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I. РАЗДЕЛ: ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2022/2023 г. 
 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:  

СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали с природоматематическа насоченост е образователна 

институция с над 109-годишна история, в която се разработват и въвеждат нови методи на 

преподаване, внедряват се иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, 

усъвършенства управлението си. 

Училището е включено в списъка на иновативните училища в Република България от 

учебната 2018/2019 г. и продължава развитието си в тази насока. 

Основната му мисия е да осигурява качествено съвременно образование, успешно съчетаващо 

традиции и новаторство, да стимулира и развива творческите заложби и потенциала на всеки ученик.  

Други задачи, които си поставя училището са свързани с оптимизиране и иновиране на 

технологиите, методите, средствата и организацията на дейностите.  

 Мисия на училището е да възпитава граждани на държавата, които да са осъзнали още в 

училище основните ценности в йерархията на гражданското общество и да намерят своето място в 

нея. 
 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:  

Усилията на училищният екип са насочени към провежда такива образователни политики, в 

която водеща роля имат обучението, възпитанието и творческото развитие на децата. Амбицията на 

училището е то да изгради като иновативно и съвременна среда, в която се възпитават личности и 

творци. 

Все по-голямо внимание се обръща на активното сътрудничество с родителите, училищно 

настоятелство и обществения съвет. Планирани са различни прояви за реализиране на желани 

промени, все по-вече се дава възможност на различни институции и структури да участват в живота 

на училищната общност и да подпомагат то да се превърне в благоприятна среда за образование и 

възпитание на подрастващите.  



 3 

Пълноценно включване участниците в образователния процес и институциите, както и 

отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 

3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО: 

• Училището да запазва и продължава традицията да се развива като център за качествено и 

иновативно обучение по математика, информатика, информационни технологии и природни науки в 

Област Кърджали. Дефинирането на СУ „Отец Паисий“ за иновативно училище се  определя от 

използването на съвременни методи и принципи на обучение, както и нови технологични 

инструменти и инструментариуми за работа. 

• Да развива тенденцията за обвързване на природоматематически теоретични знания с 

професионални умения, навици и специализации в тясно сътрудничество с ПУ „Паисий 

Хилендарски“ и ТУ – София. 

• Образователните преустройства в училище да бъдат продиктувани от потребността в 

съответствие с напредъка на нацията, с новите обществени реалности и факти, че бъдещето ще бъде 

по-силно технологизирано по функции и тласкано напред от науката. Утвърждаването на СУ „Отец 

Паисий“ да бъде адекватно свързано с потребностите и желанията на младите хора (ученици), с 

новите им изисквания като европейски граждани. 

• Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин, към правата на децата, учениците и 

хората с увреждания; 

• Обновяване на материалната база и осигуряване на възможности за професионална и 

личностна квалификация на педагогическите специалисти.   

4. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ХУМАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА: Обхватът на дейността се 

фокусира към грижа за учениците. Усилията ни са насочени главно към това да се провокира 

желанието на учениците за активно участие в учебния процес, учителите да играят по-скоро ролята 

на „треньори“, а не на „инструктори“. Учениците непрекъснато да надграждане своите знания и 

умения, да бъдат насърчавани развитието на способностите им в процеса на обучение и възпитание, 

необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности; 

5. ОСНОВНА ИДЕЯ НА РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ В СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ е да се стреми да създава 

атмосфера на искреност и доброжелателност, всеотдайност и откровеност, която да води до 

емоционален комфорт и удовлетворение. Стремеж към повишаване качеството на обучението на 

основата на иновативното мислене. Грижа за всяко дете/ученик, създаване на условия за доброволно 

избирателно ангажиране в класни и извънкласни дейности. 

6. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

Приоритети са реализирането на принципите на държавната образователна политика, 

ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности 

на практика, равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане, на предучилищното и 

училищното образование, запазване и развитие на българската образователна традиция. 

✓ Повишаване качеството на владеене на книжовния български език; 

✓ Издигане равнището на ранно-езиковата подготовка; 

✓ Засилване на чуждоезиковата подготовка; 

✓ Ранно компютърно обучение и масово въвеждане на информационните технологии в 

обучението на всички нива; 

✓ Утвърждаване и развитие на математическите знания и умения и природни науки;  

✓ Гражданско образование и професионална ориентация; 

✓ Използване на традиции и иновации в образователните технологии по всеки учебен предмет; 

✓ грижа за развитието на децата, на тяхното въображение, творчество, умения, нравствена 

мотивация и чувство за принадлежност към групата, класа и училището, града и държавата; 

✓ Интегриране на деца със специални образователни изисквания  (работа в мултиетническа 

среда); 
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✓ Развиване на умения за учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и 

кризи; 

✓ Изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, насърчаваща 

индивидуалното развитие; привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо 

учебното съдържание; измерими образователни резултати; широко навлизане на нови 

информационни и комуникационни технологии; 

✓ Създаване на възможности за ефективно измерване на образователните постижения и системи 

за мониторинг на дейността на учителя и образователната институция; 

✓ Опазване здравето и живота на децата и учениците; 

✓ Непрекъсната квалификация на педагогическия и административния персонал и повишаване 

качеството на преподавателската работа. 

 

II. РАЗДЕЛ – ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

    1. ОСНОВНИ НАСОКИ НА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО 
 

1.1. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 
 
 

•  Среща-разговор на ръководството с класните ръководители по степени относно планирането 

и провеждането на час на класа. 

•  Запознаване на родителите с новата нормативна уредба, с Правилника за дейността на 

училището, с Правилника за ВТР. 

•  Осведомяване на родителите за състоянието на обучението и дисциплината на учениците и 

тенденциите в тяхното развитие, чрез писма/имейли, разговори в часовете за консултации и 

родителски срещи. 

•  Изследване на мотивацията за учене съвместно с педагогически съветници – сравнителен 

анализ между миналогодишните резултати и настоящото състояние. 

•  Проучване желанията на учениците за участие в ИУЧ, факултативни предмети и 

извънучилищни дейности и мероприятия. 

•  Изготвяне на график за организиране отдих на учениците – зелено училище, летни лагери, 

походи и туристически експедиции, екскурзии по класове. 

•  Дейности във връзка със здравното образование на учениците и информация относно мерките 

за борба с разпространението на COVID-19. 

• Дейности във връзка с организиране на учебния процес при възникване на извънредни и 

непредвидени обстоятелства в учебно време. 

•  Осъществяване на контакти с висши учебни заведения, подготовка за явяване на изпит за 

специализация по КТ с ТУ София – 12 клас. 

1.2 ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

• Дейности по организацията и провеждането на извънкласните дейности – Младежки 

противопожарен отряд „Млад огнеборец“, МБЧК, клубове по интереси и други. 

• Съвместни мероприятия по повод бележити дати, актуални теми в часа на класа с ОДК, Дом 

на културата, Читалище „Обединение“, Исторически музей в града, Художествена галерия, 

Дом на здравето, Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“, РЗИ и др. 

• Участие в международни, национални, регионални конкурси и др. прояви. 

• Дейностите по участие в проекти. 

  

2. УЧИЛИЩНИ СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

•  Вътрешно-училищните спортни състезания се организират по изготвен от учителите по 

физкултура спортен календар и националния спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 г. 

• Участие в дейностите по националния календар за извънучилищни дейности на 

министерството на образованието и науката. 

•  Участие в общински и областни прояви, общоградски походи и др. 
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•  Организация и участие в традиционни мероприятия: общоградски лекоатлетически крос и 

тенис-турнир. 
 

 

3. ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ ЗП 
 

• Подготовка на учениците за участие в олимпиади и други състезания. 

• Участие на учениците от начален етап на образование в състезанията, организирани от 

Националното сдружение на началните учители. 

• Участие от 3/4 клас в Националното интердисциплинарно състезание „Знам и мога“. 

• Участие на учениците от 4 до 12 клас в Националното лингвистично кенгуру. 

• Участие на учениците от 2 до 12 клас в Европейското математическо кенгуру. 

• Участие в Национални състезания. 

• Участие в Международно математическо състезание. 

• Участие в Цветната олимпиада. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ 
 

• Работа с Обществен съвет. 

• Работа с Училищното настоятелство. 

•  Организиране на родителски срещи за отчитане на резултатите от учебната дейност след 1-ви 

и 2-ри срок. Обсъждане с родителите на проблеми, свързани с материалната база, отдиха на 

учениците, мотивацията за учение, дисциплината, системата за снабдяване и опазване на 

безплатните учебници. 

• Училищното настоятелство, съвместно с Обществения съвет, съдейства при необходимост за 

финансовото подпомагане на ремонтни дейности и обновяване на материалната база в 

училището и мероприятия по различни празници и юбилеи. 

• Срещите с родителите да бъдат съобразени с графика, изготвен от Директора за родителско-

учителските консултации и този на педагогическите съветници, заместник-директорите и 

директора. 
 

5. УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ. 
 

• Тържества за откриване на учебната година – 15.09.2022 г. 

• Отбелязване Деня на независимостта на България – 22.09. 2022 г. 

• Общоградски тържества – Ден на Кърджали – 21-22 октомври 2022 г. 

• Честване Деня на Народните будители – 1.11.2022 г. 

• Честване на патронния празник на училището – 18.12.2022 г. 

• Организиране на Коледно-новогодишни тържества. 

• Тържествено отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски – 19.02.2023 г.  

• Посрещане на Баба Марта и организиране на конкурс за най-китна мартеница, най-красива 

пролетна рисунка и осмомартенска картичка – 01.03.2023 г. 

• Честване Националния празник на България – 03.03.2023 г. 

• Mузикални и туристически прояви по случай първа пролет – 22 март. 

• Провеждане на конкурс за най-озеленена класна стая – април. 

• Тържества по случай годишнината от Априлската епопея – м. април.  

• Пролетна фиеста. 

• Ден на земята – 22.04.2023 г. 

• Провеждане на тържества на буквите и вечери на математиката в 1-ви клас. 

• Природоматематически и спортни празници – м. май.  

• Тържествено изпращане на випуск 2022/2023 година. Връчване приз за най-добър ученик на 

випуска и учители на годината. 

• Тържества, посветени на Св.Св.Кирил и Методий, празнични утра с учениците от начален 

курс. 

• Отбелязване на Деня на детето – 1 юни 
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• Участие в общоградската заря по случай 2 юни – Ден на загиналите за свободата на България. 

• Традиционен празник послучай връчване на дипломите на зрелостниците от випуск 2022/2023 

година.  

• Посещение на културни и обществени събития. 

                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                Приложение №1 

 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

2022 - 2023 учебна година 
 

Приложение №1 

План за работата на ПС 
М. СЕПТЕМВРИ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

1.1. Приемане и актуализиране на документи по чл.263, ал.1, т.1-10 от ЗПУО за учебната 2022/2023 

година: 

 1.1.1. Стратегия за развитие на СУ „Отец Паисий“ за периода 2021-2025 година с приложение 

на План за действие и финансиране; 

 1.1.2. Приемане актуализиран Правилник за дейността на СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали; 

 1.1.3. Приемане на Училищен учебен план; 

 1.1.4. Приемане на формите на обучение в СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали; 

 1.1.5. Приемане на Годишен план за дейността на СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали; 

 1.1.6. Приемане на мерки за повишаване на качеството на образование в СУ „Отец Паисий“, 

гр. Кърджали; 

 1.1.7. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

 1.1.8. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи към СУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали; 

 1.1.9. Занимания по интереси за учебната 2022/2023 година; 

 1.1.10. Училищни символи и ритуали, отличителни знаци за учениците в образователната 

институция за учебната 2022/2023 година. 

 1.1.11. Приемане на актуализиран Етичен кодекс за работещите в СУ „Отец Паисий“, гр. 

Кърджали; 

 1.1.12. Приемане на актуализиран Правилник за Вътрешния трудов ред; 

 1.1.13. Приемане на актуализиран Правилник за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд за учебната 2022/2023 година; 

 1.1.14. Приемане и актуализиране на други стратегически документи за  учебната 2022/2023 

година; 

1.2. Приемане на актуализирани Правила за организиране и провеждане на 

вътрешноинституционална квалификация за учебната 2022/2023 г.;     

1.3. Определяне на комисии по: 

 - безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни бедствия, пожари, 

наводнения и други; 

 -УКБППМН; 

 -Етична комисия; 

 -Интердисциплинарен екип за превенция на тормоза и насилието в училище; 

 

1.4 Отчет на резултатите на учениците на самостоятелна форма на обучение и на явяващите се на 

приравнителни и поправителни изпити. 

 

     Срок: до 13.09.2022 година 

     Докл. Заместник – директор УД и класни ръководители. 
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М. ОКТОМВРИ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Анализ на резултатите от входното ниво на учениците по предмети. 

     Докл. Председатели на МО, заместник – директори УД. 

 1.2. Анализ за състоянието на училищната документация. 

     Докл. Директор и заместник – директори УД. 

ВТОРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1 План на училището за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

     Докл. Заместник - директор АСД. 

 1.2 Приемане и утвърждаване списъци на ученици, получаващи стипендия за отличен успех, 

по МП №5/1999 г. и социална стипендия за І-ви срок на учебната 2022/ 2023 година. 

     Докл. Класни ръководители, комисия. 

М. НОЕМВРИ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Анализ на резултатите от проверките на ръководството за учебната дейност. 

     Докл. Директора, заместник – директори УД. 

 1.2.Тематичен съвет – „ Анализ на предприетите мерки за повишаване качеството на 

образованието в училище „Отец Паисий“;  

     Докл. Председатели на МО. 

М. ДЕКЕМВРИ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1 Запознаване с графика за провеждане на държавни зрелостни изпити.  

     Докл. Кл. ръководители, заместник – директор УД. 

 1.2. Насилието в училище - анализ на проучване сред учениците от 5 до 12 клас 

     Докл. Пед. съветници 

М. ЯНУАРИ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Отчет за контрола и ритмичността при проверката на знания. 

     Докл. Заместник – директори УД.  

 1.2. Обсъждане и подаване на заявки за нови профили за учебната през 2022/ 2023 година. 

    Докл. Директор, заместник-директори УД. 

М. ФЕВРУАРИ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Доклад за резултатите от контролната дейност на директора на СУ „Отец Паисий“ 

     Докл. Директор. 

 

 1.2. Приемане докладите на класните ръководители за резултатите от първия учебен срок на 

учебната 2022 / 2023 година. 

     Докл. Класни ръководители. 

 1.3 Приемане доклад – анализ за успеха и дисциплината на учениците от уязвимите групи. 

    Докл. Председател на комисията за работа на учениците  със СОП. 

М. МАРТ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1 Приемане план за организация на дейностите по приема на ученици в 1 клас и 

подготвителен 8 клас учебната 2022/ 2023 година. 

  Докл. Директор, заместник – директори УД, комисия за организиране приема на 

ученици. 

 1.2 Приемане и утвърждаване списъци на ученици, получаващи стипендия за отличен успех, 

по МП №5/1999 г. и социална стипендия за ІІ-ри срок на учебната 2022/ 2023 година. 

     Докл. Класните ръководители по степени. 

М. АПРИЛ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Анализ за състоянието на училищната документация. 

     Докл. Директор. 

 1.2. Приемане график на дейности по организиране на НВО и ДЗИ за учебната 2022/23 г. 
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     Докл. Заместник - директори УД. 

М. МАЙ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Анализ от проверката на изходното ниво, знанията и уменията на учениците от 2 до 12 

клас. 

     Докл. Зам. директори УД и класните ръководители. 

 1.2 Обсъждане на предложения за награждаване на учители и ученици по случай -24.05 – Ден 

на славянската писменост и книжнина. 

     Докл. Председатели МО и кл. ръководители. 

ВТОРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Приемане на докладите на класните ръководители  и преподаватели за І-ІV  и на ХІІ клас.   

     Докл. Класните ръководители. 

М. ЮНИ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Приемане докладите на класните ръководители за V- ХІ клас и обсъждане графика за 

поправителните изпити. 

     Докл. Класните ръководители и преподаватели. 

 1.2. Разглеждане молбите на учениците за изучаване на чужд език през учебната 2023/ 2024 

година. 

     Докл. Заместник - директорите и класните ръководители. 

М. ЮЛИ 

ПЪРВИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ: 

 1.1. Отчитане на резултатите от учебно-възпитателния процес през цялата учебна 2022/ 2023 

година. 

     Докл. Директора, зам. директорите и педаг. съветници. 

 1.2 Обсъждане на график за ремонтни дейности и подготовка на МТБ за новата учебна 

2023/2024 година.  

     Докл. Директора и зам. директор АСД. 
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СУ  “ОТЕЦ ПАИСИЙ” 

СС    ППРРИИРРООДДООММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККАА  ННААССООЧЧЕЕННООССТТ  

ггрраадд  ККъъррдджжааллии  

  

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР:................................ 

ЗЛАТКО АТАНАСОВ 

 

Планът за квалификационна дейност на училището е приет с решение от заседание на 

Педагогически съвет – Протокол № РД 11/ 13.09.2022 г. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият план за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 година се основава на 

Раздел ІІІ от ЗПУО Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на  

преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, 

отговарящи на изискванията на съвременното общество. 

II. ЦЕЛИ  

1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на 

мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите. 

2. Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на професионалната 

нагласа и ценности. 

3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни 

знания, умения и навици. 

4. Осигуряване на достъпно и качествено образование, което добре съчетава училищните и 

националните традиции с европейското измерение, чрез развитие и обогатяване индивидуалните 

способности както на учениците, така и на учителите. 

5. Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови 

компетентности и прилагането им в конкретни практически задачи. 

6. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

7. Кариерно развитие на учителите. 

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Разработване на  система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна 

част от годишния план на училището. Неразделна част от него са и и приложените планове на 

действащите професионални общности – методически обединения. 

2. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към активно 

преподаване и обучение, чрез промяна на педагогическия опит. 

3. Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при трудности 

и проблеми. 

4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание 

по предмети. 

5. Поддържане и повишаване на квалификацията на педагогическите кадри, съобразно 

политиките за организационно развитие на училището и специфичните потребности на децата и 

учениците, с които работят, с цел подобряване качеството на образованието им. 

6. Ежегодно повишаване на квалификацията на педагогическите специалистиси с цел 

подобряване качеството на работата, повишаване на резултатите и качеството на подготовка на 

децата и учениците. 

7. Изграждане на  трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми за 

проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания. 

8. Усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и стимулиране на 

професионалните учителски изяви. 

IV. ПРИОРИТЕТНИ ТЕМАТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ  

Изборът на теми за квалификация е осъществен след проведено анкетно проучване на 

учителските нагласи, потребности и трудности в процеса на работата им с учениците и техните 

родители. Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата учебна 

година приоритетни теми са: „Стратегии и методи за повишаване на мотивацията при преподаване и 

учене“. 
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ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

● учители по общообразователна и профилирана подготовка; 

● класни ръководители; 

● председатели и членове на постоянни комисии и методически обединения; 

● административно ръководство. 

V. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

1. Вътрешноучилищна квалификация 

№ Тематична дейност Форма Период на 

провеждане 

Целева 

група 

Отговорник 

1.  Разработване на план на МО дискусия 30.09.2022 г. 

 

старши 

учители, 

учители 

Председатели 

на МО, ЗДУД 

2.  Планиране на урочното 

съдържание, съгласно ДОС. 
дискусия 14.09.2022 г. ЗДУД, 

старши 

учители, 

учители 

ЗДУД 

3.  Сравнителен анализ на 

резултатите от входно ниво и 

изработване на план за работа 

през учебната 2022/2023 г. 

дискусия октомври, 

2022 

ЗДУД, 

старши 

учители, 

учители 

председатели 

на МО 

4.  Обсъждане и изготвяне на 

стратегии и методи при 

подготовката на ученици за 

участие в национални 

олимпиади и състезания. 

дискусия октомври, 

2022 

главни 

учители, 

старши 

учители, 

учители  

председатели 

на МО 

5.  Контролно оценъчни умения и 

анализ на данни. 
семинар ноември, 

2022 

ЗДУД, 

старши 

учители, 

учители 

ЗДУД 

6.  Иновативни образователни 

технологии, техники и методи 

на преподаване. 

семинар ноември 

2022 г. 

старши 

учители и 

учители 

председатели 

на МО, 

главни 

учители 

7.  Умения за действия при 

бедствия, аварии и кризисни 

ситуации – превенция и 

действия преди, по време и 

след възникване на дадена 

ситуация. 

комплекс

но 

занятие 

ноември, 

2022 г. (първи 

срок); 

февруари, 

2023 г. (втори 

срок) 

всички 

педагог. 

специалисти 

Директор, 

ЗДАСД 

8.  Разработване, управление на 

проекти, участие в НП. 
семинар, 

работна 

среща 

ноември, 

2022; 

май, 2023 г. 

главни 

учители, 

старши 

учители, 

учители 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАСД, 

педагог. 

съветници, 

главни 

учители 

9.  Разработване на изпитни теми и 

материали за общински кръгове 

на олимпиади. 

работна 

среща 

декември, 

2022; 

февруари 

2023 

членове на 

МО 

председатели 

на МО 

10.  Стратегии за ефективно 

преподаване и учене в 

присъствена и дигитална среда. 

тренинг декември, 

2022 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

Директор, 

ЗДУД, 

педагог. 
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Интерактивност в учебния 

процес. 
съветници, 

главни 

учители 

11.  Оказване на подкрепа и 

съдействие на новоназначените 

учители 

дискусия през 

учебната 

година 

новоназначен

и педагог. 

специалисти 

Директор, 

ЗДУД, 

педагог. 

съветници, 

старши и 

главни 

учители 

12.  Успешни практики за 

подобряване активността на 

учениците в учебния процес 

дискусия януари 

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

педагог. 

съветници 

13.  Организиране на "Дни на 

отворените врати" за 

наблюдения на открити STEM и 

интердисциплинарни уроци. 

открит 

урок 

февруари 

2023 г. 

главни 

учители 

Директор, 

ЗДУД 

14.  Работещи модели и практики 

за справяне със стреса, 

конфликтите, агресията в 

училище. 

семинар, 

дискусия 

февруари 

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

педагог. 

съветници 

15.  Осигуряване на необходимите 

условия за повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите специалисти 

чрез участие в 

извънучилищни форми, 

организирани на регионално и 

национално ниво. 

план постоянен педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Директор и 

ЗДУД 

16.  Развитие на таланта и 

творческите умения в 

заниманията по интереси. 

практику

ми в 

занимани

ята по 

интереси 

март,  

2023 г. 

учители, 

ръководещи 

групи 

главни 

учители, 

учител 

координатор 

17.  Процедури по предоставяне 

на обща и допълнителна 

подкрепа. Ролята на учителя в 

приобщаващото образования 

и пълноценната комуникация 

между семейството и 

образователната институция. 

семинар март,  

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

педагог. 

съветници 

18.  Споделяне на методически 

опит за работа с ученици, 

срещащи трудности при 

овладяване на учебния 

материал.  

дискусия април,  

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

Председатели 

на МО 

20. Актуализация на създадения 

регистър на проведените 

квалификационни дейности и 

популяризиране на резултатите 

от тях. 

квалифик

ационна 

карта 

юни, 

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

ЗДУД 

21. Обучения за ефективно 

общуване и работа в екип в 

педагогическия колектив. 

тийм 

билдинг 

постоянен всички 

педагог. 

специалисти 

Директор 

22. Работа с електронни училищни 

и ученически документи - 

личен картон на ученика, 

удостоверения, дипломи и др. 

онлайн в 

електронн

а 

май – юни, 

2023 г. 

всички 

педагог. 

специалисти 

Директор, 

ЗДУД, зав. 

комп. 
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платформ

а 

Shkolo.bg 

кабинет, 

главни 

учители 

 

2. Извънинституционална квалификационна дейност 

№ Тематична дейност Форма Период на 

провеждане 

Целева група Отговорник 

1.  Обмeн на работещи 

педагогически практики и 

успешни модели с други 

училища. 

тийм 

билдинг 

постоянен всички 

педагог. 

специалисти 

Директор 

 

2.  Наука, арт и технологии в 

образованието.  

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Департамент 

за 

усъвършенств

ане на 

учители към 

ВУЗ 

3.  Използване на 

изследователски подход при 

изучаване на учебните 

предмети. Създаване на 

електронно учебно 

съдържание чрез динамичен 

софтуер. 

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Департамент 

за 

усъвършенств

ане на 

учители към 

ВУЗ 

4.  Компетентности в училище - 

умения на XXI век в час. 

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Департамент 

за 

усъвършенств

ане на 

учители към 

ВУЗ 

5.  Разработване, управление на 

проекти, участие в НП. 

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

МОН, ЦРЧР, 

НПО, 

департаменти, 

др. 

организации 

6.  Повишаване на 

квалификацията на 

учителите – проблеми и 

перспективи. 

онлайн, 

присъстве

но 

2022-2023 педагог.  

специалисти, 

заявили 

желание за 

участие 

Департамент 

за 

усъвършенств

ане на 

учители към 

ВУЗ 

 
Всички дейности в настоящия план се извършват при стриктно спазване на 

противоепидемични мерки, заповеди и инструкции на висшестоящите органи във връзка с COVID 

19. 

3. Квалификационни дейности, организирани от други институции 

➢ Квалификационни дейности, организирани от РУО: 

- Съвещания с учителите във връзка с изисквания за работата през новата учебна година по 

предмети;  

- Участия в квалификации по План за квалификация на РУО - Кърджали; 

- Представяне на Добри практики и квалификационни курсове по предметни области; 
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- Методическо консултиране на учителите от представители на Център за кариерно 

развитие. 

➢ Квалификационни дейности, организирани от МОН: 

- Обучение на директорите (заместник-директорите) в НИОКСО;  

- Образователни курсове по проекти на МОН. 

➢ Квалификационни дейности, организирани от общинска и областна администрация, 

ако възникнат допълнително през учебната година. 

➢ Квалификационни дейности, организирани от други институции (висши училища, 

департаменти, НПО,  издателства и др.): 

VI. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Съгласно Колективния трудов договор за системата на народната просвета, годишните средства 

за квалификация на педагогическите специалисти се определят в началото на всяка календарна 

година и са в размер на 1,2 % от годишния ФРЗ на педагогическия персонал и се предоставят за 

включването на педагогическите кадри в квалификационни курсове, предварително съгласувани със 

социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора. 

Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на 

бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за 

квалификационна дейност. 

Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава 

финансовия лимит за квалификация в училището, финансирането става с лично участие на 

служителя. 

При наличие на заявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на 

собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, му се предоставя тази възможност. 

Разходите по процедурите за придобиване на всяка професионално квалификационна степен се 

заплащат от учителите. 

 

Забележка:  

Контролът на квалификационната дейност на институционално ниво се осъществява от 

директора.  

Настоящият План за квалификационна дейност на СУ „Отец Паисий“ – Кърджали е неразделна 

част от Годишния план на училището и е отворен за допълнения и промени през учебната 2022/2023 

година във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование и ДОС за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

СУ  “ОТЕЦ ПАИСИЙ”  

СС    ППРРИИРРООДДООММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККАА  ННААССООЧЧЕЕННООССТТ  

ггрраадд  ККъъррдджжааллии  
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УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР:................................ 

ЗЛАТКО АТАНАСОВ 

ПЛАН  

 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 

ДИРЕКТОРА НА СУ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ”  

ГР. КЪРДЖАЛИ 

 

 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
 

 

 

Настоящият план е част от годишния план на СУ“Отец Паисий“гр. Кърджали и е 

приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №11 от 13.09.2022г., утвърден 

със заповед № РД-13-03/15.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директорът организира контролната дейност, съгласно ЗПУО чл.257 ал.1 и чл.258 ал.1, 

длъжностната характеристика и Годишния план на училището. 

Настоящият план за КД е изготвен и съобразен с чл.257 ал.1 и чл.258, ал.1 от ЗПУО 

във връзка с ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти /чл.19, ал.2/ и ПВТР. 

 

На контрол подлежат следните дейности, осъществявани в училището : 

• учебно-възпитателна 

• квалификационна 

• административно-управленска 

• социално-битова и стопанска 
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• финансова 

 

I . ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

 1.1.Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната 

политика в областта на образованието; 

 

1.2.Постигане на държавните образователни стандарти и реализация на учебните 

планове и програми, съгласно влезлия в сила от 01.08.2016 год., ЗПУО; 

 

1.3.Опазване и обогатяване на МТБ;         

        

II. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

 

2.1. Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно 

реализиране на целите на учебно-възпитателния процес. 

2.2. Създаване на условия за повишаване активноста на учениците в учебно-

възпитателния процес. 

2.3.  Опазване и обогатяване на материално-техническата база . 

2.4. Спазване на Правилника за дейността на училището и трудовата дисциплина. 

2.5.   Повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес чрез директни и 

индиректни наблюдения-посещения на учебни часове;  

2.6.  Изпълнениет на препоръките, направени от експерти на РУО и директора на 

училището; 

2.7. Спазването на трудовата дисциплина и седмичното  разписание. 

2.8. Правилното водене на училищната документация. 

2.9. Опазването и обогатяването на МТБ. 

2.10.Правилното водене на документацията по трудово-правните въпроси и 

финансовата дейност; 

2.11. Спазването на изискванията за  ЗБУТ. 

 

      

III. Обект и предмет на контролната дейност 

 
    3.1. Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати. 

     3.2. Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа,организационна) и 

квалификационна дейност на учителите. 

     3.3. Работата на обслужващия и помощния персонал в училището. 

     3.4. Косвен контрол върху организации,свързани с училищните дейности . 

     3.4. Проверка на присъствието на учениците в учебни часове и начин на извиняване 

на отсъствия. 

     3.5. Материално-техническа и финансова обезпеченост . 

     3.6. Правилно водене и съхраняване на училищната документация. 

   3.7. Приложение и изпълнение на нормативните актове в системата на училищното 

образование. 
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IV. Методи на контрол. 

 

     4.1. Непосредствени наблюдения. 

     4.2. Проверка на документацията свързана с осъществяването на различни дейности 

в училище. 

     4.3.Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване 

на резултатите от дейността на учениците, учителите, помощния и обслужващия 

персонал. 

 

V. Организация на контролната дейност, относно: 
 

     5.1. Прилагането и изпълнението на ДОС, на нормативните и поднормативните 

актове в средното образование, съгласно ЗПУО. 

     5.2. Спазване на Правилника за дейността на училището, правилника за вътрешния 

трудов ред в училището и трудовата дисциплина. 

     5.3. Спазване на седмичното разписание. 

     5.4. Спазване организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни 

предмети, чрез посещение в учебни часове. 

     5.5. Изпълнение на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти от 

РУО и МОН. 

     5.6. Изпълнението на решенията на педагогическия съвет и училищното 

настоятелство. 

     5.7. Обхвата на децата подлежащи на задължително обучение 

     5.8. Дейността на административния и помощния персонал. 

     5.9. Опазване и обогатяване на материално-техническата база. 

     5.10. Изпълнение на наложени наказания. 

     5.11. Изпълнение на бюджета. 

     5.12. Готовността за действие в екстремни ситуации. 

 

 

VI.Форми на контрол и график на контролната дейност 

 

     1. Педагогически контрол 
1.1 Тематични проверки           

1.1.1.Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по отделните предмети. 

Срок: м. Октомври 2022 г. 

1.1.2. Проверка на резултатите от проведените тестове за изходно ниво на учениците. 

                                                              Срок: м. Юни 2023г. 

1.1.3. Проверка на провеждането и ритмичността на взетите теми по ЗООП, ЗПП, РПП 

и ЗИП  

                                                                  Срок: м.Ноември- Май 2022/2023 г. 

 1.1.4. Проверка на присъствието на учениците в учебните часове.  

       Срок: ежеседмичен. 

1.1.4.1.Начин на извиняване на отсъствията от класните ръководители 

                                                  Срок: ежемесечен. 

1.2.Текущи проверки 
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1.2.1.Проверка на готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни 

занятия. 

                                                            Срок:м.ноември-юни 2022/2023г. 

1.2.2.Проверка върху ритмичността на изпитванията. 

                                                                  Срок: м.ноември- юни 2022/2023г. 

1.2.3.Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по 

български език,математика и чуждите езици. 

Срок: м.януари 2023; м./ юни 2023г. 

   . 

1.2.4.Проверка върху организацията на учебно-възпитателната работа по учебни 

предмети от ЗИП чрез посещение на учебни часове 

                                                         Срок:м.ноември–м.май 2022г./2023г. 

1.2.5.Проверка на организацията на учебно-възпитателната работа чрез посещения на 

учебни часове по ЗП. 

                                                           Срок: м. ноември-м.май 2022г./2023г. 

1.2.6.Проверка на заявления за зрелостни изпити /ДЗИ и ДКИ за СПК/. 

Срок:м.декември 2022, м.март, м.май и м.юли 

2023г. 

1.2.7. Контрол на работата на учителите с родителите: провеждане на родителски 

срещи, връзката на училището със семейството и други организации. 

                                                         Срок: м.септември-м.юни 2022г./2023г. 

1.2.8.Контрол на дейността на методическите обединения и постоянните комисии. 

                                                           Срок: м.януари  и юни 2023г. 

 

 

2.Административен контрол  

 
2.1. Проверка на училищната документация свързана с учебния процес 

2.1.1.Проверка на годишните разределения на учебния материал по учебни предмети. 

                                                           Срок:м.септември 2022г. 

2.1.2. Проверка на плановете на класните ръководители. 

                                                          Срок: м.септември 2022г. 

2.1.3.Проверка на плановете на методическите обединения и водената от тях 

документация. 

Срок:м.октомври 2022г./м.март          2023г. 

 

2.1.4. Проверка на учебните програми за ЗИП. 

                                                         Срок: м. август 2022г. 

2.1.5. Проверка на дневниците по класове. 

Срок: м.септември – м.юли. 

2.1.6. Проверка на извинителни бележки относно отсъствия на ученици. 

                                                         Срок: ежемесечен 

2.1.7.Проверка на воденето на книгата с протоколите от заседанията на педагогическия                                    

Срок: м.януари- юни 2023г. 

2.1.8. Проверка на личните картони на учениците. 

                                                         Срок:м.февруари-м.септември 2023г. 
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2.1.9. Проверка на ученическите книжки. 

                                                     Срок:м.септември-м.юни.2022г./2023г. 

2.1.10. Проверка на книгата за подлежащи на задължително обучение ученици. 

                                                     Срок:м. декември 2022г. 

2.1.11. Проверка на протоколите от проведените изпити  

                                                     Срок:след всяка изпитна сесия 

2.1.12.Проверка на издадените дипломи за завършено средно образование и 

свидетелства за професионална квалификация през учебната 2022/2023год. 

          Срок: м.юни 2023г. 

2.1.13.Проверка на издадените дипломи и свидетелства през предходната учебна 

година и правилното унищожаване на празните бланки в съответствие с Наредба №8 

от 11.08.2016г. за информацията и документите за системата на ПУО. 

          Срок:15.09.2022г.-15.09.2023г. 

 

2.2 Проверка на другата документация 

2.2.1. Проверка на воденето на техническата и технологичната документация и 

документите за материалните и стоковите дейности: 

• Входящ и изходящ дневник    

Срок:през учебната година. 

• Книгата за начален инструктаж по безопасност,хигиена на труда и 

противопожарна охрана    

     Срок:м.октомври 2022г. 

• Книгата за периодичен инструктаж на работното място по безопасност, хигиена 

на труда,противопожарна охрана 

                                                     Срок:след първи и след втори срок 

• Отчетно-счетоводни форми 

                                                     Срок:ежемесечен 

2.2.2.Проверка на воденето и съхраняването на документацията по трудовоправните 

отношения с персонала  

          Срок: м.ноември 2022 и м.юни 2023г 

2.2.3 Проверка на документацията ,свързана с финансовата дейност  

          Срок: ежемесечен 

 

2.3. Проверка на социално –битовата и стопанската дейност 

    

2.3.1. Дейността на обслужващия и помощния персонал. 

                                                   Срок:ежедневен. 

2.3.2. Книгата за санитарното състояние. 

                                                   Срок: ежемесечен 

2.3.3. Изпълнението на текущите и основните ремонти. 

                                                   Срок: м.юли-септември 2022г. 

2.3.4.Разширяването и опазването на материално-техническата база и поддържане 

състоянието на училищната сграда. 

                                                   Срок:септември-юни 2022г./2023г. 

2.3.5. Дейността на медицинското лице и медицинското обслужване 

                                                    Срок:септември-юли 2022г./2023г. 
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2.3.6. Дейността на административният персонал 

                                                    Срок:септември 2022-септември 2023г. 

 

2.4. Проверки по спазването на:. 

 

2.4.1. Правилника за вътрешния трудов ред в училище, длъжностните характеристики 

и изискванията за трудовата дисциплина 

                                                    Срок:през цялата учебна 2022/ 2023г. 

2.4.2. Училищен правилник 

                                                    Срок: през цялата учебна 2022/ 2023г. 

2.4.3.График на дежурните учители 

                                                    Срок: през цялата учебна 2022/ 2023г. 

2.4.4. График за провеждане на консултации с учениците 

                                                    Срок: до м. юни 2022г. 

2.4.5. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание и труд. 

                                                    Срок: през цялата учебна 2022/ 2023г. 

2.4.6. Седмичното разписание. 

                                                    Срок:септември-юли 2022г./2023г. 

 

 

 
                                                 ГРАФИК  

 

Контрол на организацията на учебно–възпитателната работа по отделните учебни 

предмети, чрез посещения в учебни часове от директор и заместник директори по 

учебната дейност: 

 

І-ви учебен срок 

 

№ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ КЛАСОВЕ ДАТА 

1 Български език и литература 5,8 Октомври 

2 Български език и литература 9,10  Октомври 

3. Английски език 5,8  Октомври 

4. Математика  5,7 Ноември 

5. Математика  1,6 Декември 

6. Български език и литература 5,7  Ноември 

7. История и цивилизация  5,10 Ноември 

8. Български език и литература 1,6  Декември 

9. Етика и право, Философия 11,12  Декември 

10. Биология и ЗО, Химия и ООС 9 ,12 Декември 

11.  Математика 8,11  Декември 

12. ЦОУД  1-2 Октомври 

13. ЦОУД  3-4 Ноември 

14 ЦОУД  Среден курс Декември 

15. Физика,Физкултура 6,9 Декември 

15. Информатика, ИТ 8,9 Декември 
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II-ри учебен срок 

 

1. История и цивилизация ЗИП 7 ,9 Февруари 

2. Български език и литература 6,7 Февруари 

3. ЦОУД  1-5 клас Февруари 

4. Химия и ООС 10 ,11 Март 

5. Човекът и природата 4 Март 

6. Физика и астрономия, ФВС 10  Март 

7. Български език и литература  8 Март 

8. Математика  10,12 Април 

9. Български език и литература 11 Април 

10. Български език и литература 12 Април 

11. Информатика, ИТ 9,10 Април, 

12. Биология и ЗО 10 ,11 Май 

13. Математика 7,9 Май 

13. География и икономика 5,9 Май 

13. Изобразително изкуство, Музика 5,6,8 Май 

 

2.Контрол на училищната документация 

 

№ ВИД ДОКУМЕНТ СРОК КОНТРОЛИРАЩ 

ОРГАН 

1 Книга за протоколите от заседанията на 

ПС 

1 път 

годишно 

Директор 

2. Книга за регистриране заповедите на 

директора 

1 път 

месечно 

Директор 

3. Дневник за входяща и изходяща 

кореспонденция 

1 път за 

уч.срок 

Директор 

4. Книга за регистриране на даренията 1 път в 

уч.срок 

Директор 

5. Летописна книга 1 път за 

година 

Директор 

6. Книга за санитарното състояние 1 път в 

уч.срок 

Директор 

7. Дневници на класовете , движение на 

ученици 

2 пъти в 

уч.срок 

Директор 

8. Книга за подлежащите на задължително 

обучение 

1 път за 

уч.срок 

Директор 

9. Протоколи от поправителни изпити След 

всеки 

изпит 

Директор 

10. Регистрационни книги за издаваните 

документи 

1 път в 

годината 

Директор 

11. Ученически книжки 1 път на 

срок 

Директор 

12. Финансова документация 2 пъти в Директор 
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срок 

14. Документи по трудово-правни 

отношения 

1 път в 

годината 

Директор 

15. Тематични годишни планове на 

учителите 

1 път в 

годината 

Директор 

16. Спазване на графици 1 път на 

срок 

Директор 

17. Спазване на срокове приети в планове и 

правилници 

1 път на 

срок 

Директор 

18. Документи свързани със ЗБУТ 1 път на 

година 

Директор 

19. Годишен план постоянен Директор 

 

 

3. Контрол на трудовата дисциплина, опазване на МТБ и дейности на комисиите. 

 

№ ВИД ДЕЙНОСТ СРОК ПРОВЕРЯВАЩ 

1. Дежурство на учители 

 

1 път на срок Директор 

2. Работно време: 

 

 Директор 

 -педагогически персонал 

 

1 път на срок Директор 

 -непедагогически персонал 1 път на 

година 

Директор 

3. санитарно хигиенни условия 1 път на 

година 

Директор 

4. Опазване на МТБ 1 път на 

година 

Директор 

5. Дейности на комисиите 1 път на 

година 

Директор 

 

VІ. ОТЧЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 

1. Всички извършени проверки се отразяват н книга за контролната дейност с 

изключение на ежедневните и постоянните проверки. 

2. В края на първия учебен срок и в края на учебната година директорът прави 

отчет-анализ за контролната дейност пред ПС. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

1. Директорът изработва подробен план за контролната дейност, който се 

приема на ПС; 

2. Проверката на задължителната училищна документация се прави за период 

или брой документация, която да контролира обхвата на всички учители. 

3. Утвърден със Заповед № РД-13-03/15.09.2022 г. 

 

                                                                                                  Директор: 

                                                                                                      /Зл. Атанасов/ 
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СУ„ОТЕЦ ПАИСИЙ”С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ – ГР.КЪРДЖАЛИ  

6600 гр. Кърджали                                   e-mail: otec_paisii@mail.bg                            

ул. Отец Паисий 12                                       http://www.paisii-kardjali.com    
  

    

Утвърждавам:  
Златко Атанасов  

Директор на СУ „Отец Паисий“- гр. Кърджали  

  

  

  

  

ПЛАН - ПРОГРАМА  

ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 - 2023 година  

  

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

    
  

  

  

  

 

 

 

Планът на комисията е приет на заседание на ПС 11/13.09.2022  г.  
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на комисия по Безопасност на движението по пътищата  

*актуализиран според Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със  

Заповед № РД09-528/02.03.2021 г. на министъра на образованието.  

 I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в  състав:  

               Председател: В.Терзиева- зам. директор ;  

                            

Членове: Т. Богданова – зам. директор;  

                                         

                М.Василева - зам. директор  

                                      

                Р. Точева – начален учител  

                                   

                С. Вълчева – учител по немски език  

                                   

                Евг. Пейкова – учител по музика  

                                  

               Ат. Мишонова – учител по информатика  

                                 

               Т. Кънчев – учител по география и икономика  

                            

               Д. Кичков – учител по ФВС  

  
             

  

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ   
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Изготвяне на годишен план и седмични графици за преподаване на темите (модули)  по БДП, според изискването на МОН и 

непрекъснатото им актуализиране;   

Планиране и подготвяне на теоретични и практически занимания(на открито) в рамките на учебната година в и извънкласна дейност, 

подготовка за състезания по БДП от училищен, областен и национален характер и участия по възможност. Срещи-беседи и използване на 

интерактивни методи за обучение; Презентации;   

Увеличаване на броя и часовете по практически занимания и специфичен подход към зрелостниците и тези, които вече притежават 

СУМПС;   

Активна и пасивна безопасност;  

Целево осъществяване на активен контакт и диалог с родителите, имащ за цел допълнително обучение, превенция и възпитателен модел на 

„личния пример“;   

  

При необходимост пряка  комуникация и КООРДИНАЦИЯ между:   

  

ГДНП: Главна дирекция пътна полиция  

 УКБДП:  Училищни комисии по безопасност на движението по пътищата  

 ОБКБДП:  Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата  

 ОКБДП:  Областна комисия по БДП  

 СБА:   Съюз на българските автомобилисти  

 БЧК:   Български червен кръст  

  

Задължително изучаване (при гимназиалния курс) на Протокола за разговор с телефон 112, както и правилния комплекс от стъпки при 

ситуация на ПТП.  

  

 
  

Обща информация за Плана за действие за безопасност на движението  

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 

2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за 

безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.   

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република 

България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя 

в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.  
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В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са 

съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението 

на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 

- 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.   

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към 

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед 

конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в 

Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.   

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2023 към  

Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата  

 

 

 

 

 

 

 

  

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ  
  

  

 No  2  3  4  

Отговорник по 

5  

Индикатор и срок по 

6  

Източник на 
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Наименование на мярката   Ефект на мярката  мярката  мярката, докладвани на 

заседания на 

ДОККПБДП и в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП    

информация за 

докладване на 

изпълнението на 

мярката  

1.1   

  

Цел:   

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна 

стратегическа рамка  

1.1.1     

Отчитане изпълнението на Плана 

за действие за БДП за учебната  
2021-2022 г. пред ПС   

Годишна отчетност на 

цялостната политика по   

личностното развитие     

директор    

Годишен доклад    
Срок: 15 септември 2022 г.  
МОН.  

  

Класни  
ръководители     
    

1.1.2  Разработване на годишен план-

програма за БДП   
Годишна плановост на мерки 

по БДП    
Директор,  ЩАБ за 

координация при 

природни бедствия, 

аварии, катастрофи и 

безопасност на 

движението на 

учениците  

Актуализиран План за 

действие за БДП.  

   

Срок: ежегодно   

15 септември 2022 г.  

Годишна план-

програма за БДП, 

представена от 

директора на 

училището.  

1.1.3  Докладване на годишното 

изпълнение на държавната  
политика по БДП и РУО   
  

  

  

Годишна отчетност на 

училищната политика по БДП 

- състояние на БДП, 

изпълнение на поставените 

стратегически цели, и 

приоритети от програмата на 

училището, свързани с БДП.  

Директор    Края на учебната година  Доклад за годишното 

изпълнение на 

училищната политика 

по БДП.    

 
   

1.1.4  Планиране и финансово  Планово и финансово  Директор,  Предвиждане на устойчиво  Бюджетен  

 осигуряване на мерки по БДП в 

рамките на бюджета на 

училището/   
  

  

обезпечаване на мерките на 

училищно ниво    
главен 

счетоводител  
финансиране на мерките 

по БДП     

Срок: постоянен.  

разчет  

Годишен доклад за 

изпълнение на 

мерките по БДП.   
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1.2  Цел:  

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните 

аспекти от БДП  

1.5.1  Прилагане на единна 

комуникационна стратегия по 

БДП.   

Провеждане на целенасочена 

комуникационна и медийна 

политика.  

Излъчване на ясни и в 

общественото пространство.   

Валентина 

Терзиева, ЗДУД  
Активна медийна политика.  

Срок: постоянен.  

Официална интернет 

страница на училището  

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
  

2.1  Цел:  

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в 

движението по пътищата  

2.1.1  Оптимизирано обучение на деца 

и ученици по БДП в системата на 

образованието в единна 

концептуална рамка:  

- осъвременяване на учебната 

документация по    
- заделяне на финансови, 

технически и човешки 

ресурси за обезпечаване на 

обучението по БДП;   
- определяне на конкретни  

Поставяне на темата във фокуса на 
обществен дебат   

Подобрено управление на 
дейностите за възпитание и 

обучение на децата и учениците по 
БДП   

Подготвени деца и ученици в областта  

Директор 

класни 

ръководите

ли    

 Изпълнени мерки за 

подобряване обучението на 

деца и ученици по БДП.   

Срок: постоянен.  

Докладвана от учителите 

информация – регулярно 

за  заседания на ПС и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  

 образователни цели като 

минимални изисквания за 

обучение по БДП в детските 

градини и училищата;   
- интегриране на темите по 

БДП в темите от учебното 

съдържание по  
общообразователните 

учебни предмети.  
- използване на учебни 

материали и подходи, 

адаптирани както към 

на БДП.  
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възрастта и зрелостта на 

обучаваните, така и към 

духа на времето;  
  

- обучение с натрупване, при 

което всяко ниво на 

обучение надгражда 

предишното с цел 

приемственост и ефективен 

напредък;  
- подпомагане на учителите в 

прилагането на 

националната политика по 

обучение в областта на 

БДП;  
  

- насоченост на БДП не само 

към придобиване на знания 

и разбиране на правилата 

за движение, но и към 

промяна на нагласите и 

мотивацията;  

- практическа насоченост на 

уроците - да се провеждат 

не само в класната стая, но 

също така да включват 

обучение и опит на 

практика - както в защитена 

среда, така и в реални 

условия, адаптирани  

 към ролята, която имат в 

системата за движение.  

- осигуряване на механизъм за 

обратна връзка и оценка на 

ефективността от 

обучението по БДП.  
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2.1.2  Организиране и провеждане на  

извънкласни инициативи по БДП 

за деца и ученици в системата 

на образованието.  

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по темата за 

БДП.  

  

Учители, 

класни 

ръководите

ли  

Изпълнени извънкласни 

инициативи по БДП за деца и 

ученици в системата на 

образованието.  

Срок: постоянен.  

Докладвана от учителите 

информация – регулярно 

за  заседания на ПС и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  

2.1.3  Участие в национални 

състезания по БДП, национални, 

регионални и общински 

извънкласни инициативи за 

деца и ученици в системата на 

образованието, свързани с 

културата на движение по 

пътищата.  
  

Подкрепа за творческите 

изяви на децата по темата за 

БДП.  

  

Директор, 

учители, 

класни 

ръководите

ли  

Изпълнени инициативи по БДП 

за деца и ученици в системата 

на образованието.  

Срок: постоянен.  

Докладвана от учителите 

информация – регулярно 

за  заседания на ПС и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  

2.1.3.1  Участие в Национално 

състезание по БДП   

I състезателна група:   

учениците от V до VII клас  

   

Подпомага възпитаването и 

обучението на учениците в 

култура на поведение на 

пътя, свързана със 

спазването на 

общовалидните правила и 

норми за лична и колективна 

безопасност. Подкрепя 

учениците да могат да взимат 

самостоятелни и адекватни 

решения в различни ситуации 

на пътя, като осъзнават 

действията си и носят пряка 

отговорност за това. 

Подпомага възпитаването на 

качества от значение за 

общото личностно развитие 

като информираност, култура 

в отношенията, 

съобразителност, уважение 

Директор, 

учители, 

класни 

ръководите

ли   

Организиране и провеждане 

на олимпиада по БДП   

  

Докладвана от учителите 

информация – регулярно 

за  заседания на ПС и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  
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към общността и правилата. 

Чрез състезанието могат да 

се проследят и някои 

резултати на учениците, 

придобити в следствие на 

обучението по БДП.  

2.1.3.

2  
Участие в Републикански 

шампионат по правилата на 

Международния алианс по 

туризъм (ФИА) -по безопасност 

на движението и приложно 

колоездене и участие в 

европейски шампионат за деца 

велосипедисти по правилата на 

ФИА.  

Подкрепя усвояването на 

знания за правилата за 

движение и формиране на 

практически умения за 

адекватно и безопасно 

поведение в пътна 

обстановка; Установяване 

на знания и умения за 

повреди и управление на 

велосипед.  

Директор, 

учители, 

класни 

ръководител

и  

Срок:  

Април – юни 2023 г.  

Докладвана от учителите 

информация – регулярно 

за  заседания на ПС и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  
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2.1.4.

3  
Участие в Републикански 

шампионат “Младежта за 

безопасност на движението” - по 

безопасност на движението и 

приложно колоездене  
Популяризиране 

движението за безопасност 

и култура на безопасно 

поведение в пътна 

обстановка.  

Повишаване на техниката и 

умението за управление на 

велосипедистите при 

спазване на правилата по 

БДП.  

Подпомагане на усвояването 

на приложните елементи от 

специализираните програми 

по БДП и медико-санитарна 

защита.  
  

Директор, 

учители, 

класни 

ръководител

и  

Срок:   

април – юли 2023 г.  

Докладвана от учителите 

информация – регулярно 

за  заседания на ПС и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  

2.1.5  Ограничаване на рисковете от 

ПТП  
Осигуряване на  Директор,   Изпълнени мерки за  Докладвана от  

 при осъществяване на 

организиран превоз на деца, 

свързан с учебна и/или 

извънучебна дейност в системата 

на предучилищното и училищно 

образование.   

безопасен транспорт за 

учениците в средищните 

училища.   

Усъвършенстване на 

контрола за безопасен 

превоз на деца и ученици в 

пътните превозни средства.  

ЩАБ за 

координация 

при природни 

бедствия, 

аварии, 

катастрофи и 

безопасност на 

движението на 

учениците   

ограничаване на рисковете 

от ПТП при осъществяване на 

организиран превоз на деца.   

Срок: постоянен.  

учителите информация – 

регулярно за  заседания 

на ПС и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора  
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2.1.6  Провеждане на кампании, 

насочени към деца и ученици.   

  

Подготвени деца и ученици 

в областта на БДП.  

Повишаване на 

информираността за 

рисковите фактори, свързани 

с  безопасността на 

движението по пътищата.  

Директор, 

учители, 

класни 

ръководител

и  

Изпълнени кампанийни 

инициативи в областта на БДП, 

насочени към деца и ученици.    

Срок: постоянен.  

Докладвана от  

Докладвана от 

учителите информация – 

регулярно за  заседания 

на ПС и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  

2.1.6.1  Провеждане на кампания „Пътят 

на първокласника“.   

Определяне на 

найбезопасния маршрут от 

дома до училище и обратно 

и идентифициране на 

препятствия и проблемни 

точки - за родителите на 

всички ученици на първата 

родителска среща са 

коментирани проблемите и 

изискванията по пътната 

безопасност,  

Директор, 

учители, 

класни 

ръководител

и  

Изпълнени кампанийни 

областта на БДП, насочени 

към ученици от начален етап 

на основното образование 

Срок:  

15.09 – 30.09.2022 г.  

Докладвана от 

учителите информация – 

регулярно за  заседания 

на ПС и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  

  включително и с участие на 

представители от Пътна 

полиция.  
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2.1.2  Активизиране на дейността на 

училищния щаб в развитието на 

средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна 

инфраструктура и организация 

на движението в 

непосредствена близост до 

училището.   

  

  

  

  

  

  

Формиране у учениците на 
съзнателно и отговорно 
отношение към въпросите на 
личната безопасност и тази на 

околните, придобиване на 
основни допълнителни знания  
и умения за разпознаване и 

оценка на опасните ситуации 

и вредните фактори в 

околната среда, и оказване на 

помощ в случай на опасност . 

Директор,  
ЩАБ за 

координация 

при природни 

бедствия, 

аварии, 

катастрофи и 

безопасност 

на 

движението 

на учениците  

Дейност на училищния щаб  

Срок: постоянен.  

Отчети за дейността на 

щаба  
  

2.2  Цел:  

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП  

2.2.1  Отбелязване на 29 юни – Деня на 

безопасността на движението по 

пътищата.  

Популяризиране на 

политиката за БДП.  
Директор, 

учители, класни 

ръководители    

Организирано и проведено 

мероприятие.  

Срок: ежегодно, 29 юни.  

Докладвана от учителите 

информация – регулярно 

за  заседания на ПС и 

годишно в годишния 

доклад за изпълнение на 

политиката по БДП на 

директора.  

2.2.2   Отбелязване на Европейската  Популяризиране на  Директор,  Организирани и проведени  Докладвана от  

 седмица на мобилността,   
Международния ден за безопасност 

на движението по пътищата,   

Европейския ден без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и 

др.  

политиката за БДП.  учители, класни 

ръководители    
мероприятия. 

Срок: ежегодно.  
учителите информация – 

регулярно за  заседания 

на ПС и годишно в 

годишния доклад за 

изпълнение на политиката 

по БДП на директора.  



 36 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА:_____________________ 

                                           /подпис/ 

                                       /В. Терзиева/ 
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СУ „ОТЕЦ  ПАИСИЙ“, ГР.КЪРДЖАЛИ 

  

УТВЪРЖДАВАМ:____________________ 

/подпис и печат/ 

                                       ДИРЕКТОР: 

Златко Атанасов   

 

  

ПЛАН 

на 

КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, 

ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ 

БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ, НАВОДНЕНИЯ И ДРУГИ 

за учебната 2022/2023 година 

  

  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав: 

                

                          Председател: В.Терзиева – зам.-директор; 

                          Членове: Т. Богданова – зам. директор; 

                                          М.Василева – зам. директор 

                                          Р. Точева – начален учител 

                                          С. Вълчева – учител по немски език 

                                          Евг. Пейкова – учител по музика 

                                          Ат. Мишонова – учител по информатика 

                                          Т. Кънчев – учител по география и икономика  

                                          Д. Кичков – учител по ФВС 

 

     2. Планът на комисията е приет на заседание на ПС №11/13.09. 2022 г. 

 

3. Съставът на УКБДП се утвърждава със заповед на директора след информиране на 

Педагогическия съвет. 

 

II. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ 

 

Планът на Комисията за периода 2022-2023 година е разработен в съответствие с: 

• Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение  по 

безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното 

образование (Утвърдена със Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г.) 

•  Закон за движението по пътищата;  

•  Закон за автомобилните превози;  

•  Концепция за обучението на децата и учениците по БДП в българското училище и детските 

градини, утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 г.;  

• Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Република България за 

подобряване БДП за периода 2011-2020 г. (Решение на Министерския съвет № 946/22.12.2011 г.);  

• Решения на междуведомствената Държавно-обществена консултативна комисия по 

проблемите на БДП. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдените от министъра на образованието и 

науката Концепция за обучението на децата и учениците по БДП и учебната документация, за 

различните възрастови групи и класове, и като обучение по модули, и чрез дейности в други 

форми;    

2. Дейностите по обучението се включват в училищния учебен план и Списък-образец № 1;   

3. Класните ръководители и учителите по БДП изготвят свои годишни планове за работата си 

по БДП, които се утвърждават от директора на училището;  

4. За ефективно обучение по БДП на училищно и/или общинско равнище се изгражда и 

поддържа необходимата учебно-материална база в съответствие с учебната документация и 

нормативите за осигуряване на материално-техническа база за обучение по БДП и на децата и 

учениците - велосипедисти – учебни помагала, познавателни книжки, специализирани учебни 

кабинети и площадки, интерактивни системи, технически средства и други дидактически 

материали.   

  

IV. ЦЕЛИ 

 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в училище и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване 

и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай 

на опасност. 

 

V. ЗАДАЧИ 

 

1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота. 

2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората. 

3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните 

опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия с опасен 

характер, предизвикани от различни източници. 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и 

неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации. 

5. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 

движението по пътищата. 

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез 

изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители. 

7. Да се познават основните характеристики на вероятните производствени аварии, 

природни и социални бедствия и пожари на територията на Република България и съответния 

регион. 

8. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, 

отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически 

умения за оказване на първа помощ. 

9. Да се ограничи достъпа на случайни и съмнителни лица в сградите на училището и да се 

осигури рационален пропускателен режим. 

 

 

 

 

 

VI. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
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ОБЩИ: 

Осигуряването на безопасен обществен превоз на децата и учениците (ежедневен и 

еднократен, със собствен или осигурен от общината или от превозвач транспорт) – в съответствие 

с разпоредби на министъра на образованието и науката и нормативни актове на други 

компетентни органи.   

 Определяне и утвърждаване от директора на маршрута (за общински автобуси,  

съгласувано с общ. администрация), желателно е и съгласуване ДАИ и Пътна полиция.  

 Утвърждаване от директора на списък на учениците, които се превозват при средищно 

училище. 

Определяне със заповед придружители на учениците в автобуса.  

Запознаване на всеки ученик с правилата за безопасен превоз, списъка на пътуващите, 

определения маршрут.  

 Еднократни пътувания - при провеждане на обучение извън сградата на 

училището/детската градина, при провеждане на детския и ученическия отдих и туризъм в 

страната и в чужбина, абитуриентски балове, олимпиади, състезания и други организирани 

училищни дейности, извънкласни масови прояви и публични изяви директорът има задължения, 

регламентирани с НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

С учениците от I  VIIІ клас учителите да провеждат периодично "5-минутки"  

краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за БДП и задълженията им за 

безопасно поведение на улицата. 
 

УПРАВЛЕНСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ: 

Планиране - изготвяне и утвърждаване на:  

• Дейностите за осъществяване на контрол – в годишните планове за контролна  

дейност на директор/зам. директор (като част от общия план); - Списък-образец 1, 2 и 3;  

• Училищни учебни програми за обучение по БДП от допълнителната и избираемата 

подготовка;   

• Годишни планове на учителя/кл. ръководител за обучението и дейностите за възпитание 

и обучение по БДП (вкл. графици за екскурзии и пътувания);  

• Училищен учебен план и Годишен план на училището; Годишен план на УКБДП;  

Планове за квалификационна дейност – като част от годишния  план 

 

 КАЛЕНДАРНИ ДЕЙНОСТИ: 

1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и 

провежда в съответствие с приложението в Ръководство за работа на директора и учителите за 

учебната  

отг. Заместник-директори                   срок: постоянен 

2. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се спазва 

Заповед № РД  09 619/31.10.2000 г. на Министъра на образованието и науката, която е в 

съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 

20 от 1999 г.). 

отг. директор                        срок: м. 09. 

3. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални 

теми за всеки клас. 

отг. Заместник-директори                                          срок: постоянен 

4. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на 

паралелките. 

отг. Заместник-директори                                                               срок: постоянен 

5. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението (БД). 

отг. Съответните учители    срок: съгласно график 

6. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на 
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планираните мероприятия. 

отг. Заместник-директори                                                          срок: текущ 

7. Да се интегрира обучението по БД с другите учебни предмети. 

отг. Учители по БДП       срок: през годината 

8. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. 

отг. КР                            срок: м.09. 

9. Класните ръководители да проведат беседа  разговор за поведението на учениците като 

участници в пътното движение. 

отг. КР                          срок: през годината 

10. С учениците от I  VIIІ клас учителите да провеждат периодично "5-минутки"  

краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и 

задълженията им за безопасно поведение на улицата. 

отг. Учителите              срок: постоянен 

11. След завършване на учебните занятия учителите на 1-ви клас лично да извеждат 

учениците и да изчакат родителите им. 

отг. Учители 1-ви клас    срок: постоянен 

12. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се определи  

най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно за учениците от I и II клас. 

отг. учителите               срок: м.09. 

13. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от III и IV клас. 

отг. КР                               срок: м.09. 

14. Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове. 

отг. Заместник-директори                                                            срок: м. 09. 

15. Да се заложат на отделен ред в Списък  Образец № 1 часовете за изучаване на 

правилата по БД по пътищата. 

отг. Директор                     срок: м.09. 

16. Да се осигурят необходимите учебни средства за учениците по БД: 

отг. Заместник-директори                   срок: през годината 

17. Да се използва площадката по БД. 

отг. Учителите                 срок: текущ 

18. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БД. 

отг. КР                              срок: текущ 

19. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, 

зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за припомняне 

правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.  

отг. Учител                      срок: постоянен 

20. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици и 

настъпила смърт, задължително да се информира Началника  на регионалното управление по 

образование в срок от 24 часа. 

отг. ръководство                 срок: постоянен 

21. Да се информира Министъра на образованието и науката съответния РУО на МОН в 

срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания. 

отг. директор                      срок: постоянен 

22. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или 

смърт в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общо-училищна 

родителска среща. 

отг. Директор, КР                               срок: постоянен 
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23. Да се изготви и изпрати информация в РУО на МОН за работата в училището по БД 

през учебната година. 

отг. Ръководство,комисия по БДП         срок: по справки на РУО 

  

ОХРАНА НА ТРУДА 

 

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

възпитание, обучение и труд (БЗУВОТ) от лицата, заемащи длъжността: 

--> помощник-директор по учебна и административна дейност; 

--> осъществяващо координация и контрол по БЗУВОТ; 

--> учител, при обучение в кабинет (лаборатория); 

--> учител по  Технологии и предприемачество; 

--> учител по физическо възпитание и спорт. 

отг. М.Василева       срок: постоянен 

2. Да се запознаят със задълженията за БЗУВОТ учениците по време на обучение по 

Технологии и предприемачество и да се следи за тяхното спазване по време на провеждане на 

практическо занятие в кабинет (лаборатория). 

отг. Учителите по ТП срок: периодично 

3. Да се води Класьор за регистриране на инструктажи по безопасност и хигиена на труда 

(БХТ) и противопожарна охрана (ПО) с учениците. 

отг. М.Василева срок: текущ 

4. Да се изготвят и представят на директора за утвърждаване следните програми: 

4.1. За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО с щатните служители и 

работниците. 

отг. М.Василева  срок: м.09. 

4.2. За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО с учениците. 

отг. КР срок: м.09. 

5. Да се заведат и водят следните книги: 

5.1. За препоръки и предписания на контролните органи, заверена в инспекцията по труда. 

5.2. За начален инструктаж. 

5.3. За инструктаж на работното място. 

5.4. За периодичен инструктаж. 

5.5. За извънреден инструктаж 

 отг. М.Василева срок: постоянен 

6. Да се извършат инструктажите на работниците и служителите по БХТ и ПО. 

отг. М.Василева срок: постоянен 

7. Да се инструктират всички ученици за БХТ и ПО. 

отг. КР срок: постоянен 

8. Да се изготвят инструкции за правилна и безопасна работа с отделните машини, апарати 

и съоръжения за учебните кабинети, лаборатории и работилници в съответствие с нормативните 

изисквания и съобразени с психологическите особености на учениците. 

отг. Съответния  учител  срок: м.09. 

 

9. Да се изготвят и проведат инструкции с учениците за безопасна работа в учебните стаи, 

кабинети, салони по физкултура и др. 

отг. Съотв.учител срок: м.09. 

10. Да се запознаят учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и родителите 

с правилника по осигуряване на БУВОТ в училището. 
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отг. Директор и КР  срок: м.09. 

11. Да се впишат в длъжностните характеристики конкретните задължения, права и 

отговорности за осигуряване на БУВОТ за длъжностните лица, които ръководят и изпълняват 

трудови процеси  

отг. директор срок: м.09. 

12. Да се отчита на педагогически съвет състоянието по БХТ и ПО, причините, довели до 

трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняването им. 

отг. М.Василева   срок: текущ 

13. Да се осигурят условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на 

служителите, работниците и учениците. 

отг. Директор  срок: постоянен 

14. След приключване на учебни занятия учителите задължително да проверяват за 

забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление. 

отг. учителите  срок: постоянен 

15. Да се изготви план за работа при есенно-зимни условия. 

отг. М.Василева  срок: м.10. 

16. Да се създадат безопасни условия на обучение и труд при извършване на ремонтни 

дейности от външни фирми и организации. 

отг. Директор  срок: през годината 

 

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

1. Да се изготви и изпрати в РУО – Кърджали, за съгласуване график за провеждане на 

обучението за защита при бедствия, аварии и катастрофи (БАК). 

отг. М.Василева срок: м.09. 

2. Да се спазва учебната програма, която е разработена в съответствие с изискванията на 

Закона за народната просвета и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологични 

особености на учениците. 

отг. Директора срок: постоянен 

3. Да се вземат в час на класа темите по защита при бедствия, съгласно разпределението 

на учебното време по теми. 

отг. КР срок: постоянен 

4. Да се осъществи контрол по провеждането на темите по защита при бедствия. 

отг. М.Василева  срок: текущ 

5. Занятията по защита при бедствия да се провеждат през учебната година във време и 

място, съобразени с конкретните специфични условия на обучение. 

отг. КР  срок: постоянен 

6. Да се изучат най-вероятните екстремни ситуации, техните особености и възможни 

последствия. 

отг. КР  срок: постоянен 

7. Да се проведе обучение за действия на учениците и поведение в екстремни ситуации. 

отг. КР срок: през годината 

 

8. Да се изградят  практически умения и навици и да се формира поведенческа психология 

за защита и самозащита при екстремни ситуации, чрез провеждане на семинар с учениците. 

отг. КР  срок: през годината  

9. Да се проведе тренинг два пъти през учебната година с цел да се придобият практически 

умения за оказване на първа помощ, да се придобият практически навици по използването на 
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индивидуални и колективни средства за защита и различни противопожарни уреди и съоръжения. 

отг. М.Василева  срок: по график 

10. Да се търси съдействие от специализираните органи при провеждане на часовете по 

гражданска защита. 

отг. КР  срок: постоянен 

      11. Да се освободят от всякакви материали и съоръжения стълбищата, коридорите и 

изходите. 

отг. Комисията срок: текущ 

                 12. Да се изготви планираща документация  заповеди, указания, графици и други. 

Отг. директор  срок: м.09. 

13. Да се изучи от учениците евакуационната схема на училищната сграда и да се проиграе 

планът за евакуация, като се отрази в материалната книга. 

отг. КР  срок: през годината 

14. Да се извърши проверка на готовността на учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал за евакуация при стихийни бедствия. 

отг. Директор  срок: през годината 

15. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда да се провеждат разговори 

с учениците за припомняне на правилата, поведението и действието на учениците в случай на 

злополука или бедствие. 

отг. учителите срок: постоянен 

 

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА 

 

1. Да се актуализира при необходимост Планът за пожарната безопасност в училището, 

като същият се утвърди от директора на учебното заведение и се съгласува с Началника на РД 

„ПБЗН”. 

отг. Директор  срок: м.09. 

2. С гореспоменатия План да се запознаят всички ученици и целият трудов колектив. 

отг. Директор  срок: м.09. 

3. Да се издаде заповед за противопожарната охрана в училището. 

отг. Директор  срок: м.09. 

4. Да се запознае педагогическия и непедагогическия персонал с изискванията за 

противопожарна охрана. 

отг. Директор срок: м.09. и през годината 

5. Да се следи за спазването на задълженията на помощния и обслужващия персонал за 

противопожарната безопасност. 

отг. М. Василева срок: постоянен 

6. Да се изгради противопожарно ядро, като членовете му се обучат за действие с 

наличните противопожарни уреди и съоръжения.  

отг. М. Василева срок: м.10 

7. Да се спазват и изпълняват разпорежданията на РД „ПБЗН“.  

отг. Директор  срок: постоянен 

 

8. Да се актуализира плана за евакуация и да се окачи на видно място в обекта. 

отг. Директор срок: м. 10. 

9. Да се изготви план за действието на персонала по евакуацията на учениците при пожар. 

Същият да се проиграе, да се отрази в констативен протокол. 

отг. М. Василева срок: през годината 

10. Да се осигури свободен достъп по всяко време към всички сгради, помещения, 
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съоръжения и водоизточници. 

отг. М. Василева срок: постоянен 

11. Да се устроят и поддържат евакуационните пътища и изходи съобразно изискванията 

на противопожарните строително-технически норми. 

отг. М. Василева срок: постоянен 

12. Да се поддържат в изправност пътищата, проходите и входовете свободни от 

материали, а през зимата почистени от снега. 

отг. Комисията срок: постоянен 

13. Да се освободят от всякакви материали и съоръжения стълбищата, коридорите и 

изходите.: 

отг. М.Василева срок: постоянен 

                 14. Да се осигури необходимото противопожарно оборудване. 

отг. Директора  срок: постоянен 

15. Да се извърши основна проверка на сградата и съоръженията в училището и да се 

набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарната безопасност. 

отг. Директор срок: текущ 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 

 

--> РДВР 

--> РЗИ –регионални здравна инспекция  

--> службите за пожарна и аварийна безопасност (РД „ПБЗН“); 

--> Български червен кръст (БЧК); 

--> РД „ПБЗН“; 

--> Главна инспекция на труда (ГИТ); 

--> Пътна полиция, РУО и други. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА КОМИСИЯТА:_____________________ 

                                           /подпис/ 

                                       /В. Терзиева/ 

 

 

 

 


