
 
1 

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ 

                        
 

ГОДИШЕН ПЛАН 

за 

учебната  2016 / 2017 година  

 
РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

 
I. Анализ на дейностите на училището през  изтеклата учебна  2016 / 2017 година. 

 

През изминалата учебна 2015/2016 година отчитаме, успешно са реализирани и 

изпълнени задачите и целите заложени в Годишния план. 

            В началото на юли 2016 година  на Годишния отчетен педагогически съвет, бяха 

цитирани всички цифри и параметри,сумирани от годишните доклади на класните 

ръководители. 

В отчетния доклад детаилно се засегнаха всички дейности извършени през изтеклата 

учебна година. Като годишен учебен резултат беше посочен среден успех за СУ,, ДИМИТЪР 

БЛАГОЕВ ,, много добър- 5. 09 

Учебно –възпитателния процес при СУ,,Димитър Благоев”град Доспат протича на  

добро ниво, резултатите са видни от самата реализация на нашите ученици и зрелостници 

приети във ВУЗ, езикови  математически гимназии и паралелки Резултати бяха постигнати в 

проведените олимпиади.Постигнати са основните цели на нашата УВД, а именно висока 

успеваемост, трайни знания и творческа дейност в учебния процес. Изграждането на 

съвременни личности с активна гражданска позиция и собствен мироглед и мислене също е 

постигната в много голяма степен. 

Много добри  и видими резултати можем да отчетем и в областта на гражданското 

образование и възпитание, което включва култура на поведение , добри взаимоотношения в 

ученическия колектив, активна гражданска позиция по съвременните проблеми ,като 

тютюнопушенето, алкохола и наркотичните вещества, изграждане на поведение ,че са стопани 

на училищната сграда,както и гражданската позиция при опазване на МТБ в училището. 

Здравната и екологична култура на поведение  е на необходимото ниво и основен 

принос имат класните р-ли и мед.сестрите при СУ-Доспат. 

През изтеклата 2015-2016 учебна година отчитаме добри резултати в спортно-

туристическата дейност,а така също и прояви в културно-творческата сфера. 

Всички тези резултати в УВР и постигнати успехи в гражданското образование и 

възпитание са плод на ежедневна работа на целия педагогически колектив в училището и съм 

убеден, че ще се продължи в тази правилна посока на развитие и утвърждаване на училището 

като средищно учебно заведение в района. 
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План-приема в 9клас беше извършен в съответните срокове   оформиха  се 2- паралелки. 

Тук въпроса с агитацията по селата иска по сериозно отношение от определените комисии, 

защото демографския проблем е в сила с цялата си острота. 

Обществените  очаквания обърнати към нас работещите в българското средно 

образование са за висок  творчески труд, за постигане на много добри учебни и творчески 

резултати за изграждане на навици и привички в подрастващите. 

В нашата учебна и творческа работа трябва да стимулираме инициативата за 

творческото мислене, оригиналните идеи, за по близки контакти и диалогичност с учениците  и 

родителите , така също  с обществени организации и деятели на бизнеса културата и спорта. 

От данните които имам от комисията за борба с проблемните ученици, отчитаме, че тези 

случаи са единични и се решават по най-бързия и адекватен начин. 

Квалификационната дейност на МО е добра. Провеждат се редовно творчески срещи и 

сбирки.По направления учителите участват в съответните квалификации, семинари и курсове. 

Приветствам  преподаватели които разработват урочните единици като презентаций. През 

учебната година ще изискам от всеки преподавател да подготви по 2 презентаций минимум. 

При излизане на нови наредби ДОС и указания по предмети те своевременно се 

разглеждат на методични сбирки и ПС при училището. 

Динамиката на промени в сферата на образованието оптимизирането на училищната 

мрежа, усъвършенствуването на УВП чрез новите  ДОС и новото учебно съдържание 

конкретно в 1,5,7,8,10 класове води до необходимост от съвременна методика на работа и бърза  

адаптация към все по-високи изисквания на УВП, към по-добро качество на учителския труд. 

  Има важни промени и нови изисквания заложени в новия Закон за предучилищното и 

училищно образование в сила от 01.08. 2016 година.  

 

  

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
 

II. Цели, приоритети и стратегии в дейността на училищетопрез учебната  2016 /2017 

година. 

 
1. Визия на училището 

Високия граждански и професионален статус и имидж, както и средищната му  и водеща 

роля на нашето училище е очевидна не само в общината, а и в региона. Професионалния заряд 

и опит на учителите – всеки в своята област е гаранция за постигането на много добри 

резултати в учебно-възпитателния процес. 

 

2. Цели и приоритети на училището: 

 Приемане и осигуряване на качествено основно образование на учениците до 16 

годишна възраст; 

 Оптимизиране и усъвършенстване на общообразователната  подготовка в 

училището съобразено с новите ДОС, чрез учебни предмети групирани в 

културно образователни области по новия учебен план, съобразно Наредба №3от 

30.11.2015 год, Наредба № 6 от 2001 година; 

 Специализация на средната степен чрез развитие и утвърждаване на 

профилираната подготовка след осми клас “а” паралелките; 

 Търсене на форми и средства за разширяване на достъпа до Интернет и 

информационните технологии; 
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 Издигане на нивото на подготовка, както при чуждо-езиковото, така и в обучение 

по български език и литература. 

 Като основна цел и задача се поставя качеството на обучение съобразно със 

спецификата на новите изисквания съобразно ДОС и Наредби; 

 За първи и пети клас от учебната 2016/2017 година  се въведоха новите учебни 

програми и учебното съдържание съобразно новия ЗПУО; 

 Въвеждане и изпълнение на спецификата и новостите съобразно новата стратегия 

за развитие на средното образование с новите етапи и степен на завършване на 

основно и средно образование в 7,10 и12 клас; 

 Изпълнение на заложените в Стратегията тестови изисквания, както и апробация 

на външното оценяване на учениците  по основните предмети в 4,7 и 10 клас; 

 Свързване на социализацията и гражданското образование в учебна и 

извънкласна дейност по изграждане на национални и общочовешки естетически, 

културно образователни, спортно туристически, екологични и други ценности  

под формата на клубове, състави, групи по интереси, битови групи, спортни 

състави, СИП и други форми; 

 Активизиране и подобряване на контактите с родителите ,обществени 

организации и други структури като: фирми, банки и производствени 

предприятия. 

 

                                                             РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

 

               А. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите при 

УВД: 

 Обучението да се провежда по първи вариант – едносменно, дневна форма на 

обучение за учениците от 5 до 12 клас, в Началния етап 1-4 клас обучението 

да се провежда по 2-ри вариант. 

 Провежда се обучение на учениците на самостоятелна форма на обучение, 

чрез предвидените в ЗПУО – изпитни сесии –Септемврийска , Януарска и 

Юнска . 

 Задължителните  часове се вземат преди обяд, а часовете за самоподготовка, 

СИП,занимания по интереси, организиран отдих и спортни прояви след обяд 

както и  дейностите за физическо възпитание и спорт на открито в 

определените по график дни и часове. 

 Консултациите се провеждат следобед по утвърден график. 

 Обучението в “А” паралелките от 9 до 12 клас се провежда по  специфичен 

учебен план за профилирано обучение, “Б” паралелките се обучават по 

Наредба № 5- общообразователна подготовка. 

 Обучението във ,,В,, паралелки от 10 до 12 клас се провежда по специфичен 

учебен план за професионална  подготовка по професия ,,Готвач,, 
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                                          Съответни дейности в дати, месеци: 

 
 

Дейности Срок Отговорник 

-Актуализиране на списъците на учениците за 1, 

5 и 9-те класове  

01-08/ 09.2016 г. Кл. ръководители 

- Сверка на документите по имена и ЕГН с 

служба ЕСГРАОН,освидетелстване на 

подлежащите на обучение 

17.09.2016 г. Кл-р-ли- 1,5 и 9 те 

класове 

-Осъществяване на план-приема за девети клас – 

2 паралелки 

месец.08.2016 г. Комисия по приема 

- Класиране и оформяне на паралелките в девети 

клас- трето класиране 

25.08.2016 г. 

 

Директора 

Комисия 

- Приемане и разпределяне  на учебните  часове 

по преподавателите,утвърждаване на класните 

ръководители 

01-08.09.2016 г. Директора , ПС                  

- Провеждане на Септемврийска поправителна 

изпитна сесия.  

05.09 -10.09.2016 г. 

. 

 

Директора , Комисия 

- Приемане на плана за откриване на учебната 

година 

04.09.2016 г. Художествен съвет 

- Септемврийски съвещания в гр.Смолян 05-10.09.2016 г. Председателите на 

МО 

 

-Приемане на Училищните учебни планове на 

училището 

04.09.2016 г. Директора 

- Откриване на учебната година за  

Начален етап  

Прогимназиален и Гимназиален етап 

15.09.2016 г. 

10.00 ч. Спорната 

зала                

Художествен съвет 

- Изготвяне на годишните разпределение по 

ЗП,ПП,ЗПП,ЗИП,СИП , планове на класните р-ли 

и учителите - ПИГ. 

15.09.2016 г. Преподавателите 

- Провеждане на Септемврийска сесия с 

учениците на самостоятелно обучение 

24.09.-20.10. 2016 г. Директора,гл.учител 

В.Мутафчева 

Комисии по 

предмети 

-Актуализиране на училищния Правилник и 

Правилника за вътрешния ред съобразно новия 

ЗПУО 

19.09.2016 г. 

 

Директора 

-Внасяне на училищни планове и Образец №1 в 

РУО на МОН гр.Смолян 

23.09.2016 г. 

 

Директора 

-Попълване на задължителната училищна 

документация 

23.09.2016 г. 

 

Преподавателите 

 

- Изготвяне на седмичното разписание за 

учебните часове през І учебен срок и изпращане в 

РЗИ град Смолян 

16.09.2016 г. 

 

 Емил Мутафчев 

-Организация по снабдяване на учебници от 1до 

7 класове- актуални 

м.08.2016 г. 

 

Класните 

ръководители, 

Домакина на 
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училището 

- Преглед на задължителната училищна 

документация 

12.10.2016 г.    Директора 

-Провеждане на входно ниво по 

предмети,обобщаване и изпращане на 

резултатите в РУО-гр.Смолян 

до 05.10. 2016 г. Председателите на 

МО 

-Актуализиране на длъжностните характеристики м.10.2016 г. 

 

Директора 

-Общо училищна и класни родителски срещи м.10.2016 г. 

 

Директора и кл.р-ли 

- Изготвяне на план – график за посещение на 

учителите в часовете по ЗП,ЗИП,СИП,ЧК 

17.10.2016 г. 

 

Директора 

- Приемане на графика за провеждане на 

класните работи за І учебен срок 

09.10.2016 г.-ПС Директора 

- Изготвяне на план – графика за зимния сезон  

при СУ,,Д. Благоев ,, 

М.11.2016 г. 

 

Директора 

- Честване на Коледните и Новогодишни 

тържества 

М.12.2016 г. 

 

Директора ,СО 

 

 

 

- Провеждане на класните работи за  

    І учебен срок учебна 2016-2017 год. 

По утвърден график 

Декември- Януари 

Директора, 

Преподавателите 

-Провеждане на Януарската сесия с учениците на 

самостоятелно.обучение 

след     20.01.2017 г. Директора, 

Преподавателите 

-Внасяне на предложение за план-приема за 

учебната 2017/2018 година 

20.01.2017 г. Директора 

- Проверка на задължителната училищна 

документация по приключване на       І 

учебен.срок 

м.01.2017 г. Директора 

- Приключване на І учебен срок  29. 01.2017 г. 

. 

Директора, 

Преподавателите 

- Провеждане на олимпиади – общински кръг м. 01-02-.2017 г. Председатели на МО 

-Периодични срещи с активите на класовете Постоянен –І и ІІ 

срок  

Директора 

- Промяна в седмичното разписание  за ІІ учебен 

срок 

03-05.02.2017 г. Емил Мутафчев 

- Априлска ваканция 02.04-10.04. 2017 г. Директора 

- Спортни прояви в чест на Патронния празник след 20.04.2017г. Елин Шалганов, 

Николай  Байкалов 

- Честване на Патронния празник 07.05.2017 г. Художествен съвет 

 

-Провеждане на класните работи за втория срок По утвърден график Директора 
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            Б .ОСНОВНИ ВЪЗПИТАТЕЛНИ И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ И ДРУГИ 

ФОРМИ НА РАБОТА 

 

І.Учебно-възпитателната работа се осъществява от дейности насочени към формиране на 

дълбоки и трайни знания и естетични форми на обучение с цел: 

- Изграждане на култура на поведение в ученическия колектив; 

- Предизвиква разширяване и засилване на интереса на учениците към нови знания, търсене на 

допълнителна литература и информация по отделните предмети; 

- Изграждане на личността с национално чувство и гордост – родолюбци, ценители на 

общочовешките ценности; 

- Утвърждаване на човешките ценности и добродетели като: честност, взаимна помощ,опазване 

на училищната и обществена собственост 

- Чистота и естетика в морала и отношенията в  ученическия колектив; 

- Стриктно спазване на училищния правилник за вътрешния ред и нетърпимост към 

нарушителите; 

-Здравни беседи и разговори и ежедневна работа по проблемите за тютюнопушенето, алкохола, 

наркоманията, СПИН, сексуално възпитание. 

 

 2.Възпитателската дейност да се осъществява в : 

   - урочната работа,    

   - извънкласните форми като СИП, тренинги, презентации , конкурси, спортни 

мероприятия, 

   - културни мероприятия изяви и форми, излети, походи и други подобни форми. 

За целта: 

2.1. В годишните разпределения да се развият възпитателни цели и насоки в отделните 

урочни единици и теми. 

2.2. Между предметната връзка да се използва за допълване и развитие на съответната 

тема. 

2.3. В срок до 12.10.2016 година да се изградят ученическите активи по класове. 

 Изборът да се проведе чрез гласуване по демократичен начин. Председателят е член на  

Училищния съвет. 

2.4. Плановете на класните ръководители и на учителите в ПИГ да се разработят с 

участието на ученическите активи.Темите да бъдат конкретни и актуални за съответния 

предмет и клас съобразно възрастовата специфика на учениците,със заложени фиксирани 

срокове, дати и месеци. 

2.5. Символиката и ритуалите при тържествата да се запазват през годината: 

- 15.09. – първи учебен ден,изслушване на Националния химн и издигане на 

Националното знаме в училището; 

- 24.05. - изпращане на абитуриентите; 

- връчване на свидетелства за завършено основно образование                         ,   

 .06.2017 г. 

- връчване на дипломите за средно образование –  и други.  

3. Постоянните  извънкласни и извънучилищни форми да се сведат до : 

- училищен хор и битова група – отг.Севдалин Пашов 

- СИП и клубове по интереси в областта на научно-познавателната и приложно-

техническата област отг.М. Танев и И.Парутева 

- спортно-туристическа дейност и секции- отг:   Е.Шалганов и Н. Байкалов 
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3.1. Сформиране на посочените СИП и клубове по интереси , както и допълнително 

утвърдени СИП да се извърши съобразно желанията  на учениците и разработен план   до 

10.09.2016 година 

3.2. Национални, Регионални съобразно Плана на РУО за дейностите и Общински 

форми на работа и културни мероприятия, в които ще участвува училището по Националния 

календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2016 / 2017 година, както и по 

графика за олимпиадите по отделните  предмети на съответните нива. 

- олимпиади – училищен, общински и регионален кръг по утвърдения график 

- Международни младежки фолклорни “ Орфееви празници” отг.:С.Пашов 

- Национален детски фолклорен фестивал –Стара Загора       отг.:С.Пашов 

- Национален конкурс за проекта “ За чиста околна среда” март-април –  

- Национална викторина  по: БД “ Да запазим децата на пътя” 

- Национален конкурс “ Интернет и човешко развитие” –  

- Национално ученическо състезание “Защита от бедствия ,аварии и катастрофи”                                                                         

отг. Е. Мутафчев                                                                                     

- Национално състезание по химия – град Пловдив                   

                                                                                                               

           - Национален конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда и 

“Природата наш дом”     

- Културни тържества и конкурси в чест на патрона на училището – 07.05.2017 година. 

- Национални ученически състезания “Млад огнеборец” 

- Национален конкурс – “От Коледа до Васильов ден “ 

         - 

         - 

         - 

         - 

         - 

         - 

         - 

 

 
                                                       ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:  

 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА  СИСТЕМА ЗА 

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА. 

 

        Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1 Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на 

европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието като 

национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на 

промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с 

образователната реформа и адаптирането на училищните политики към новите 

образователни цели. 

Срок: август 2016 г. 
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Отговорник: Директор 

    1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите. 

Срок: август 2016 г. 

Отговорник: Директор,  Гл. учител 

       .1.3. Изграждане на училищна система за качество: 

- Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през 

настоящата 2016/2017  учебна година при изработване на годишните разпределения и 

плановете на класния ръководител. 

- Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество. 

- Разработване на 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/ 

- Изграждане на училищни екипи за: 

 подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

 изграждане на позитивен организационен климат; 

 утвърждаване на позитивна дисциплина;  

 развитие на училищната общност 

Срок: Септември 2016 г. 

Отговорник: Директор, Гл. учител 

1.1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности 

Срок: август 2016 г. 

Отговорник: ПС 

 

 

              Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

1.2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

       Срок:  Септември 2016 г. 

Отговорник: ПС 

1.2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

       Срок: 2016/2017 г. 

Отговорник: Комисия за квалификация 

1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление 

на бюджета. 

       Срок: постоянен 

Отговорник: Директор , счетоводител 

 

              Дейност 3. Квалификация 

1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и професионалното 

развитие на учителите, директора и другите педагогически специалисти и Глава XI от ЗПУО –

„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната 

квалификация в Раздел три от същата глава 

       Срок: септември,2016 г. 

Отговорник: Директор, Гл.учител 

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и документиране на 

квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други институции. 

       Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Гл. учител, председател на 

комисия 
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1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене 

през целия живот. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,Гл.учител 

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани 

обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител, председател 

на комисия,  

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Гл.учител, всеки педагогически 

специалист 

 

          Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

1.4.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция /справка СФУК/ 

- Инструкция за вътрешна комуникация; 

- Правилник за документооборота 

Срок: Ноември 2016 г. 

Отговорник: Директор,  АТС 

1.4.2. Изграждане на автоматизирано  обслужване, поддържане и актуализиране на 

информационния поток в училищната документация 

Срок: Октомври 2016 г. 

Отговорник: Директор, АТС 

1.4.3. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  АТС 

1.4.4. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Главен учител 

1.4.5. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и документите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Гл. учител,Училищна експертна 

комисия по архивиране,АТС 

 

 

          Дейност 5. Училищен персонал. 

1.5.1. Инструкция за вътрешна комуникация 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор 

1.5.2. Правилник за вземане на управленски решения 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор, ПС 

1.5.3. Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, 

осъществяване на контрол и изпълнение. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор,ПС 
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1.5.4. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите 

Срок: октомври, 2016 г. 

Отговорник: Комисия по качество, Директора, 

Гл. учител 

1.5.5. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности. 

Срок: ноември, 2016 г. 

Отговорник: Координиращ екип за 

личностното развитие 

 

                                                      ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 

УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА. 

                    Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

2.1.1. Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното  обслужване и 

осигуряване на условия за интерактивно учене. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор, Гл.учител 

2.1.2. Изграждане на Комисия за безопасни условия на обучение и труд, отностно правата и 

задълженията на учителите, учениците, обслужващ и помощен персонал за предотвратяване на 

рисковете. 

Срок: октомври, 2016 г. 

Отговорник: Директор,Предс. на комисия   

2.1.3. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за 

конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл.31, ал.3 и чл. 

12, ал. 2 на ЗПУО. 

Срок: август, 2016 г. 

Отговорник: Директор,ПС 

2.1.4. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от неговите 

интереси и потребности – клубове, школи извънкласни дейности и др. 

Срок: октомври, 2016 г. 

Отговорник: Пед. специалисти 

2.1.5. Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за приложение 

на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител, пед. 

специалисти 

2.1.6. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 

преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от ученето и 

повишаване активността на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител, 

педагогически  специалисти 
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           Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език не е 

майчин, чрез програма за превенция на ранното напускане от училище. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  класни ръководители  

2.2.1.1. Провеждане на информационни кампании сред родители и общественост 

за разясняване на взаимните ползи от интегрираното обучение на децата и учениците със 

специални образователни потребности, ученици с физически увреждания и ученици от 

етническите малцинства. 

2.2.1.2. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

2.2.1.3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи 

и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания. 

2.2.1.4. Провеждане на информационни кампании за привличане на млади хора 

като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от образователната 

система. 

2.2.1.5. Осигуряване при необходимост на допълнително обучение по български 

език за деца и ученици от етническите малцинства. 

2.2.1.6. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на 

организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с традициите на 

отделните етнически групи. 

2.2.1.7. Изграждане и функциониране на информационна система за проследяване 

на децата в риск. 

2.2.1.8. Създаване на условия за развитие  на талантливите деца с увреждания чрез 

насърчаване на техните творческите изяви. както и стимулиране на училищата по изкуствата и 

творческите съюзи на художници, музиканти, артисти, на музеи, галерии и културни 

институции да осъществяват програми с участието на деца с увреждания. 

2.2.1.10. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА за преждевременно напусналите 

училище. Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от 

рискови групи /съобразно различните причини от отпадане. 

 

                           Срок – декември 2016 

Отг.: Класни ръководители, учители по ИТ 

2.2.1.11. КВАЛИФИКАЦИЯ на педагогическите специалисти в посока управление на 

конфликти, справяне с агресията и насилието и превръщането му в педагогически консултант; 

- Провеждане на обучителен семинар на педагогическите специалисти за 

последиците агресия и насилие в училище; 

- Провеждане на обучения за агресията и насилието и начините за разрешаване на 

конфликти; 

 Отг.: Класни ръководители, Главен учител 

Срок: Януари 2017 

2.2.1.12. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието  - 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ на учениците, завършващи основно и средно 

образование, съобразно техните интереси и възможности. 

 Организиране на среща между учениците от 7, 8, и 12 клас с експерти 

от регионалната служба по заетостта; 

 Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране чрез 

привличане на външни специалисти; 
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Отг.: Класни ръководители, Главен учител 

Срок: май- юни 2017 

 

 

2.2.2. Изграждане на механизъм за превенцията и създаване на правила в училищните 

общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти. 

Срок: март, 2017 

Отговорник: Директор  

2.2.3. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и реализиране на 

дейности за разрешаване на конфликти. 

Срок: април, 2017 

Отговорник: Директор  

2.2.4. Съвместна работа на  класните ръководители по изпълнение на Програмата за превенция 

на тормоза и насилието както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение 

Срок: постоянен 

Отговорник:  класните ръководители 

2.2.5. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за разпространяване 

на информация, свързана с дейността на училището: 

- Интернет сайт на училището; 

- Електронен дневник; 

- Електронни портфолио на учители; 

Срок: ноември 

Отговорник: Директор,   учители по ИТ 

2.2.6. Активно включване на учениците в дейността на училищните медии: 

- училищен вестник „…………….“ 

Срок: постоянен 

Отговорник: учители по БЕЛ и ИТ 

 

 

                                                    ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 

ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ 

 

                                              Дейност 1: Учебна дейност 

3.1.1. Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС 

и учебния план на училището. 

Срок: септември, 2016 

Отговорник: Директор,Гл. учител учители 

3.1.2. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост. 
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Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  учителите 

3.1.3. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи се от 

подкрепа ученици в урочната подготовка. 

Срок: септември, 2016 

Отговорник: Директор, учители 

3.1.4. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за затвърждяване 

съгласно изискванията на ДОС. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, учители 

3.1.5. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически специалисти 

3.1.6. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на учениците в 

предварителната подготовка на урока със задачи за проучване,  презентации,  информационни 

съобщения и др. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учителите 

3.1.7. Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на урока 

и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата й. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогическите специалисти 

3.1.8. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в 

обучението. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически специалисти 

3.1.9. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, интерактивен 

подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, 

самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически специалисти 

 

 



 
14 

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ 

 

 

 

           Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

3.2.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учители 

3.2.2. Осигуряване на обучение за учителите  – свързано с методи на оценяване на учениците, 

тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни форми на проверка и 

оценка, основани на: 

- Достъпност на оценяването 

- Точност 

- Сравнителен анализ 

- Яснота 

- Съгласуваност 

- Сравнимост 

- Свързаност 

- Надеждност 

- Безпристрастност 

- Обективност - непредубеден начин 

- Предварителен достъп – прозрачност в системата 

- Подобряване на качеството 

Срок: април, 2017 г. 

Отговорник: Директор, Гл.учител 

3.2.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри практики/ за 

оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор, Гл.учител  

педагогически специалисти 

3.2.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с ученици и 

родители за запознаване с критериите за оценяване. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор, класни ръководители, 

учители 

3.2.5. Изготвяне на график с датите за тестовете и класните работи и  предварителното му 

оповестяване на учениците и родителите. 

Срок: октомври, 2016 г. 

Отговорник: Директор, Гл. учител, учители 

3.2.6. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО и ДЗИ на училищно 

равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка / училищния саит / с цел разработване 

на политики за подобряване на резултатите. 
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Срок: май, 2017 г. 

Отговорник: Директор, Гл. учител, учители ИТ 

3.2.7. Осъществяване на текущ контрол за ритмичност на оценяването съгласно чл. 11 от 

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор 

3.2.8. Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво трябва да 

развият у себе си. 

Срок: постоянен 

Отговорник: пед. специалисти 

3.2.9. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС – 

оценяване/ - При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на 

групово поставени задачи или въпроси. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: пед. специалисти 

 

 

               Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: 

                       ученик - учител; ученик - ученик, учител – учител 

 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и 

ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно образование. 

Срок: постоянен. 

Отговорник: Директор,  учители 

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип : 

- Проектно учене; 

- Използване на интерактивни методи и др.; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в класа: 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 

самоуправление. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Кл. ръководители, Ученически 

съвет 

3.3.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в учебния 

процес,областта на науката, изкуството и спорта. 
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Срок: май/юни, 2017 г. 

Отговорник: Директора 

3.3.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, свързани с 

училищните традиции и изграждане на новата визия на училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл.учител, Пед. 

специалисти, Ученическия съвет 

 

                          Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО и ДЗИ. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Пед. специалисти 

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по 

ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни трудности. 

При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна 

година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/. 

Срок: май/юни, 2017 г. 

Отговорник: Пед. специалисти 

3.4.3. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължаване на обучението по 

общата при постигане изискванията на учебната програма. 

Срок: постоянен (според постигане 

изискванията на УП), 2017 г. 

Отговорник: Пед. специалисти 

3.4.4. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по различни 

причини. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор 

 

                               Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището състезания, конкурси и др. 

Срок : постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител, учители 

 

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

Срок:2016г./2017г. 

Отговорник: Директор,Гл. учител, учители 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти: 

 

 

                     Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите и другите педагогически специалисти 

за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 
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- Планиране,  координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво. 

- Създаване на условия за повишаване на квалификацията – вкл. финансови. 

- за придобиване на следдипломна квалификация; 

Срок:постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител, 

счетоводител  

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, олимпиади и 

др.  

- -Мотивиране на екипи от ученици, учители и други педагогически специалисти за 

участие в конкурси   

- -Регламентиране на допълнително заплащане във вътрешните правила за работната 

заплата за положен допълнителен труд. 

Срок:постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител, 

счетоводител 

 

                                                      ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

 

                        ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ 

              ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

          Дейност 1: Реализация на политики и мерки,   свързани с възпитанието и 

социализацията на децата. 

4.1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с представителите на 

ученическото самоуправление и родителите. 

Срок:октомври, 2016г. 

Отговорник: Директор,  педагогически 

специалисти, председател Ученически съвет и 

родители 

4.1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, задържане и 

развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, емоционалното, 

социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в съответствие с техните 

потребности, способности и интереси. 

Срок:октомври, 2016г. 

Отговорник: Директор, предс. на етичната 

комисия 

4.1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 

консултиране по възрастови проблеми. 

Срок: постоянен 
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Отговорник: Директор, предс. на етичната 

комисия 

4.1.4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите компетентности. 

Срок: октомври, 2016г. 

Отговорник: Директор, Гл. учител, 

педагогически специалисти 

4.1.5. Разработване и реализиране план на Дейност на УКБППМН: 

- Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на комисията; 

- Предприемане на обстоини  мерки за подобряване на резултатите. 

Срок: октомври, 2016г. 

Отговорник: Директор, Гл. учител, председател 

УКБППМН 

 

           Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

- На ниво паралелки; 

- Чрез формите на ученическото самоуправление; 

- Чрез изяви в училищните медии; 

- Чрез проекти и програми; 

- Чрез съдействие от компетентни органи. 

- Чрез партньорство с институции. 

Срок: септември, 2016г. 

Отговорник: Директор, предс. на етичната 

комисия,кл. ръководители 

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа. 

- Чрез осигуряване на обща подкрепа в дейности като: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- библиотечно-информационно обслужване; 

- грижа за здравето; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, педагогически 

специалисти, външни институции 

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на съответните 

мерки за работа с тях и семействата им. 

- Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния статус на 

учениците. 

Срок: постоянен 
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Отговорник: Директор, пед. специалисти, 

институции 

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин на 

живот. 

- Здравни беседи; 

- Дискусии с представители на здравни организации 

- Обучения; 

- Състезания. 

- Тренинги. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти,външни институции 

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

- Хепънинги,  

- срещи с лесовъди,  

- състезания на открито; 

- посещения в близки местности; 

- изграждане на еко-база, еко-походи 

- зелени училища 

- демонстрационни модели за ВЕИ и др. 

 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, преподаватели по 

природни науки, кл. ръководители пед. 

специалисти,  външни институции 

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

- Патриотичен календар на класа.  

- Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни 

история – разписани инициативи за всеки празник. 

- Творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в местни и 

национални медии. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, кл. ръководители, пед. 

специалисти, външни институции 

4.2.7. Ритуализация на училищния живот. 

- Патронен празник; 

- Ученически униформи; 

- Символи и ритуали. 

-  
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Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител, пед. 

специалисти, институции 

 

 

 

                                                        ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  

 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА 

СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, 

СЪЗДАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И 

ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

 

5.1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители  – Система за наставничество или 

менторство. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл.учител 

5.1.2. Включване на учителите в управлението на училището. Изграждане на професионални 

училищни общности. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  учители 

5.1.3. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  пед. екип 

 

5.1.4. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното ръководство с 

педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, училищното настоятелство 

и екипа на ученическото самоуправление 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  пед. екип 

5.1.5. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в организираните 

от училището извънкласни дейности. Чл. 208. От ЗПУО  - Сътрудничеството и 

взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални 

консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация или 

поведение на детето или ученика го прави необходимо. 

- Коледни конкурси; 

- Празници на словото; 
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- Училищни изложби; 

- Форуми за превенция на агресията и насилието 

- Дарения за деца в тежко социално 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител  

педагогически екип и родители 

5.1.6. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за 

механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и задължения спрямо 

ЗПУО и Стандартите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Гл. учител 

педагогически екип и родители 

 

 

                              Дейност 2: Външно партньорство 

 

5.2.1. Партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на юридически 

лица с нестопанска цел при разработване на програми за избираемите модули за придобиване 

компетентности в рамките на профилираната и професионалната  подготовка определени в 

учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  педагогически екип и 

външни институции 

5.2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето, структурите на полицията,пожарната и 

др. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, педагогически екип и 

институции 

5.2.3. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, и 

разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на 

родителите при определянето на план-приема в училището. 

Срок: април, 2017г. 

Отговорник: Директор, Гл. учител, 

педагогически екип и родители 

 

 РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

   

 МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ 

 

1. Български език и литература и Чужди езици-  

    Ваня Мутафчева, Илияна Якимова,Веселин Сариев,Светослава Джинсова , 

Севдалина Моллова . 

2. Математика и информатика –    

 Милен Танев,Иванка Кехаьова, Веселинка Соколова, Евелина Милушева, 

Анелия Каменова.  

3. Природни науки и екология – 

 Алина Малинова, Емил Мутафчев, Велин Терзиев. 
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4. Обществени науки и гражданско образование – Лилко Мудов, Капка Бозова. 

5. Начален етап- 

- Антоанета Вълнева, Анета Вълнева, 

-Елка Халачева,Кристина Мудова, 

                        -Ружа Кукунжиева,Александра,Айвазова 

-Бистра Хаджиева, Детелина Кечева, 

                        -Силвия Пехливанова 

6. Професионална подготовка – 

-Албена Пържанова, Анелия Иванова 

     7. Изкуства,бит и технологии ,Физкултура и спорт и    Учители в ПИГ-     

Ирена Парутева, Елин Шалганов и Николай Байкалов, Алие Багрянова и Росица 

Кадиева 

 

                8.Класни ръководители 

 

    -   1      клас        -  Антоанета Вълнева 

    -   2      клас        -  Елка Халачева 

    -   3      клас        -  Ружа Кукунджиева 

    -   4      клас        -  Бистра Хаджиева 

    -   5      клас        – Лилко Мудов 

    -   6      клас        –  Анелия Каменова 

    -   7      клас        –  Милен Танев 

    -   8      клас        -  Севдалина Моллова 

    -   9-а   клас        -  Светослава Джинсова 

    -   9-б   клас        -  Ирена Парутева 

    - 10-а   клас        -  Ваня  Мутафчева 

    - 10-б   клас        -  Емил Мутафчев 

    - 10-в   клас        -  Емил Мутафчев 

    - 11-а   клас        -  Евелина Милушева 

    - 11-б   клас        -  Велин Терзиев 

    - 11-в   клас        -  Иванка Кехаьова 

   -  12-а   клас        -  Алина Малинова 

    - 12-б   клас        -  Капка Бозова 

    - 12-в   клас        -  Капка Бозова  

 

Основна цел ,приоритет и задача при Методичните обединения да са : 

 изграждане на навици и привички за трудова дейност; 

 стимулиране чрез естетическия цикъл на способностите и индивидуалните 

интереси и желания на учениците; 

 търсене на способни и даровити деца и участието им в съответните училищни, 

общински, областни и национални форми и мероприятия; 

                  -     развитие на местните ритуали съобразно спецификата на Родопския    регион,     

стимулиране на фолклорните изяви. 

                      - 

                      - 

                      - 

                      - 

                      - 

                      - 
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                      - 

                      - 

                      - 

                       

   

 

 

 

 

ВЪТРЕШНО-УЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ И ГРАФИК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СЪВЕТИ   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – 02.09.2016 г. – 10.00 ч 
                             ДНЕВЕН РЕД: 

 

                   1. Избор на Технически секретар за учебна 2016/2017 год. 

          2. Приемане на  Училищните учебни планове за 2016/2017 година –                                                                                                                                                                                                                                           

.                                             Докладва Директора. 

 3. Утвърждаване на класните ръководители и разпределение на часовете на 

учителите по предмети  за учебна 2016/2017 год.                                                                                        

Докладва Директора. 

 

4. Утвърждаване на Септемврийска изпитна сесия за учениците на самостоятелна 

форма на обучение  -29.09–до 24.10. 2016год                                                                 

докладва Директора 

        5 .Приемане на  План за откриване  на  новата  учебна  година. 

                                        Докладва: предс. На Худ. Съвет. 

                 6.Приемане на модул-ФВС по етапи на обучение. 

                        1-4  класове - 

5-8   класове-  

9-12 класове - 

 7.Запознаване на членовете на ПС със основните насоки и указания  за учебна 

2016/2017 год. 

                                       Докладва : Директора 

       

 

                               ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ –20 .09.2016 г. –  17.30 ч.                               
ДНЕВЕН РЕД: 

 

 1. Приемане на Правилника на училището  

                                      Докладва :Директора 

          2. Приемане на Правилника за Безопасни условия на труд при СУ-Доспат за 

учебната 2016/2017 година –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Докладва Директора  и Емил Мутафчев предс. на комисия по ЗБУТ. 

 

         3.Приемане Годишния календарен план на СУ;ДИМИТЪР БЛАГОЕВ за учебна 

2016/2017 год. 

                                           Докладва :Директора. 
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        4.Запознаване на учителския колектив с Правилника за Вътрешния ред при    

СУ,,Димитър Благоев,, град Доспат  задължение на класните ръководители да 

запознаят и учениците. 

                                           Докладва :Директора                                        

                

               5.Приемане на плана за Квалификационната дейност  при училището   

                  за учебна 2016 /2017 год. 

                                                 Докладва: Ваня Мутафчева-  главен учител 

              6. Разни. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ- 20. 10.2016 г.- 16.00 часа  

 
ДНЕВЕН РЕД  

                                                                                          

1. Информация за състоянието на задължителната училищна документация -                                

                                            Докладва :Директора                                                                                                                      

 

2. Приемане на стипендиантите за 1- ви учебен срок учебна 2016/2017 год. 

                                             Докладва: В. Терзиев-предс. на комисия. 

3. Приемане на Графика за класните работи за 1-ви учебен срок. 

 

4. Приемане на план за работа през Зимния сезон 

          -Месец Ноември-Март 

                                               Докладва: Директора 

5.Запознаване със Резултатите  и анализите на РУО на МОН гр. Смолян  от НВО-7-

ми клас и ДЗИ-сесия МАЙ  и Септември-2016 год.и на ниво училище в 4,7и12 клас 

         Докладва: В. Мутафчева 

 

                6. Разни. 

 

                                                      
                                                                                  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ -15. 12 .2016 г. 

16.00 часа 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

  1. Утвърждаване на графика  за Януарската изпитна сесия с ученици на 

самостоятелна форма                                                                        Докладва: ДИРЕКТОРА 

             2. Обучението  в 1,5,7 ми,10  и 12 класове   – Тематична разработка                 

Развитие и проблеми – 

                              Докладват:.Предс. на МО. 

 3. Представяне на финансов отчет за деветмесечието  за 2016 год. при СУ ,,Димитър 

Благоев ,, гр. Доспат   

                                        Докладва. Малинка Огнянова  -счетоводител -касиер 

 

 4. Приемане на дати за Честване на Коледни и Новогодишни                       

тържества с  ученици и учители –  
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                      Докладва:- председатели на СО  

 

 5. Разни.  

 

 

 

 

 

 

   

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИСЪВЕТ– 23.02.2017 година    16.00 часа 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Отчетен доклад за първия учебен срок. 

                                   Докладва :Директора 

2. Определяне  на ученици,които ще получават стипендии за ІІ учебен срок.                            

                            Докладва-: В. Терзиев-предс. на комисия 

   3.     Приемане на графика за класните работи за 2-ри учебен срок. 

                              Докладва: Ваня Мутафчева -главен учител 

   4  .   Приемане  Бюджета на СУ,, Д. Благоев,, за календарната 2017 год.  

                              Докладва: М. Огнянова-счетоводител-касиер 

   5. Разни 

 

 

 

 

               ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ -11. 05. 2017 г  16.00 часа 
 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. МО – тематична разработка.Квалификация, степени, развитие. 

                                 Докладва: Председателя на ЕС   

                                                   Председатели на МО  

2.Приемане на доклад на класните ръководител на 12 “а,б” класове и протоколите на 

Зрелостната комисия за приключване на  зрелостниците от 12”а,б” класове при СУ- 

Доспат. 

                                 Докладват : Класните р-л на 12,,а,б класове 

и Председателя на зрелостната комисия 

3. Указания по приключване на 1-ви и 12 класове. 

4. Утвърждаване на график за Юнската поправителна и редовна изпитна сесия. 

                                Докладва: Директора 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – 07. 07.2017 г. 10.00 часа 
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ДНЕВЕН РЕД 

 

1.Отчетен доклад за  учебната 2016/2017  година 

                              Докладва: Директора 

2.Обобщаване на заявленията за ЗИП в 2,3,4, 5,6 7, 10,11,12 класове за учебната 

2017/2018 година. 

                                  Докладва:Директора 

 

3. Разни. 

 

 

 

                                           РАЗДЕЛ ПЕТИ 

 
                           І. РЪКОВОДНО -КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

1. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати 

2. .Контрол по изпълнение Правилника за вътрешния ред от учениците. 

3. Учебно-възпитателската и преподавателската,педагогическата и        

организационната работа на учители и възпитатели. 

4. Дейността на помощния и обслужващ персонал 

5. Финансово,кадрово и правно  осигуряване на училището. 

6. Контрол по опазване на материално-техническата база в училище. 

7. Контакти с общински структури ,организации ,общественици и други подобни. 

 

ІІ. НАЧИН НА КОНТРОЛ 

 

1. Непосредствено наблюдение и посещение на редовните часове, ЗП ЗИП, СИП на 

всеки един учител най-малко един път в учебния срок. 

2. Ежедневна и системна проверка на задължителната училищна документация на 

учениците,учителите и възпитателите включваща: 

-лична карта и бележник на ученика 

-дневник за часовете  

-ежедневното попълване на материалната книга 

-вписване на изпитните оценки 

-водене на отсъствия в дневника. 

3. Контрол по прилагане на контролни,класни работи,,тестове,анкети,казуси и други 

форми за оценяване на резултатите на учениците. 

4. Оценяване ефективността от преподавателската работа и формите на преподаване 

при спазване на всички нормативни изискания 

5. Контрол по опазване  на правилата за безопасна работа и Охрана на труда в 

часовете и особено внимание и ангажираност на преподавателите в часовете по трудово 

обучение ,физическо възпитание и спорт , химия , физика , биология и информатика. 

 

 

   ІІІ.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 



 
27 

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ 

1. Прилагане и изпълнение на новите ДОС , нормативни наредби и указания по 

всеки един учебен предмет и урочна  форми на работа. 

2.Стриктно спазване на Правилника на училището и Правилника за вътрешния ред в 

учебното.заведение от ученици, учители, и помощно-обслужващ персонал. 

3.Изпълнение на заложените дейности и мероприятия в комплексния план на училището  

при УВР в определените срокове посочени по график в месечните и седмични планове. 

4.Спазване изискванията на трудовата дисциплина КТ и произтичащите от него 

нормативни документи. 

5.Работа на преподавателите и възпитателите по отделните дисциплини да се ръководят 

и спазват  по годишните  разпределения и планове на класните р-ли. 

6. Изпълнението на решенията на ПС, ЕС, МО  задължение на всеки един от нас. 

7. Ежедневен контрол по административната и стопанска дейност. 

8. Пълно обхващане на подл.ученици на задължително обучение. 

9. Опазване и подобряване на МТБ и хигиената в учебното заведение и района 

извън него. 

10. Контрол по редовното изплащане на заплати и стипендии. 

11. При наложени наказания и налагащи се съкращения да се спазват клаузите на КТ, 

КТД  и съответната нормативна база. 

12. Инструктажите по БУОТ да се спазват стриктно, така и  за учениците, особено в 

посочените предмети и кабинети трудово обучение, физическо възпитание, кабинетите по 

информационни технологии, химия, физика и биология.Инструктажните  книги да се водят 

редовно изрядно и точно. 

13. Изпълнение на седмичното разписание за учебните занятия по годишните 

разпределения и ежедневното им отразяване в дневника на класа  по взети часове и Урочните 

теми. 

14. Здравословното състояние и развитие на учениците – задача на всеки 

преподавател и помощен персонал, медицински лица. 

15. Най малко един път месечно се извършва контрол над: 

 Дневниците на учителите; 

 Текущите оценки на учениците; 

 Ритмичността на изпитванията; 

 Най-малко един път на два месеца се контролира чрез посещение на учебните 

часове  ЗП,ЗИП , ПП; ЗПП, ПИГ и ЧК. 

 Ефективност и високо качество на учебната работа задължение на всеки един 

преподавател; 

 Учебните резултати на учениците; 

 Изпълнение на указанията за охрана на труда и готовността за действие при 

аварии. 

 

ІV.  ГРАФИК  на  КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

                                          ПОНЕДЕЛНИК 

 Оперативна,административно-стопанска дейност,седмичен план. 

                                          ВТОРНИК 

 Учебни часове, административно - стопанска дейност, посещение на учебни часове и 

СИП. 

                                          СРЯДА 

 Контролно-стопанска дейност,.административни задачи,.срещи с общински и 

обществени звена и структури. 
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                                         ЧЕТВЪРТЪК 

 Учебни часове, заседания на ПС,ЕС,МО,СО,консултации и срещи с ученици и 

училищния актив, Училищното Настоятелство. 

                     

                                          ПЕТЪК 

        -Контрол по санитарните и хигиенни въпроси, материалната база, стопанско-

административна дейност, посещения в часове. 

 

 

 

 

                             V.  Текущи и тематични проверки  
 

      1. Проверка на дневниците на класове 1- 12 ,лични картони на класове 9- 12, 

Главна книга и Подлежаща книга .   

                        Цел на проверката:  

      - Попълване на дневниците съобразно Училищните учебни планове по 

области,предмети и брой часове за срока.  

      - Прецизно и точно изписване на предмети,брой часове за годината, общ 

хорариум за предмета. 

      - Срочни и годишни оценки по ЗП,ЗИП,ЗИП-ПП,СИП 

                                                  Срок: 8-9. Х. 2016 година 

         

     2. Всеки месец проверка  приключване в дневниците на справка –обобщение за 

отсъствията. 

                                                  Срок: 30-то число на месеца 

 

     3.Проверка по спазването на графика за консултациите  

 и начина на провеждане в 7и 12 класове. 

                                                   Срок: XI и XII  -  2016 год. 

                                                                II и III   -  2017 год. 

    

 

 ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ПО УЧЕБНО -ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ 

ПО МЕСЕЦИ 

 

                                      МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1. Организация на УВР, разпределение на часове, разработване на учебните 

планове. 

2. Определяне на класните ръководители,възпитатели,оформяне на групите на 

ЗИП, СИП и други 

3. Септемврийски  съвещания. 

4. Септемврийска поправителна сесия. 

5. Подготовка на МТБ в училището. 

6. Приемане план и подготовка за откриването на уч.година. 

7. Снабдяване с училищната документация от финансиращия орган – 

Общината. 
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8. Записване на новоприетите ученици в  задължителната училищна 

документация  за петите и деветите класове. 

 Дневници 

 Книги за подлежащи 

 Главна книга 

 Оформяне на лични дела за девети клас 

9. Оформяне на училищната документация. 

 Дневници на учители  

 Планове на класните ръководители; 

 Годишни разпределения по предмети; 

 Лични дела; 

 Главна книга и книга за подлежащи; 

 Списъци за ЗИП, СИП,ПИГ  и други извънкласни форми. 

   10. Кадрово обезпечаване с учителски кадри по предмети. 

      11. Контрол по санитарно-хигиенните условия в училище. Получаване на становище от 

РЗИ -гр Смолян за пригодност на училищната сграда. 

     12. Провеждане  на инструктажите по БУОТ с учители и помощен персонал. 

          13. Разглеждане на последните указания и новости от септемврийските съвещания и 

нормативни наредби по новата учебна програма. 

 

                                               МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

1. Преглед на задължителната училищна документация. 

2. Подготовка и внасяне на Образец № 1 на магнитен и хартиен носител в 

РУО на МОН-Смолян. 

3. Внасяне на справка и Статистически данни в НСИ град Смолян 

4. Избор на класни и общо училищни структури на самооупраавление. 

5. Провеждане на общо училищна и класни родителски срещи. 

6. Утвърждаване на стипендиантите в училището. 

7. Търсене на спонсори и дарения за обогатяване на МТБ. 

8. Посещение в часове и занимални по график. 

9. изготвяне график на дежурните учители и ученици по групи на етажи. 

10. Изготвяне на план за работа през Зимния сезон. 

11. Изготвяне и приемане на длъжностните характеристики на учители  и 

пом.персонал. 

                                 МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

1. Административно-стопанска дейност. 

2. Подготовка и провеждане на ПС по график. 

3. Изготвяне на графика за класните работи за І уч.срок. 

4. Проверка на ритмичността на изпитвания на учениците. 

5. Проверка на документацията на учениците,лични карти на учениците,нов 

образец,бележници. 

6. Инвентаризация на МТБ,кабинети , складова база в училище. 

7. Контрол по хигиената и МТБ в учебното заведение. 

8. Предприемане на мерки за отоплителния сезон. 

9. Контрол по взети часове по БДП  и ППО. 

                          МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. Проверка за провеждането на извънкласните работи. 

2. Разглеждане на възможност за финансиране на зимния отдих на учениците 

през зимната ваканция. 
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3. Тематична среща-разговор с ЕС и МО.Работата на МО и 

квалификационната дейност в СУ-Доспат. 

4. Подготовка на януарската сесия. 

5. Преглед на училищната документация- дневници,материална книга , 

личните дела на учениците от 9-12 класове. 

6. Чуждо езиковото  обучение – тенденции,развитие и проблеми – тематична 

проверка. 

7. Подготовка и провеждане на коледните и новогодишни празници. 

                             МЕСЕЦ ЯНУАРИ,ФЕВРУАРИ 

Зимна ваканция,организиран отдих и спорт както в училищната база, така и ски 

пързаляне на Пампорово. 

1. Провеждане на януарска изпитна сесия. 

2. Ремонтни работи през зимната ваканция. 

3. Административно-стопанска дейност. 

4. Мерки по успешното приключване на първия уч.срок. 

5. Приключване на първия учебен срок. Оформяне на учебната документация. 

6. Изменение и допълнение в седмичното разписание за ІІ учебен срок. 

7. Приемане и утвърждаване на стипендиите на учениците за ІІ учебен срок. 

8. Провеждане на Отчетен съвет за І учебен срок. 

9. Изготвяне на справки и отчетен доклад до РУО на МОН –Смолян. 

10. Училищен кръг на олимпиадите по график. 

                                      МЕСЕЦ МАРТ ,АПРИЛ 

 Внасяне в РУО-Смолян предложение за план-приема за девети клас за 

следващата учебната  година- една паралелка общообразователна подготовка и 

една паралелка профилирано обучение – с профилирани предмети- информатика, 

математика, английски и български език. 

1. Честване на празниците – 1 Март,3,8 Март. 

2. Преглед на учебната документация – бележници, дневници, главна книга, лични дела и 

др. 

3. Основно почистване на училището и района около него – “Екоден”. 

4. Оформяне на спортните площадки и уреди. 

5. График за провеждане на класните работи за ІІ учебен срок. 

6. Контрол по ритмичността на изпитванията на учениците. 

7. Даване на писмена заявка за темите за зрелостните изпити по два предмета – 

български език и втори предмет по избор на ученика. 

                                                     МЕСЕЦ МАЙ И ЮНИ 

1. Подготовка и провеждане на тържествата по случай патронния празник на 

училището – 7 май. 

2. Представяне на обобщена заявка за задължителна училищна документация за 

началото на 2017/2018 година. 

3. Провеждане на анкети чрез молби за оформяне на групи по ЗИП,СИП и други. 

4. Подготовка и разяснение работата по зрелостните изпити. 

5. Подготовка и провеждане на тържествата по случай 24 май. 

6. Приемане на график за провеждане на класните работи за ІІ учебен срок. 

7. Мероприятие по приключване на учебната година. 

 

ПОПЪЛВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 14.05. – за учениците от 12 класове 

 17.VІ. – за учениците от 5-8 класове 

 30.VІ.- ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9-11 КЛАСОВЕ 
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РАЗДЕЛ ШЕСТИ  

 

ТЕМАТИЧНИ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕРКИ В ЧАСОВЕТЕ ПО  ЗП, ЗИП,ПИГ и СИП  

 

1. Проверка на входното ниво по предмети 

                                                                            Срок:-10.Х.2016 год. 

2. Форми и начини на работа по БЕЛ и Математика- тематична проверка в1,4,5 и 7-

ми клас. 

3. Въвеждането на новото учебно съдържание и ДОС в 1-ви и 5-ти  

класове.Съобразно новия ЗПУО. 

                                                                        Срок:  м. ХІ,ХІІ. 2016 год. 

4. Проверка по ритмичността на изпитвания в класовете – V-ХІ класове. 

           Срок: в края на м.ХІ 2016 год.,и средата на м.ІІІ. 2017 год. 

5. Тематични проверки по математика и информатика в 1, 5.. 7  ,  10. и 12 класове. 

                        Срок  :края на м.ХІ,началото на м.ХІІ и м.ІІІ. 

 

6. Форми и начини на работа в часовете по ЗИП- физика,,биология ,математика, 

история ,география в Гимназиалната степен.Развитие и концепции.Процедура на външно 

оценяване в 5,6,7класове  съгласувана с РИО на МОН. 

Срок:м.ІІІ-ІV 2017 год.. 

7. Проверка на извънкласните форми - СИП ,  ПИГ, модул- ФВС и др. 

срок:постоянен. 

8. Проверки по воденето на задължителната училищна документация, лични 

картони, дневници, главна и подлежаща книги. 

Срок:постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
32 

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“, ГРАД ДОСПАТ 

 
ДЕЙНОСТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩИНСКИ СТРУКТУРИ, ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОБЩЕСТВЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ: 

 

I. Като помощни органи на Директора в организацията и управлението на училището се 

включват следните комисии: 

 

1. Комисия  по квалификационната  и методична работа. 

Председател: главен учител  Ваня Мутафчева 

 Евелина Милушева.- член 

 Севдалина Моллова - член  

 Анелия Каменова - член 

 Елка Халачева - член  

 Албена Пържанова - член 

 

2. Училищен екип за разработване, управление и мониторинг на проекти. 

 Ваня Мутафчева  

 Евелина Милушева  

 

3. Комисия по колегиална етика. 

                             Капка Бозова – председател 

 Членове: Алина Малинова, Алие Багрянова, Бистра Хаджиева,Иванка 

Кехайова 

 

4. Комисия за превенция и борба с противообществени прояви на малолетни 

и непълноценни ученици.  

 Председател   -- Капка Бозова  

  Членове - Лилко Мудов, Ружа Кукунджиева, Росица Кадиева, Детелина 

Кечева-Терзиева 

 

5. Комисия по безопасни и хигиенни условия на труд 

Председател - Емил Мутафчев 

Членове - Алина Малинова, Велин Терзиев, Анелия Каменова, Евелина 

Милушева, Николай Байкалов, Елин Шалганов, Ирена Парутева 

 

6. Комисия по БД по пътищата 

Председател:  Милен Танев 

 Членове – Детелина Кечева-Терзиева и всички класни ръководители от 1 до 

12 клас 

 

7. Комисия за културни и спортни дейности 

   Председател: Илиана Якимова 

  Членове: Весерин Сариев, Николай Байкаловв, Ружа Кукунджиева, 

Антоанета Вълнева, Кристна Мудува, Велин Терзиев, Силвия Пехливанова, 
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Елка Халачева, Ирена Парутева, Севдалин Пашов,  Росица Кадиева, Алие 

Багрянова  

 

 

 

                                        МЕТОДИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ 

 МО хуманитарни науки /БЕЛ, АЕ, РЕ, История и цивилизация, География и 

икономика и философски цикъл/ 

 Председател – Светослава Джинсова 

 МО – Природоматематически науки- Математика, Информатика, ИТ, 

Биология и ЗО, Физика и астрономия, Химия и ООС/ 

 Председател – Веселинка Соколова 

 МО – Изкуства и спорт 

 Председател – Ирена Парутева 

 МО – класни ръководители и ПИГ 

 Председател – Севдаина Моллова 

 МО – начални учители 

 Председател – Александра Айвазова 

 

 

 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО. 

 

Председател - Невин Николаева Ферева 

Членове: 

1.  Миглена Пържанова 

2.  Миглена Сашова Милушева 

                        3.  Ема Якимова 

                        4.  Надя Юлиянова Бумбова 

                        5 .Валентина Ферева 

                        6 .Елка Пържанова 

 

 

 

 

 

Годишният план е приет на Педагогически съвет с протоколно    

решение №1 /20.09.2016 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Доспат, 

 Месец 09.2016 година               

 

 

                                                                        


