023 г. 

 

39. Общо събрание за приемане на решение за 

начина на изразходване на СБКО и за отчитане 

на касовото изпълнение на бюджета за 2022 

година 

Заседание на педагогическия съвет – при 

необходимост. 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

16 - 20.01.2023 г. 

40. Заседание на Обществения съвет  

 

 

Директор, 

Александър 

Господинов – 

техническо лице  

16 - 20.01.2023 г. 

41. Изготвяне на седмично разписание за II учебен 

срок  

 

Директор, 

Гергана Добрева  

20.01.2023 г. 

42. Приключване на I учебен срок – срочни оценки 

и отсъствия  

Учители  31.01.2023 г. 

 

43. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор,  

Учители  

През месеца  

44. Провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация – открити уроци  

Учители  През месеца и 

съгласно План за 

квалификационна 

дейност  
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45. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор, 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно графика 

на дейности по 

НП и проект 

 

 

м. февруари  2023 г. 

 

46. Изготвяне на  графици  за II учебен срок  Директор, 

Главни учители  

10.02.2023 г. 

47. Анализ на резултатите в края на I учебе срок  Главни учители  13.07.2023 г.  

48. Заседание на педагогически съвет  Директор  

 

16 – 20.02.2023 г. 

49. Отбелязване на годишнина от обесването на 

Васил Левски  

Класни 

ръководители, 

Педагогически 

съветник 

14 – 18.02.2022 г. 

50. Родителски срещи  Класни 

ръководители  

 

До 20.02.2023 г. 

по график  

51. Провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация – открити уроци  

Учители  През месеца и 

съгласно План за 

квалификационна 

дейност  

52. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор,  

Учители  

През месеца  

53. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор, 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно графика 

на дейности по 

НП и проект 

54. Обсъждане на проекта за бюджет 2022 със 

синдикалната организация в училището 

Директор През месеца  

м. март 2023 г. 

 

55. Честване 3-ти март и  22 март Педагогически 

съветник, 

Класни 

ръководители 

28.02.- 

02.03.2023г. 

21 – 22.03.2023 г.  

56. Заседание на Педагогическия съвет  Директор  

 

13 – 17.03.2023 г.  

57. Утвърждаване на училищен план прием за уч.  

2022 – 2023 г.  

Директор  До 30.03.2023 г.  

58. Заседание на Обществения съвет  Директор, 

Александър 

Господинов – 

техническо лице 

До 30.03.2023 г. 

59. Дейности за прием на ученици в I клас  

 

Директор,  

Учители в I клас 

за уч. 2023 – 

2024г.  

През месеца  

60. Провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация – открити уроци  

Учители  През месеца и 

съгласно План за 

квалификационна 
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дейност  

61. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор,  

Учители  

През месеца  

62. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор, 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно графика 

на дейности по 

НП и проект 

м. април 2022 г. 

63. Общо събрание за отчитане на касовото 

изпълнение на бюджета за I – то  тримесечие 

на 2022 година. 

Директор, 

Главен 

счетоводител 

18 - 20. 04.2022 г.  

64. Заседание на Педагогическия съвет  Директор  18 - 20. 04.2022 г. 

65. Благотворителен великденски базар Директор  

Педагогически 

съветник 

Учители  

 

20 – 21.04.2022 г.  

66. Провеждане на пробно външно оценяване в  IV 

и VII клас.  

Учители, 

преподаващи в IV 

клас и VII клас – 

БЕЛ и математика 

м. април 2023  г. 

67. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор,  

Учители  

През месеца  

68. Провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация – открити уроци  

Учители  През месеца и 

съгласно План за 

квалификационна 

дейност  

69. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно графика 

на дейности по 

НП и проект 

70. Дейности за прием на ученици в I клас  

 

Директор  

Учители в I клас 

за уч. 2023 – 

2024г.  

През месеца  

м. май 2023 г. 

 

71. Ден на ученическото самоуправление  
 

Педагогически 

съветник; 

09.05.2023  г. 

72. Заседание на педагогически съвет  

 

Директор  03- 12.05.2023 г. 

73. Отбелязване на 24 май – Ден на светите братя 

Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската 

книжовност 

 

 

Директор, 

Ванушка 

Ангелова 

Бонка 

Скорчелиева 

24.05.2023 г.  

74. Провеждане на НВО в IV клас  Директор, 

Училищна 

29 и 30.05.2023 г. 
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комисия 

75. Приключване на учебната година за I – III клас  Учители в 

начален етап 

31.05.2023 г.  

76. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор,  

Учители  

През месеца  

77. Провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация – открити уроци  

Учители  През месеца и 

съгласно План за 

квалификационна 

дейност  

78. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно графика 

на дейности по 

НП и проект 

79. Дейности за прием на ученици в I клас. 

 

Провеждане на обща родителска среща за 

прием в I клас.  

Директор  

Учители в I клас 

за уч. 2023 – 

2024г.  

През месеца  

м. юни 2023 г. 

 

80. Издаване на удостоверения за завършен I, II, III 

клас  

Директор, 

Класни 

ръководители  

 

До 07.06.2023 г.  

81. Попълване на заявления от родителите за 

избор на учебни предмети от РП, ДП, спорти 

дейности и посещение на групи за ЦОУД 

Класни 

ръководители  

До 16.06.2023 г. 

82. Дейности по прием на ученици в I клас. 

 

Провеждане на родителски срещи по 

паралелки в I клас.  

 

Директор,  

Учители в I клас 

за уч. 2023 – 

2024г.  

До 10.06.2022 г. 

83. Провеждане на НВО в края на  VII клас  Директор, 

Училищна 

комисия 

 

13, 14 и 

16.06.2023 г. 

84. Приключване на учебната година за учениците 

IV – VI клас  

 

Учители  15.06.2023 г. 

85. Заседание на Педагогическия съвет  

 

Директор  19-23.06.2023 г.  

86. Приключване на учебната година за учениците 

от VII  клас  

 

Учители  30.06.2023 г. 

87. Провеждане на вътрешноинституционална 

квалификация. Участие във външни 

квалификации и форум „Седмица на 

педагогическото майсторство“ 

Учители  През месеца и 

съгласно План за 

квалификационна 

дейност  

88. Участие в състезания и конкурси по график и 

обяви  

Директор,  

Учители  

През месеца  

89. Дейности по национални програми  и проекти  

 

 

Директор, 

Училищни екипи 

по проектите  

През месеца и 

съгласно графика 

на дейности по 

НП и проект 
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90. Работа по училищната документация – 

електронен дневник, ЛОД на ученика  

 

Учители  През месеца   

91. Организиране и провеждане на ученически 

екскурзии и зелени училища 

Класни 

ръководители 

През месеца  

 

92. Издаване на удостоверения за завършен 

начален етап и свидителства за основно 

образование  

Директор, 

Класни 

ръководители  

 

Начален етап – 

20.06.2023 г. 

30.06.2023 г.  

м. юли 2023 г. 

93. Годишен акт и връчване на свидетелствата за 

основно образование  

Директор, 

Класни 

ръководители на 

VII клас  

 

03.07.2023 г. 

94. Анализ на резултатите от учебната 2021- 2022г.  

 

Главни учители  

 

03.07.2023 г. 

95. Заседание на педагогическия съвет  

 

Директор  05 – 07.07.2023 г.  

96. Общо събрание за отчитане на изпълнението 

на бюджет 2023 година в края на II – то 

тримесечие 

Директор  05 – 07.07.2023 г. 

97. Проект на норми на преподавателска работа за 

уч. 2023 – 2024 г.  

Директор  05 – 07.07.2023 г. 

98. Вътрешноинституционална квалификация  

 

Директор  04.- 09.07.2023 г. 
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5. График на заседанията на Педагогическия съвет (прогнозен график, 

възможно е при необходимост да има промени) 
 

ДАТА/ПЕРИОД  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

ОТГОВОРНИК 

 М. СЕПТЕМВРИ 2021 Г. 

 

 

7.09.2021 г. 1. Приемане на Училищните учебни планове за 

уч. 2021 – 2022 г. 

2. Приемане на Правлника за дейността на 

училище през уч. 2021 – 2022 г.  

3. Приемане на формите на обучение през уч. 

2021 – 2022 г. 

4. Приемане на Индивидуалните учебни планове 

на учениците в индивидуална форма на обучение 

и комбинирана форма на обучение.  

5. Приемане на Система за качествени показатели 

за оценяване на I – III клас 

6. Приемане на Мерки за намаляване на 

рисковете от инфекция от Ковид 19 

7. Решение за провеждане на тестове за Ковид 19 

на педагогическите специалисти. 

8. Определяне на комисията за оценка на 

постигнатите резултати от труда на 

педагогическите специалисти през уч. 2020 – 

2021 г. 

 

Директор 

Главни учители  

28.09.2021 г.  1. Приемане на Стратегия за развитие на ОУ 

„Отец Паисий“ – 2021 – 2025 г. 

2. Приемане на Годишния план на училището да 

уч. 2021 – 2022 г. 

3. Приемане на План за квалификационна 

дейност и Правила за участие на персонала в 

квалификационна дейност и механизъм за 

финансова подкрепа за уч. 2021 – 2022 г. 

4. Приемане на Програма за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на ученици 

от уязвими групи за уч. 2021 – 2022 г. 

5. Приемане на Програма за превенция на 

ранното напускане на училище за уч. 2021- 2022 

г. 

6. Приемане на План за превенция и интервенция 

на насилието и тормоза през уч. 2021 - 2022 г. 

7.  Одобряване на групите за занимания по 

интереси и ръководителите за уч. 2021 – 2022  

8. Определяне на 29.10.2021 г. – патронен 

празник на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра за 

неучебен, но присъствен ден. 

 

 

 

 

Директор 

Главни учители 

Педагогически 

съветник 

Александър 

Господинов  
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 М. ОКТОМВРИ 2021 Г. 

 

 

19.10.2021  1. Анализ на входно ниво. 

2. Анализ от проведено анкетно проучване по 

Механизма за превенция на насилието и тормоза 

в училище. 

 

Главни учители 

Педагогически 

съветник  

 М. НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 Г.-   

 Провеждане на заседание на Педагогическия 

съвет при необходимост. 

 

 М. ЯНУАРИ 2022 Г.  

17- 19.01.2022 г. 1. Приемане на период на провеждане на 

проектните седмици при I – III клас. 

2. Приключване на I учебен срок  - проблеми при 

поставяне на срочни оценки на учениците.  

 

Директор 

 М. ФЕВРУАРИ 2022 Г. 

 

 

14 – 17.02.2022г. 1. Доклад анализ за първи учебен срок, уч.2021-

2022 г. 

Главни учители  

 М. МАРТ 2022 Г.  

 

 

14 – 17.03.2022г. 1. Запознаване с бюджет 2022 г. на ОУ“Отец 

Паисий“ 

2. Съгласуване на избора на учебници за учебна 

2022 - 2023 г.  

Директор  

 М. АПРИЛ 2022 Г. 

 

 

18 - 20. 04.2022г. Решения за кандидатстване по Национални 

програми за развитие на образованито 2022 г. 

 

Директор  

 М. МАЙ 2022 Г.  

 

 

03- 12.05.2022 г. 1.Определяне на списък с учебни предмети от 

раздел Б (разширена подготовка) и раздел В 

(допълнителна подготовка) от училищните 

учебни планове за всеки клас; 

2. Определяне на номинираните учители за 

награди по случий 24 май -  Ден на светите братя 

Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност 

3. Определяне на учениците от VII клас за 

наградите, връчвани от  СНЦ „Отец Паисий“ 

 

Директор  

 

 М. ЮНИ 2022 Г. 

 

 

20-23.06.2022 г. 1.Определяне на носител на наградата „Първенец 

на Випуска“, Награда “Нотев“ 

2 Определяне на носителите на наградата „За 

отечество“ 

3. Определяне на знаменосци. 

Директор  

Педагогически 

съветник 

Галина Димова 
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 М. ЮЛИ 2022 Г. 

 

 

07 – 08.07.2022г. 1. Доклад – анаиз за дейността на училището 

през уч. 2021 – 2022 г.  

 

Директор 

Главни учители  
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ПЛАН 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 

ЗА УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият  план е приет на заседание на Педагогически съвет, 

Протокол №1 от 28.09.2021 г. и  е част от  Годишния  план 
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Годишен план, учебната 2022 – 2023 година  

1. Основни цели:  
 

1. Мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез повишаване на квалификацията. 

2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в усвояването на компетенции в областта на модерните технологии с цел прилагането 

им в обучителния процес. 

3. Стимулиране на педагогическите специалисти за кариерно развитие. 

4. Повишаване качеството на образование на учениците на ОУ „Отец Паисий” – Силистра. 

 

 

2. Задачи  

 

1. Проучване, анализиране и проектиране на потребностите от квалификация на педагогическите кадри.  

2. Осигуряване на актуална информация и ориентиране за възможностите за квалификация. 

3. Създаване на условия за квалификационна дейност, организиране и координиране на квалификационните дейности.  

4. Осъществяване на контрол по изпълнение на процеса на квалификация на педагогическите кадри. 

 

3. Очаквани резулати  

 

1. Удовлетворяване на квалификационните потребности и интереси на педагогическите кадри. 

2. Развитие на ключови компетентности. 

3. Повишаване на професионалната ефективност на педагогическите кадри. 

4. Положителни промени при овладяване на знания, умения и навици от учениците. 

 

2. Вътрешноучилищна квалификация 
 

2.1. Дейности в Методическите обединения 

 

Тема Вид дейност Прогнозен бр. участници Време на провеждане Продължителност  

Обсъждане на промените 

в нормативната база в 

училищното образование 

Работни срещи  Методически обединения 

 

01.09.- 15.09.2021 г.  2 академични часа  

Актуализиране на 

Система от качествени 

показатели за оценяване 

на постиженията на 

Работни срещи Методическо обединение – 

начални учители  

10.09.2021 г.  2 академични часа 
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учениците в първи, втори 

и трети  клас 

Работни срещи за 

разработване на Учебни 

програми за разширена и 

допълнителна подготовка 

за учениците в първи, 

втори, трети, четвърти, 

пети, шести и седми клас 

Работни срещи Методически обединения 

 

07-14.09.2021 г. 2 академични часа 

Ефективно общуване с 

родители 

Работни срещи Методически обединения  

 

Септември, 2021 г. 

Януари, 2022 г. 

Май, 2022 г. 

2 академични часа 

Основен курс за оказване 

на първа долекарска 

помощ на деца и ученици 

Работни срещи Методически обединения – 

класни ръководители  

 

Ноември 2021 г. 1 академичен  час 

Учене чрез 

сътрудничество – 

стратегия за формиране 

на социални умения у 

учениците 

 

Споделяне на добри 

практики  

Методическо обединение – 

начални учители  

Февруари – Март,  

2022 г.  

2 академични часа 

Прояви на тормоз. 

Превенция на тормоза и 

насилието. 

Работна среща Методически обединения – 

класни ръководели 

 

Април, 2022 г.  2 академични часа 

 

Председателите на МО провеждат работни срещи след участие на учител от екипа в  

квалификационна форма за представяне на придобития  опит. 

 

 

 

2.2. Общоучилищни квалификационни дейности 
 

Тема Форма 
Прогнозен бр.  

участници 

Време  

на провеждане 
Продължителност 

Място на 

провеждане 
Водещ 

Дигитално портфолио на 

учителите  

Методическо 

подпомагане  и 
39 

октомври 2021 – 

февруари 2022 г. 

8 академични часа  

(4 + 4) 

ОУ „Отец 

Паисий“ 

Атанаска 

Гинова  
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тренинг    

Мотивацията в учебния 

процес – техники и 

приложения. 

 

Методическо 

подпомагане  и 

тренинг  

39 
октомври 2021 – 

февруари 2022 г. 
2 академични часа  

ОУ „Отец 

Паисий“  
Елка Йорданова   

„Учим и играем в условията 

на ресурсен кабинет“ – 

развиващи игри и упражнения 

за по-лесно усвояване на 

процесите четене, писане, 

смятане 

Методическо 

подпомагане  

20 януари - март, 

2022 г. 

2 академични часа  ОУ „Отец 

Паисий“ 

Елка Йорданова 

Миглена 

Петрова 

Мирена Денева  

 

Интерактивност в час на класа 

– начин на развитие на 

социалните умения  

Методическо 

подпомагане  
39 април - май 2022г. 2 академични часа  

ОУ „Отец 

Паисий“  
Елка Йорданова  

Развитие на емоционалната 

интелегентност на учениците   

 

Методическо 

подпомагане 
39  април - май 2022г. 2 академични часа  

ОУ „Отец 

Паисий“  
Елка Йорданова  

Проектното обучение в 

начален етап  

(представяне на ученически 

проекти  от проведени 

проектни седмици I – III клас) 

Споделяне на 

иновативни 

практики  

18 юни, 2022 г.  4 академични часа  ОУ „Отец 

Паисий“ 

Начални 

учители и 

учители в групи 

за ЦОУД 

в I – III клас  

Богатството на 

емоционалното инвестиране / 

Eмоционалната 

интелигентност – рецепта за 

успех на работното място   

Лектория  39 юли, 2022 г. 8 академични часа  Изнесено 

обучение  Г. Илиева 

Външен лектор  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Открити практики  
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№ ТЕМА Период на 

провеждане 

Продължителност 

Брой часове 

Целева група (брой 

учители) 

Организатор 

Бинарни, интердисциплинарни уроци  

 

1 Коледари 

(бинарен урок БЕЛ в IV а клас ) I учебен срок  
2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия) 
Учители  

Галина Димитрова 

Ванушка Ангелова 

 

2 Слънчева система 

(STEM бинарен урок по човекът и природата в IV б 

клас ) 

I учебен срок 
2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия) 
Учители  

Детелина Дашева  

Христинка 

Димитрова 

3  Водата е живот 

STEM бинарен урок по човекът и природата и 

английски език  в VI а клас ) 

 

II учебен срок  
2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия) 
Учители  

Милена Цанева  

Христинка 

Димитрова  

4 Бинарен урок по английски език  и информационни 

технологии  в VI а клас   

II учебен срок  2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия)  

Учители  Милена Цанева  

Никола  

Галя Илиева  

Математика и информационни технологии 

5 Открити уроци по математика в V клас  II учебен срок  2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия) 

Учители  Гергана Добрева  

 

6 Открит урок по Компютърно моделиране в IV клас  

 

II учебен срок  2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия) 

Учители  Атанаска Гинова  

Обществени науки  

 

7 Социалните и гражданските компетентности в 

обучението по история и цивилизации в 

прогимназиален етап. 

II учебен срок 2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия) 

Учители  Галина Димова  

8 Открит урок по География и икономика  – 1 тема  

 

II учебен срок  2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия) 

Учители  Галя Стоянова  

Природни науки  

 

9 Прилагане на проектно-базирано обучени за 

повишаване на резултатите по природните науки - 

споделяне на иновативни практики 

II учебен срок 
2 академични часа  

(1 уч. час и дискусия) 
Учители 

Христинка 

Димитрова  
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3. Участие в квалификационната програма на РУО – Силистра на областно равнище 
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3.1. Участия в квалификационни дейности, организирани от експертите (работни групи, открити уроци, работни срещи, тренинги) 

 

 

Тема 
Обучаваща 

 институция 
Форма Участници 

Време на 

провеждане 

Начален етап  

 

Методически иновации при подготовката, писането 

и редактирането на преразкази и съчинения в 

началния етап на основната образователна степен 

ТУ - Варна Курс  Галина Димитрова 

Нели Любенова 
Октомври-

декември, 2021 г. 

Стъпки в комуникацията с родителите Институт за човешки 

ресурси 

Курс  Николета Станкова 

София Добрева 

Светла Иванова- 

Канонова 

Eлка Йорданова  

Октомври-декември 

2021 

Ефективни модели за работа с учебника – ключ за 

успешно представяне на НВО в края на 4 клас 

РУО, ОУ „Иван Вазов“ - 

Силистра 

МП Петранка Стефанова  

Светла Иванова - 

Канонова 

Октомври-декември 

2021 

Овладяване на умения за работа с текстови задачи в 

3 клас 

РУО, СУ „Н.Й.Вапцаров“ МП Иванушка Тодорова 

Невяна Сапунджиева 

 

 

 

Февруари-май 2022 

Български език и литература  

 

 

Иновативни форми и методи за обучение и 

оценяване по БЕЛ. 

РААБЕ 

 

курс  Детелина Терзиева 

 
септември – 

декември 2021 

Формирането на ключови компетентности на 

учениците по БЕЛ в контекста на образователните 

стандарти. 

РУО,  

ОУ "Ив. Вазов", Силистра 

 

МП Ванушка Ангелова 

март 2022 

Прилагане на интердисциплинарния подход и метода 

на проектно-базираното обучение по БЕЛ и история 

и цивилизации 

РУО,  

СУ "В. Левски" , Дулово 

 

МП Юлия Димитрова 

Венеция Петрова 

Детелина Терзиева 

октомври-декември 

2021 
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Чужди езици  

 

Компетентностният подход в обучението по чужд 

език -развиване на умения за преподаване по 

ключовите компетентности. 

 

РУО семинар с 

уъркшоп 

Милена Цанева  

Александър Господинов 

Нели Йорданова 
до април 2022  

От учители за учители "Извънкласните дейности по 

чужд език като мотивация за учене на чужд език и 

средство за постигане на ключовите 

компетентности, заложени в учебните програми" 

(споделяне на добри практики). 

 

РУО  МП  

Милена Цанева  

Александър Господинов 

Нели Йорданова 

септември – 

декември 2022 

Математика и ИТ  

 

Оценяването – инструмент за управление на 

качеството на училищното образование (за учители 

по математика). 

РААБЕ 

 
Курс  

Д. Димитрова 

Г.Добрева  

 

февруари 2022  

Формиране на математическа и дигитална 

компетентност. 
 

РУО  

ОУ "Хр. Смирненски" 

Дулово 

МП 

Д. Димитрова 

Г.Добрева  

 

март 2022 

Природни науки  

 

Прилагане на проектно-базирано обучение за 

повишаване на резултатите по природните науки   - 

обмяна на добри практики в ОУ "О. Паисий", 

Силистра. 

 

РУО, ОУ "О. Паисий", 

Силистра 

 

МП Хр. Димитрова  

 
февруари – март 

2022 

Обществени науки  

 

Социалните и гражданските компетентности в 

обучението по история и цивилизации в 

прогимназиален етап. 

 

 РУО, ОУ "О. Паисий", 

Силистра 

 

МП  Г. Димова  
февруари – април, 

2022 

Ресурсно подпомагане, технически предмети и физическо възпитание и спорт  
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Годишен план, учебната 2022 – 2023 година  

Взаимодействие и координация между екипите за 

подкрепа за личностно развитие-методическа 

работна среща между РЕПЛР и ЕПЛР в ДГ и 

училища 

РУО МП Миглена Петрова  

Мирена Денева 

Елка Йорданова 

Септември-

декември, 2021 г. 

Методическа подкрепа при изготвяне на 

Индивидуалните учебни планове 

РУО МП Светла Маринова, 

Меглена Гайдарова, 

Детелина Дашева 

Септември 2021-

май, 2022 

Иновативни методи и форми за работа с 

деца/ученици със специални образователни 

потребности 

Карин дом  Курс  Детелина Дашева 

Дарина Панова 

Светла Маринова 

Мирена  Денева 

Елка Йорданова  

Декември 2021 г.  

Оценка на четенето /декодиране и разбиране/ и 

неговите нарушения при ученици от 1 и 2 кл. 

Външна обучителна 

организация  

Курс  Миглена Петрова  

Мирена Денева 

 

30 – 31.10.2021 г.  

Терапевтични насоки по развитието на 

фонологичното осъзнаване при деца с типично и 

атипично развитие. 

Външна обучителна 

организация  

Курс  Мирена Денева 

 27 – 28.11.2021 г.  

 

3.2. Участия в обучения и регионални форуми за представяне на опит 
Участията в регионални  форуми ще се осъществят при възможност за провеждане на такива. 

 

4. Други участия в квалификационни форми (по проекти, на национално ниво, в департаменти, ВУЗ- ове, НИОКСО) 

 

Тема 
Обучаваща  

институция 
Продължителност Участници 

Предстоящи обучения по проект 

„Подкрепа за приобщаващо 

образование“  

- - 
Училищен екип, начални учители, 

психолог, логопед, ресурсен учител 

 

 

Настоящият план е отворен за допълнение и промени по реда на неговото утвърждаване. 
 


