
ГОДИШЕН ПЛАН 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

 

Х ОУ „АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВ“ гр. Перник 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

 

І. ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА  

- Приобщаване и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици; 

- Ефективна управленска дейност. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 

- Изграждане на дигитална образователна култура в процеса на обучение 

- Високо развитие на родноезиковата и чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на ИТ и подготовката по останалите 

предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители. 

- Взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора. 

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

МИСИЯ 

 

 Поддържане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка личност в нейния стремеж към 

творческо и свободно личностно развитие, основано върху идеите на хуманизма и демокрацията. 



ВИЗИЯ 

  Десето основно училище „Алеко Константинов” чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата, обучавани в училището, 

като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял 

живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Диалогичност и дискусионност, които стимулират учениците към 

толерантност, самостоятелност при вземане на решения. Развиване на новаторството и пълноценното сътрудничество в екип от ученици, 

родители, учители за обръщане към потребностите на младия човек - съпричастност, чувство за принадлежност, възможност за 

самоактуализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; утвърждаването му като екип от високо 

отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично 

мислене в осъществяване на ОП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. 

ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО 

 Разввитие на Х ОУ“Алеко Константинов“ в условията на растяща конкуренция, чрез въвеждане на дигитализация в училище. 

Изграждане на дигитална образователна култура в процеса на обучение. 

  

 

          

               ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
1.   Съхраняване и доразвиване на уменията за учене и на любовта към знанието, творчеството и откривателството. Поощряване 

индивидуалните способности на учениците и реализирането им в учебния процес чрез прилагане на съвременни педагогически 

технологии.- ИКТ, електронни средства и форми на обучение /електронни учебници, мултимедийни уроци, образователни сайтове 

интерактивна дъска, работа със специализирани софтуери  по компютърно моделиране/. 

2.Улесняване на учебния процес чрез въвеждане на съвременни дигитални технологии. Учителят – ментор в процеса на обучение. 

3.Осъщестяване на качествен образователен процес, гарантиращ овладяването на знания и умения от всички ученици за успешното 

им преминаане в по – горен клас, етап или степен, с прилагане на интерактивни методи на обучение. 

4.Планиране на урочната работа съобразно обема знания, умения и компетентности  и възрастовите особености на учениците. 

Доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване - разработване на единни тестове и критерии. 

5..Насърчаване и развитие на технологичните умения от ранна детска възраст чрез използване на дигиталните технологии. 



6.Формиране у учениците на дигитална компетентност, която ще използват в процеса на обучение, умеейки сами да търсят и извличат 

информация от различни електронни източници. 

7.Развиване на способностите у учениците към самообразование, самооценка и мотивиране към участие в олимпиади, 

интердисциплинарни състезания, утвърдени от МОН. 

8.Качествена предучилищна подготовка с цел плавен преход към учебния процес в първи клас. 

9.Осигуряване на по – голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати. 

10.Целодневна организация на обучението на учениците от І до VII клас. 

11.Осъществяване на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за изграждане на умения и компетентности за 

пълноценна реализация в съвременното общество. 

12.Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на учителите и професионално и ефективно развитие на младите 

специалисти. Създаване на добра работна среда за мотивиране, привличане и задържане на млади педагогически кадри в училище. 

13.Утвърждаване на училището като привлекателен културно – образователен център за развитие, насърчаване и изява творческите 

способности на учителите и учениците чрез изяви от Националния календар за дейности. 

14.Разнообразяване и осмисляне на свободното време на учениците чрез участие в извънкласни дейности и включването им в групи 

по проекти, утвърдени в училищния живот. 

15.Децата със СОП да имат равни възможности за обучение и развитие чрез създаване на приобщаваща среда с помощта на осигурен 

екип от специалисти – ресурсни учители. 

16.Създаване на образователна среда с превенция на насилието и агресията сред учениците, утвърждаване на позитивни модели на 

поведение и умения за овладяване на емоцията – осъществяване на дейности по Механизма за противодействие на насилието и 

агресията сред учениците и следване на Алгоритъм. 

17.Разработване и участие в проекти. 

18.Подобряване и улесняване комуникацията с ученици  и  родители чрез ефективно използване на въведените облачни технологии 

-  Училище 365. 

19. Улесняване комуникацията с родителите чрез използване на електронния дневник – бързо и лесно достъпно средство за 

осведоменост.  

20.Ефективно взаимодействие и сътрудничество с: 

-  Обществен съвет, Училищно настоятелство; 

- институции и структури, работещи в областта на образованието. 

21.Съхраняване и развитие на училищните традиции. 

22.Подобряване на микроклимата в училище и утвърждаване на екипността като стил на работа. 



23.Съответствие между поставените в началото на учебната година цели и постигнатите в края резултати от цялостната училищна 

дейност. 
 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  И  ПРИОРИТЕТИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1. Обхват на децата и  учениците. Повишаване на обхвата и превенция на отпадащите ученици; 

№ Дейност Срок Извършва се от: 

1 Актуализиране и отстояване на ясни правила за реда в училище.   

 

15.09.18 Л.Ангелова, В.Пинелов 

2 Създаване на регистър и оценка на риска 30.09. 18 КР 

3 Формиране на екипи според идентифицираните потребности на децата в риск 

от ранно напускане на училище 

15.10.18г Кл.р-ли, Психолг                                                   

4 Изготвяне на програма за работа за деца в риск 30.10.18г Кл.р-ли, Психолог 

5. Подкрепа на учениците от преходните степени – V, VII клас 15.09.18г Кл.р-ли, Преподаватели 

6. Изготвяне на индивидуален план за работа с всяко дете в риск            от отпадане.                                                30.10.18г Кл.р-ли, Психолг 

7. Налагане  наказания на учениците съгласно ЗПУО и            Правилника на 

училището. 

Целогодишен Кл.р-ли, Педагогически съвет 

 

8. Създаване на подкрепяща среда в класа за застрашените ученици   Целогодишен Кл.р-ли, Преподаватели 

9. Осигуряване на педагогическа подкрепа за тези деца от страна на  учителите –

създаване на условия и организация за преодоляване на изоставането и 

пропуските чрез прилагане на индивидуален подход, чрез използване на 

самостоятелна и групова работа 

Целогодишен  Кл.р-ли, Преподаватели 

10. Документиране на резултатите от индивидуалната работа със застрашените от 

отпадане ученици 

Целогодишен  Кл.р-ли, Преподаватели, 

Педагогически съветник 

                                     
 



11. Запознаване на родителите с правилника на училището и възможностите, които 

то дава за обучение и възпитание на децата. 

30.09.18г Кл.р-ли, Преподаватели  

12. Запознаване на родителите/настойниците за техните задължения и права – 

морални и правни. 

30.09.18г Кл.р-ли, Преподаватели 

 

13. Запознаване на родителите с възможностите за кариерно развитие на учениците  

от 7 клас 

м. май, юни 2019г. Кл.р-ли, Преподаватели 

14. ИУЧ по предмети , спорт и плуване Целогодишен  Кл.р-ли, Преподаватели 

                                                                  

по ФВС 

 

15. Участие в спортни отбори и спортни клубове и вокална група Целогодишен  Кл.р-ли, Преподаватели                                                        

по ФВС и музика 

 

 

16. Полуинтернатни групи за самоподготовка на домашните работи и занимания по 

интереси 

 

Целогодишен Преподаватели в ЦДО 

17. Участие в турнири, туристически дейности, зелени училища,   екскурзии с 

учебна цел  

Целогодишен поСК 

 

Кл.р-ли, Преподаватели 

 

18.  Съвместни ползотворни дейности с родителите – помощ от родителската 

общност при провеждане на спортни турнири, екскурзии, зелени училища, 

училищни празници и тържества. 

Целогодишен 

 

Кл.р-ли, Преподаватели 

                                                         

Родителска общност 

 

1. Задължителна училищна документация, осигуряване и опазване на учебниците  и учебните помагала, предоставени за безвъзмездно 

ползване; 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 Сключени договори със 4 издателства: „Просвета “ АД, 

„АнубисБулвест“ ООД, „Архимед 2“ЕООД, „ЮНИВЪРС“ЕООД, 

ЕТ“, Нова звезда 

м.септември 

 

ЗДУД 

 

Навременно осигуряване на 

ЗУД и безплатни учебници и 

учебни помагала с оглед 

оптимизиране на учебния 

процес 



2 На основание данните от Списък-Образец №1 са направени 

допълнителни заявки за учебници 

м.октомври 

 

Росица Стоянова 

 

Навременно осигуряване на 

ЗУД и безплатни учебници и 

учебни помагала с оглед 

оптимизиране на учебния 

процес 

3 Получаване, преглед и разпределяне на задължителната училищна 

документация за началото на учебната година в контекста на ЗПУО 

м.септември 

 

Росица Стоянова 

 

Навременно осигуряване на 

ЗУД и безплатни учебници и 

учебни помагала с оглед 

оптимизиране на учебния 

процес 

4 Предаване на учебниците и учебните помагала на класните 

ръководители с приемателно-предавателни протоколи и 

предоставени за ползване на учениците след запознаване с 

изискванията за тяхното опазване.  

м.септември 

 

Росица Стоянова, 

 КР 

 

Навременно осигуряване на 

ЗУД и безплатни учебници и 

учебни помагала с оглед 

оптимизиране на учебния 

процес 

5 Запознаване на родителите с реда и начините за ползване на 

безплтантите учебници 

м.септември 

 

КР 

 

Навременно осигуряване на 

ЗУД и безплатни учебници и 

учебни помагала с оглед 

оптимизиране на учебния 

процес 

6 В рамките на програмата „Олекотена раница“ училището 

осигурява оборудване с шкафчета по класове 

м.септември Ръководство на 

училището 

 оптимизиране на учебния 

процес 

 Осигуряване на дигитално обучение, позволяващо използването на 

хартиен носител на учебниците само в домашни условия 

Целогодишно преподаватели  

 

2. Кадрово осигуряване; 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 Директорът назначава  педагогическия и непедагогически 

персонал в училището с оглед образователната и 

квалификационната степен за длъжностите. 

 

м.септември 

 

Директор, ЗДУД 

 
 осигуряване с педагогически 

кадри, способни да реализират 

държавните образователни 

изисквания в образование. 



2 При наличие на свободни места директорът ги обявява в РУО и 

Агенцията по заетостта. 

 

постоянен 

 

Директор 

 
осигуряване с педагогически 

кадри, способни да реализират 

държавните образователни 

изисквания в образование. 

3 Директорът назначава комисия, която разглежда документите на 

кандидатите и прави избор по предварително разработени 

критерии 

целогодишно 

 

ЗДУД, 

Председатели на 

МО 

Осигуряване на подбор на 

педагогически кадри, 

способни да реализират 

държавните образователни 

изисквания в образование. 

 

2. Качество на обучението по отделните учебни предмети;  

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1. Участие в квалификационни курсове и семинари 

организирани от РУО – Перник и Община Перник 

По план А .Йорданова, 

 С .Сотирова 

Повишаване квалификацията на 

учителите за постигане на по-добро 

качество на обучението. 

2. Усъвършенстване на съществуващите и утвърждаване на 

нови средства, методи и иновативни практики на оценяване 

на микрониво, в съответствие с ДОС 

м.10.2018г. А .Йорданова,   

С .Сотирова 

Повишаване квалификацията на 

учителите за постигане на по-добро 

качество на обучението. 

3. Провеждане на вътрешноучилищна квалификационна 

дейност чрез тематични семинари и съвети. 

постоянен Учители в 

НЕОО и ПЕОО 

Повишаване квалификацията на 

учителите за постигане на по-добро 

качество на обучението. 

4.  Обсъждане на резултатите от входните нива с учениците и 

представянето им на родителска среща.                                         

 

м. 10. 2018г. ЗДУД Установяване нивото на знания и 

преодоляване на пропуските 

5. Насърчаване и развитие на технологичните умения от ранна 

детска възраст чрез използване на дигиталните технологии – 

компютърно моделиране в началните класове 

м.11. 2018г. Учители в 

НЕОО, А. 

Йорданова 

Повишаване технологичните 

умения на учениците 

6. „Танцувай с татко“ – отбелязване световния ден на бащата 

/26.12./ 

до 20.12. 

2018г. 

И . Маринова,   

В . Найденова,  

Л . Михайлова, 

Д . Лозанова,  

В .Благоева 

Приобщаване и ангажиране на 

родителите към училищния живот 



7. Популяризиране на професии пред учениците от 4 клас м. 02. 2019г. Ч .Атанасов,  

А .Теофилова, 

 Р .Цветкова, 

 А .Карамфилова 

Взаимодействие между училище, 

родителска общност и социални 

партньори. 

8. „Аз пея с мама“ – отбелязване световния ден на майката /08.03./ до 

10.03.2019г. 

Л .Димитрова,  

Д .Тилоева, 

 М .Венчев, 

 Л .Ангелова, 

 А .Йорданова 

Взаимодействие и съвместна работа 

с родителите 

9. Активно участие в състезанията „ Кенгугру” , Великденско и 

Коледно математическо,”Таралеж” , Знам и мога” ,  
По график Учители в 

НЕОО и ПГ 

Развитие на заложби основани на 

практически опит 

10. Еко празник на кв. „Изток” –приложение на наученото от 

учениците по природни науки 
м. 11. 2018г.  Тонева, 

Никифорова, 

Георгиева 

Развитие на интелектуалните 

способности на учениците и 

осмисляне на свободното им време 

11. Посещения на родители и учители в Деня на отворените врати в 

НЕОО 
По подадени 

дати 

Преподаватели в 

НЕОО  

Повишаване на ефективността и 

многообразието в ОВП, чрез 

обмяна на добри практики 

 

 

1.Външното оценяване в училищата 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1. Осигуряване в училищния учебен план на ЗИП по 

предмети от НВО – БЕЛ, Математика, Английски език 

Септември Директор Повишаване успеваемостта 

2. Обхващане на учениците от 4 и 5 кл. в целодневна 

организация и повишаване нивото на ОП 

Септември Директор, КР Повишаване успеваемостта 

3. Работи със задачи по формота PISA целогодишно преподаватели Повишаване на 

практическата насоченост на 

обучението 

4. Мотивиране на учениците чрез участието им в олимпиади 

и национални състезания по математика и БЕЛ с формата 

на изпита за по-високи постижения на НВО 

По график преподаватели Повишаване успеваемостта 

5. Пробен изпит математика в 7 кл. Януари-април Здравкова 

Кръстева 

Повишаване успеваемостта 



6. Пробен изпит БЕЛ в 7. кл. м.05. 2019г. А. Димитрова Повишаване успеваемостта 

7. Отчитане на резултатите от НВО на ПС и набелязване на 

мерки за повишаване на успеваемостта 

Юли ЗДУД Повишаване успеваемостта 

 
2.Вътрешно оценяване в училище 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1. Усъвършенствуване на критериите за вътрешно оценяване на всеки 

преподавател 

септември преподаватели информироност 

2. Запознаване учениците и родителите с актуализираните критерии Октомври 

2018г. 

преподаватели Информироност на 

ученици и родители 

3. Утвърждаване работата с портфолио на учениците с оглед развиващо 

обучение и възможност за проследяване на ОВП 

Целогодишн

о 

преподаватели Развиващо обучение 

4. Изготвяне на писмените изпитвания за първи учебен срок 17. 09. 

2018г. 

ЗДУД Информироност на 

ученици и родители 

5. Работа в час чрез оценяване на проекти По график преподаватели Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

6. Работа с ученици в консултациите По график преподаватели Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

7. Провеждане на консултации във връзка с чл. 15 ал. 2 от инструкция № 

1/ 30 . 10. 2014г. 

По график преподаватели Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

8. Ангажиране на учениците в групи по интереси с цел повишаване 

мотивацията за учене 

Целогодишн

о 

преподаватели Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

9. Привличане на родителите при осъществяване на задачите на ОВП Целогодишн

о 

КР УН Повишаване 

успеваемостта в 



ииндивидуалната 

работа 

10. Търсене на по-разнообразни и интересни форми за преподаване на 

учебния материал – интерактивни методи 

Целогодишн

о 

преподаватели Повишаване 

мотивацията за учене 

11. Стимулиране на добрите резултати на учениците чрез поздравителни 

адреси до родителите 

Края на 

първи срок и 

края на 

годината 

КР Повишаване на 

мотивацията на 

учениците 

 

3.Социализиране и приобщаване на децата и учениците в социален риск и децата и учениците със СОП  

№ Дейност Срок Извършва се от:  

1. Идентифициране на ученици,които  

имат необходимост от  

обща подкрепа 

В рамките 

на учебната 

година 

Педагогически 

съветник 

Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

2. Изготвяне на индивидуални програми за деца със СОП 

 

30.09.2018 

 

КР, Ресурсни 

учители 

Проследяване на 

напредъка на ученика 

през годината 

3. Оценка на потребностите на ученици със СОП Началото на 

учебната 

година 

Ресурсен 

учител,екип 

Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

4. Психологическа подрепа,психо-социална рехабилитация и консултации В рамките 

на учебния 

процес 

Педагогически 

съветник,екип 

Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

5. Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище Целогодиш 

Но 

Директор,заместник-

директор,учители,пе

даг. 

съветник 

Със съдействието на 

ССП 

6. Стимулиране участието на деца с изявени дарби в конкурси,състеза 

ния и олимпиади 

Целогодишн

о 

учители В сътрудничество 

С центровете за  

Работа с деца и 



Други културни  

Институции 

7. Стимулиране участието на деца  и ученици от различни етнически групи 

в състезания 

Целогодишн

о 

учители  

8. Съвместни дейности с 

МКБППМН 

По график УКБППМН,директо

р,район 

на администрация 

Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

9. Обучение на педагогически специалисти за  

работа в мултикултурна 

среда 

Съобразно 

планиран 

график за 

квалифика 

ционна 

дейност 

Директор,председате

ли на МО,предс. На 

предмет 

ни комисии 

Повишаване 

успеваемостта в 

ииндивидуалната 

работа 

10 Награждаване на ученици текущ Директор,заместник-

директори 

При и по определени 

поводи за поощрение 

11. Представяне на дейностите по интереси в училището До 20.09.18 Учители в 

ПИГ,ПГ,Ръководите

ли на групи по 

проекти 

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците 

12. Кариерно ориентиране и консултиране 3-7 клас 01.12.2018/0

1.05.2019 

Кариерен 

консултант,педагоги

чески съветник 

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците 

13. Работа със семейството постоянен ЕКПО Формиране на умения 

за самостоятелен и 

независим социален 

живот 

 

 

 

4.Целодневна организация на учебния процес; 

№ Дейности Срок Изпълнява се от Очаквани резултати 



1. Разработване на план за дейността на методическото обединение. м. 

Септември 

Председател на МО Ясно и точно 

формулирани задачи и 

и отговорниците за 

тяхното изпълнение 

2. Изготвяне на годишно тематично разпределение.  м. 

Септември 

Учители  ЦДО Спазване на графика 

от разпределението по 

дни и седмици 

3. Изготвяне на график за ползване на игротеките. м. 

Септември 

Е. Ангелов Спазване на графика и 

ефективно използване 

на игротеките 

4. Анализ на знанията по учебните предмети – работа с изоставащи деца постоянен Членове МО Да се повиши 

успеваемостта на 

изоставащите ученици 

5.  Изложба на рисунки на тема „Есенна приказка“ м. 

Септември 

Г. Стоилова, 

Цв. Иванова 

Развитие на 

творческите 

способности на 

учениците 

6. Прилагане на интерактивни методи на обучението постоянен Учители ЦДО Подобряване процеса 

на усвояване на 

знанията 

7. Събеседване на тема „Същност на самоподготовката“ М. 

октомври 

Учители ЦДО  Обмяна на опит. 

Представяне на добри 

практики. 

8. Изложба на тема „Моите детски мечти“ М. 

октомври 

З. Драганова Развитие на 

творческите 

способности на 

учениците 

9. Упражнение по БДП в първи клас „Правилно пресичане“ м.ноември М. Александрова Спазване правилата за 

движение по пътищата 

10. Обсъждане и разработване на самоподготовката по Човекът и обществото 

и Човекът и природата 

М. ноември Л. Христова,  

М. Кирилова 

Повишаване 

успеваемостта на 

учениците по тези 

учебни предмети 



10. Посещение в училищната библиотека – I клас М. ноември Цв. Иванова, 

Г. Стоилова, 

М. Александрова 

Създаване на интерес у 

учениците към 

четенена детска 

литература 

11. Работа с интернет – беседа за безопасността М. 

декември 

Е. Ангелов Формиране на култура 

за безопасна работа с 

интернет 

12. Обсъждане и разработване на самоподготовката в 5 -7 клас М. 

декември 

Е. Николова Подобряване на 

учебния процес 

13. „Коледа е“! – изложба на рисунки М.декември Цв. Руменова, 

Мариета Кирилова 

Развитие на 

творческите 

способности на 

учениците 

14. Участие в курсове за повишаване на професионалната квалификация постоянен Учители ЦДО Повишаване на 

квалификацията 

15. Провеждане на състезателни игри М. януари А. Стоилов Развитие на спортните 

умения на учениците. 

Мотивация за участие 

и победа в 

състезанията. 

16. Конкурс за рисунка „Моят любим анимационен герой“ М. януари И. Лазарова Повишаване 

мотивацията на 

учениците 

17. Презентация на тема „Животът и делото на Васил Левски“ – II и III клас М. 

февруари 

Цв. Руменова, 

И. Лазарова 

Патриотично 

възпитание 

18. Участие в конкурс за най-красива мартеница М. март З. Драганова, 

Л. Христова 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците. Развитие на 

творческите 

способности. 

19. Турнир по футбол М. март А. Стоилов Развитие на спортните 

умения на учениците. 

Мотивация за участие 

и победа. 



20. Участие в подготовката за празника на буквите М. март Учители ЦДО I клас, 

класни ръководители 

Подготовка на 

учениците от първи 

клас за тяхното 

участие в празника 

21. „Аз мога да чета“ – състезание между класовете М. април А. Стоилов, 

И. Лазарова 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците 

22. Изложба на тема „Най – красива тетрадка“ – I клас М. април М. Александрова, 

Е. Ангелов, 

Цв. Иванова 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците 

23. Беседа на тема „Интернет в моето свободно време“- V-VII клас М. април Е. Николова Разумно и безопасно 

използване на 

интернет 

24. Честване на 24-ти май М. май Членове на МО Честване на 

официални празници 

25. Годишни тържества за приключване на учебната година М. май Учители ЦДО Честване на празници 

за края на учебната 

година 

№ Дейности Срок Изпълнява се от Очаквани резултати 

1. Разработване на план за дейността на методическото обединение. м. 

Септември 

Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Ясно и точно 

формулирани задачи и 

и отговорниците за 

тяхното изпълнение 

2. Уеднаквяване на изискванията на учителите в ГЦОУД с тези 

на преподавателите по всички учебни предмети за овладяване и 

надграждане  на учебното съдържание. 

м. 

Септември 

Учители в 

ГЦОУД,учители 

Подпомагане на 

учебния процес 

3. Изготвяне на годишно тематично разпределение.  м. 

Септември 

Учители в ГЦОУД Спазване на графика 

от разпределението по 

дни и седмици 

4. Приобщаване на родителите към заниманията по интереси и 

работата с учениците. 

м. 

Септември 

Учители в ГЦОУД Подобряване на 

комуникацията между 

родители, учители и 

ученици 



5.  Изготвяне на график за ползване на игротеките. м. 

Септември 

Членовете на МО Спазване на графика за 

посещение на 

игротеката от всяка 

група 

6. Подобряване и обогатяване на наличната материална база и естетизация 

на училищната среда. 

постоянен Членовете на МО Приобщаване на 

децата към създаване 

на естетическа 

обстановка в училище 

и поддържането ѝ 

7. Анализ на знанията по отделни учебни предмети – работа с 

изоставащи и проблемни ученици. 

постоянен Учители в ГЦОУД, 

учители    

Да се повиши 

успеваемостта на 

изоставащите ученици 

8. Организиране на работни срещи за обмяна на добри практики 

между учителите в ГЦОУД . 

постоянен Учители в ГЦОУД Обмяна на опит 

9. Изложба на рисунки на тема „Златна есен е дошла“. м.Октомври Учители в ГЦОУД Повишаване 

мотивацията на 

учениците 

10. Обучение на тема „Същност на самоподготовката„. м.Октомври Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Представяне на добри 

практики 

11. Обмяна на опит за работа с изоставащи и напреднали ученици. постоянен Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Подобряване 

качеството на 

обучение 

12. Разработване и обсъждане на занимания по 

самоподготовка по математика – I и II клас. 

м.Ноември Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД I и IIкл. 

Подобряване на 

учебния процес 

13. Ефективната организация на ЗИ – условие за повишаване 

инициативността и активността на учениците. 

постоянен Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Повишаване 

мотивацията за учене 

14. Прилагане на интерактивни методи в обучението. постоянен Учители в ГЦОУД   Повишаване 

мотивацията за учене 

15. Показно упражнение по БДП в първи клас на тема „Пресичам ли 

правилно на нерегулирано кръстовище?”.  

м.Ноември Кл. р-ли и учители в 

ГЦОУД на I клас 

Спазване правилата за 

движение по пътищата 



16. Участие в подготовката и провеждането на коледни тържества. м. 

Декември 

Учители в ГЦОУД    

17. Разработване и обсъждане на занимания по самоподготовка по «Човекът 

и обществото“ и „Човекът и природата“ – III и IV клас. 

м. Януари Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД III и IVкл. 

Повишаване 

успеваемостта на 

учениците по тези 

предмети 

18. Участие в квалификационна дейност – вътрешноучилищна и 

извънучилищна . 

постоянен Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Повишаване на 

квалификацията 

19. Участие в курсове за повишаване на професионалната квалификация. постоянен Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Повишаване на 

квалификацията 

20. „Моята любима приказка“ – конкурс за най-хубава рисунка.                   м. 

Февруари 

Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците 

21. Участие в конкурса за най-красива мартеница. м. Март Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Повишаване 

мотивацията на 

учениците 

22. Участие в подготовката на празника на буквите.         м. Март Учители в 

ГЦОУД I клас 

Подготовка на 

учениците от първи 

клас за тяхното 

участие в празника 

23. „Да почистим училищния двор“.          м. Април Председател на 

МО,учители в 

ГЦОУД 

Чист училищен двор 

24. Викторина по ЧП и ЧО с ученици от IV и V клас. м. Април Учители в 

ГЦОУД IV-Vклас 

Стимулиране на 

учениците в учебния 

процес 

25. Годишни тържества за приключване на учебната година.              Учители в ГЦОУД Честване на празници 

за края на учебната 

година 

26. Анализ на работата в ГЦОУД, попълване на анкета от ученици и 

родители и даване на препоръки за оптимизиране на работата в 

групите през следващата учебна година. 

м. Май Председател на 

МО, учители в 

ГЦОУД 

Отчитане на резултати 

от работата в ГЦОУД 



 

5. Организация и координация на квалификационните дейности. 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани 

резултати 

1. Обсъждане новостите в новия ЗПУО – работна среща 09.2017г. Директор, ЗДУД, 

 

Придобиване на 

нови знания, 

умения и 

компетентности 

2. Обучение с Офис 365 10.2018г. Е. Ангелов 

В. Здравкова 

Тренинг обучение 

3. Оказване на подкрепа 

и съдействие на новоназначените учители  

10.2018г. МО 

Д.Тилоева 

Ст.Сотирова 

Обмяна на опит 

4. Използване на облачните технологии с цел по-добра организация на 

учебния процес 

11.2018г. В.Здравкова  

Л.Ангелова 

Обучение 

5. Защита на личните данни 12.2018г. Външен лектор Семинар 

6. Структура на социално-психологическия тренинг 02.2019г. 

 

 

А. Иванова 

 

Тренинг обучение 

7. Алтернативни форми и методи за изпитване и оценяване на учениците 01.2019г. А.Димитрова 

Б. Христова 

 

Обмяна на опит 

8. Внедряване и използване на съвременни информационни и 

комуникационни технологии в учебните часове. Създаване и използване 

на дигитални учебни ресурси 

03.2019г. А. Теофилова  

Л.Димитрова 

  И.Атанасова 

Тематичен съвет 



 

6.Информационни и комуникационни технологии в училищата; 

№ Дейност Срок Извършва се от:  Очаквани резултати 

1. Осигуряване на достъп по на учениците в 

компютърния кабинет с цел изготвяне на проекти и 

проучвателска дейност  

постоянен Преподаватели по предмети Разширяване общата 

култура на учениците 

2. Целенасочено използване на ИКТ по всички учебни 

предмети  

постоянен Преподаватели по предмети Повишаване интереса на 

учениците 

3. Ефективно използване на интерактивните дъски в 

училище 

постоянен Преподаватели по предмети Квалификация на учители 

и повишаване интереса на 

учениците 

4. Използване на електронни учебници по предмети Постоянен Преподаватели по предмети Повишаване интереса на 

учениците 

9. Дигиталното образование и мястото му в часовете по математика 04.2019г. К.Кръстева 

В.Благоева 

Семинар 

10. За новостите в обучението по БЕЛ и МАТ 04.2019г. А.Йорданова 

Л.Михайлова 

Бинарен урок 

11. Ден на отворените врати 05.2019г. Учители 1-3кл. Обмяна на опит 

12. Техники за работа с деца с хиперактивност и дефицит на внимание 06.2019г. Т.Божилова 

К. Ставрева 

Семинар 

13. Правилник за безопасност и работа с ел. уредби на ел. и топлофикационни 

централи и ел. Мрежи 
По график Кооперация ЕЛОТ – гр.  

София 

Обучение 

14. Годишно счетоводно приключване на бюджетната организация По график Община Перник Обучение 

15. Придобиване на 5 ПКС По график ДИУУ Обучение 

16. „Анти - стрес за учители“ Тренинг  Консултативен център 

Плиска 

По договаряне 

17. Защита на лични данни Обучение  Адвокат Янко Янков По договаряне 



5. Защитени природни обекти – презентации изготвени от 

ученици от 7“а“ и 7“б“ клас 

05.2019г. Г. Тонева  

 К. Кръстева 

Осъществяване на 

междупредметни връзки 

6 Работа със закупените от училището  4 лиценза на 

софтуерната система Енвижън в НЕОО 

целогодишен Преподаватели Повишаване интереса на 

учениците 

 

7.Извънкласни и извънучилищни дейности. Координирането и контролирането на дейностите в Националния календар за изяви по интереси на 

децата и учениците и Националния спортен календар на МОН; 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

     

1. Ден на независимостта на България – беседи в час на класа 25.09.2018 Класните ръководители Патриотично 

възпитание 

2. Състезания органазирани от СБНУ По график КР Повишаване на 

интереса  

3. Европейски ден на езиците 24-28.09.18 Б. Христова Повишаване на 

езиково съзнание на 

учениците 

4. Четенето – забавно и интересно По график КР Повешаване интереса 

на децата 

5. Световен ден на учителя – послания към учителите  чрез онлайн 

платформа и сайта на училището. 

03.10.2018г. А. Иванова 

А. Теофилова 

И. Митушев 

Повешаване интереса 

на децата 

6. Екскурзия – 1 а,б,в,г Октомври  

2018г. 

КР Повишаване на общата 

култура 

7. Есенна екскурзия – 3а Октомври  

2018г 

Л. Димитрова Повишаване на общата 

култура 

8. Есенен празник в  ПГ – „Златна есен“ 

 

Октомври  

2018г. 

 

Г.Манолова 

 

Общочовешки 

ценности 

Повешаване интереса 

на децата 

9. “Аз обичам да чета” – Посещение на Окръжна библиотека Перник 

6в 

26.10.2018г. А. Димитрова Повишаване на 

езиково съзнание на 

учениците 



10. Halloween 28-31.10.18 Б. Христова Повишаване на общата 

култура. Знания за 

англоезичните страни 

11. Отбелязване деня на народните будители 31.10.2018г. А. Димитрова,  

И. Атанасова,  

Л. Ангелова 

Л. Димитрова 

Патриотично 

възпитание. 

12. „Последиците от прием на цигари, алкохол, енергийни напитки и 

наркотични       вещества  “-беседи  III- IV клас 

 

м.11.2018г ЗДУД, прев.инф.център 

- Перник, кл.р-ли 

Здравно възпитание 

13. „Наркотични зависимости и заразяване с неизлечими болести“ - 

беседа с пр. от РЗИ -  VI  клас                                                                       

м.11.2018г Отг.:  кл.р-ли, ЗДУД Здравно възпитание 

14. Ексукрзия III а,г IV б,в м.11.2018г КР Повишаване на общата 

култура 

15. Откриване на еко кът в училищния двор 01.11.2018г. КР Повишаване на общата 

култура 

16. Участие в еко празник на кв. Изток                                                                                  

 

м.11.2018г. Тонева,  

Никифорова, 

Кръстева 

 

Прилагане познанията 

на учениците в 

разделното събиране 

на отпадъци и 

рециклирането на 

отпадъчни материали 

17. Ден на толерантността  16.11.2018г. УС Съвет, комисията, 

Ю. Борисов 

Повишаване на общата 

култура 

18. Световен ден за борба срещу насилието 19.11.2018г. УС Съвет, Комисия, Ч. 

Атанасов 

Повишаване на общата 

култура. 

19. “Моята любима книга”-литературно четене 5в клас 21.11.2018г. А. Димитрова Повишаване на 

езиково съзнание на 

учениците 

20. Ден на християнското семейство   

                                                                         

21 ноември  

2018г. 

Б. Христова 

Е. Николова 

Съхраняване на 

християнските и 

семейни ценности 



21. Thanksgiving day 25-26.11.18 Б. Христова Съхраняване на 

християнските и 

семейни ценности 

22. SpellingBee Цяла година Учители по АЕ Развиване на 

чуждаезикови 

компетентности 

23. St.Nicholas Day 06-08.12.18 Б. Христова Традиции и обичаи 

 

24. Световен ден на борба срещу СПИН  м.12.2018г. Е. Никифорова, 

 кл. ръководители 5-7 

клас 

Здравно  

Възпитание 

25. Традиционна изложба на автентична суровачка към читалища 

“Съзнание” 

м. 12 Ю. Борисов Традиции и обичаи 

 

26. Коледен базар 17.12.2018 Ю. Борисов Традиции и обичаи 

 

27. Коледни и новогодишни празници по класове 

                                                                      

21.12.2018г. 

 

Класните ръководители Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

Съхраняване на 

християнските 

ценности и традиции. 

28. „Коледа в училище“ 

                                                                                  

до 

21.12.2018г. 

С. Сотирова Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

 

29. „Математика, ура“ – празник в първи клас 

      

 

М.12.2018г. кл. ръководители на 1 

клас 

Развитие на 

творческите и 

познавателните 

способности на 

учениците. 

30. „На чай в различните страни“ до 

14.12.2018г. 

Г. Руменова, 

И. Маринова, 

Л. Михайлова 

Запознаване с 

различини 

националности 

31. Christmas 17-21.12.18 Б. Христова Традиции и обичаи 

 



32. Конкурс за най-добре украсена класна стая 

                                        

20.12.2018г. Ю.Борисов, 

Н. Василева, 

Г.Тонева, 

Уч. съвет 

Традиции и обичаи 

Стимулиране на 

творческия потенциал 

на децата. 

 

33. Участие в традиционния конкурс за детска рисунка – „ Кукерска 

маска“ в галерия „ При Кмета“.                                                                           

                                                             

м.01.2019г. Юри Борисов ,  

Л. Христова, 

Ст. Тодорова 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

34. Тренинг  с учениците от пети клас „Отстояване на собствени 

решения“ 

 

м.01.2019г. Отг.:кл.р-ли, 

пед.съветник 

Здравно възпитание 

35. „Сурва”   - сурвакарско шествие в училище 

                                                        

м. 01.2019г. Н. Василева, 

К. Кръстева, 

Г. Манолова, 

М. Венчев 

 

Традиции и обичаи 

36. Изложба на автентични мартеници към читалище”Съзнание” м. 01.2019 Ю. Борисов Традиции и обичаи 

37. Общинска изложба за детски рисунки, свързани със 

“Сурва”(галерия При кмета)  и фестивала на маскарадните игри в 

гр. Перник 

м. 01.2019 Ю. Борисов Традиции и обичаи 

38. Отбелязване на годишнина от рождението на Алеко Константинов 

 

м.01.2019 г С. Сотирова, 

Ч. Атанасов, 

М. Александрова 

Патриотично 

възпитание 

 

39. Ден на българското кино 14.01.2019г. В. Найденова, 

В. Благоева 

Повишаване интереса 

към български 

филмови продукции 

40. “Моят живот в стихове” – литературен конкурс, стихове 25.01.2019г. А. Димитрова  

41. Годишнина от обесването на Васил Левски м.02-2019г. М. Бориславова Патриотично 

възпитание и 

национално 

самочувствие 

42. Ден на розовата фланелка м.02.2019г. А. Иванова, 

Уч. съвет 

Възпитаване в 

непримиримост към 

агресията и насилието  



43. 14.02. – празник на виното и любовта 14.02.2019г. Уч. Съвет, 

Б. Христова, 

И. Лазарова 

Традиции и обичаи 

44. St.Valentine’s 14-

16.02.2019 

Б. Христова Традиции и обичаи 

45. Първомартенски базар 25.02.2019 Ю. Борисов Традиции и обичаи 

46. Литературна вечер посветена на любим изучаван автор 25.02.2019г. А. Димитрова Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

 

47. Традиционен, национален конкурс за автентична мартеница към 

“Бабо, дай огънче” 

м. 02.2019 Ю. Борисов Традиции и обичаи 

48. „Човешките ценности“ - тренинг 4 клас   

 

м. 03.2019г. Отг.: пед.съветник Личностно възпитание 

49. „Баба Марта бързала“ – празник в ПГ 01.03.2019г. Г. Манолова Традиции и обичаи 

50. Празникът на мама – изява в ПГ 08.03.2019г. Г. Манолова Международен 

празник на жената 

51. Национален празник на Република България 01.03.2019гл М. Бориславова, 

А. Димитрова, 

С. Сотирова 

Празници на 

Република България 

52. St. Patrick’s 11-15.03.19 Б. Христова Традиции и обичаи 

53. Easter 18-

22.03.2019 

Б. Христова Традиции и обичаи 

54. “Моят град”-екскурзия в исторически музей Перник 22.03.2019г. А. Димитрова Познаване историята 

на град Перник 

55. Водата- извор на живот 22.03.2019г. Е. Никифорова Развитие на 

творческите 

способности и 

въображението им. 

56. Ден на театъра  27.03.2019г. УС, Комисията, А. 

Димитрова 

Повишаване интереса 

към детското 

литературно 

творчество 

57. Празник на детската приказка – деца четат на деца – 4клас, ПГ м.03.2019г. Г. Манолова, 

А. Теофилова 

Развитие на интерес 

към детските приказки 



и стимулиране към 

четене 

58. The linguistic Kangaroo м.04 Б. Христова  

59. 90г. От създаването на Перник за град. м.04.2019г. Е. Никифорова 

М. Бориславова 

Познаване историята 

на град Перник 

60. Среща със Здравка Евтимова, литературен клуб “Алеко” м.04.2019г. А. Димитрова  

61. Отбелязване на Ден на Земята – екологична акция м.04.2019г. Г. Тонева, 

Е. Никифорова, 

К. Кръстева 

Екологично 

възпитание 

62. Участие в „Талантите на град Перник“ м.04.2019г. С. Сотирова Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

Повишаване интереса 

към изяви. 

63. Отбелязване международен ден на книгата м.04.2019г. Р. Стоянова, 

Т. Георгиева, 

А. Асенова, 

Ю. Генадиева, 

Б. Валентинова 

Повишаване интереса 

към детското 

литературно 

творчество 

64. Празник на буквите в първи клас м.04.2019г. Кл.ръководители и 

учители ЦДО на 1 клас 

Развитие на 

творческите и 

познавателни 

способности на 

учениците 

65. Празнуваме Цветница и Великден – изложба на цветя и 

великденска украса 

м.04.2018г. Г. Тонева, 

Кл. ръководители 

Традиции и обичаи 

66. Годишна изложба в галерия “Марин Гогев” м. Май Ю. Борисов Традиции и обичаи 

67. Europe Day 06-

09.05.2019 

 Традиции и обичаи 

68. Екскурзия да крепостта Кракра – 6в 10.05.2019 А. Димитрова Познаване историята 

на град Перник 

69. Празник на здравето м.05.2019г. М. Венчев, 

А. Йорданова 

Здравно възпитание 

70. Спортен празник м.05.2019г. И. Митушев, 

В. Пинелов 

Развитие спортните 

умения на учениците, 



стимулиране на 

желанието им за 

спортни постижения 

71. Патронен празник на училището м.05.2019г. А. Димитрова, 

С. Сотирова, 

Д. Лозанова, 

З. Драганова 

Развитие на 

творческите 

способности на 

учениците и желанието 

им за изява 

72. Световен ден на климата 15.05.2019г. Е. Никифорова Развиване на 

екологична култура на 

децата 

73. Тържествено отбелязване на 24 май – Ден на славянската 

писменост и българската култура – участие в традиционно 

шествие на училищата в гр. Перник 

24.05.2019г. Кл. ръководители Официални празници 

на Република България 

74. Зелено училище – 3а,г 4б,в 29.05-

02.06.19г. 

Кл. ръководители - 

75. 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта 

на България 

02.06.2019г. А. Димитрова, 

З. Йорданова 

Патриотично 

възпитание 

76. Екскурзия 5в Юни Б. Христова Познаване историята  

77. Световен ден на бащата До 21.06.19г. Е. Николова, 

М. Александрова, 

Ю. Борисов 

Международни 

празници 

78. 1 юни – Ден на детето 01.06.2018г. Уч. Съвет, 

Е. Ангелов 

Възпитаване във 

взаимно уважение и  

толерантност 

79. Пътят на хляба 05.06.19г. З. Йорданова, 

М. Бориславова 

Традиции и обичаи 

80. Тържествено закриване на учебната година м.06.2019г. С. Сотирова, 

Кл .ръководители на 7 

клас 

Развитие на 

творческите 

способности на 

учениците и желанието 

им за изява 

 

 



7.2 

 НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР    

№ Дейност-направление“Изкуства“ Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 Международен конкурс „Аз обичам Черно море” Несебър 31 октомври 

2018 г. 

З.Йорданова 

Г.Руменова 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

Повишаване интереса 

към изяви и 

състезания. 

2 Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” за рисунки, 

песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации 

София 

юни 2019 г. М.Александрова 

Л.Христова 

Г.Манолова 

Милчова 

Подкрепа на даровити 

деца. Развитие на 

творческия потенциал 

на децата. 

3 Международен конкурс за детска рисунка „ С очите си видях 

бедата”, София 

Районен – до 

30.04.2019г.; 

Областен – 

до 

20.05.2019 

Национален 

–м.октомври 

2019 г. 

Д.Лозанова 

Л.Михайлова 

И.Маринова 

Манолова 

Кирилова 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

Подкрепа на изявени в 

областта на 

изобразителното 

изкуство ученици 

4 VІІI Международен конкурс за компютърни рисунки и 

колаж“Творчество без граници“ , Хасково 

М.май 2019 А.Йорданова 

А.Асенова 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

Подкрепа на изявени в 

областта на ИТ 

5 Х VІІІ Международен детски конкурс „Южни слънца” 

Петрич 

02 – 04 май 

2019 г. 

С.Тодорова 

Ц.Руменова 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

 НАПРАВЛЕНИЕ “Науки и технологии”    

6 Национален конкурс „Родолюбие” , София  ноември 

2018 г. 

Б.Валентинова 

М.Бориславова 

Р.Тренева 

Повишаване интереса 

към българските 

корени и традиции. 



Познаване на родния 

бит и култура. 

7 Национален конкурс по гражданско образовани „Хората – еднакви 

и различни“, София 

14 декември 

2018г. 

Б.Валентинова 

А.Стоилов 

Повишаване на 

знанията и 

компетентностите. 

Възпитаване към 

толерантност. 

8 Ден на Земята 22 

Април 2019г. 

Манолова, Милчова 

Божилова, Ставрева, 

Кирилова 

 

Повишаване знанията 

и чувствителността на 

учениците относно 

опазване на природата 

и околната среда 

9 Национално състезание“Природата наш дом“ 26 април 

2019 

Л.Христова 

М.Александрова 

Екологично 

образование 

10 Национален ученически празник „За хляба наш“, Благоевград 

1-8 клас – рисунка и приложно изкуство, стихотворение, разказ 

1-12 клас – ценично представяне на ритуал, драматизация, песен , 

танц, макети – състезание за деца 4-5 клас отборно 

19-20 април 

2019г. 

Цветкова 

Лазарова 

Найденова 

 

Познания за родния 

бит и култура. 

Изучаване и познаване 

бъгарските корени и 

традиции. 

11 Национален конкурс „Зелена планета 2019“, Международен детски 

екологичен форум, София 

Април 2019г Е.Ангелов Повишаване на 

знанията и 

компетентностите  на 

учениците.Екологично 

образование 

12 Национална викторина по БДП „Да пазим децата на пътя“, Девин 15-17 май 

2019 

Атанасова 

Генадиева 

Безопасност на 

движението и култура 

на поведение 

13 ХVІI Национално ученическо състезание „Защита при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации ” 

районни – м. 

април 2019 

г.; областни 

Атанасова Повишаване на 

знанията и уменията на 

учениците за защита от 



– до 30 май 

2019 г.; 

национален 

– до м. юни 

2019г. 

природни бедствия и 

извънредни ситуации 

14 Национален конкурс „Национален парк Рила” – познат и непознат” 

, Благоевград 

 ноември 

2018 г. 

Кръстева 

Здравкова 

 

Повишаване на 

знанията и 

компетентностите  на 

учениците. Познания 

за  националните 

паркове на България. 

15 Национална конференция по гражданско образование“Семейство-

училище-общество“, Добрич 

03-04 май 

2019 

Бориславова 

Стоилова 

Добри практики, 

знания и 

компетентности по ГО 

16 Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на 

човечеството“,София 

Май 2019 Е.Николова 

Р.Тренева 

Повишаване на 

знанията и 

компетентностите  на 

учениците. 

17 „Народните будители и Аз“, Пловдив Май-Юни 

2019 

Теофилова Формиране 

гражданско 

самосъзнание и 

патриотично 

отношение. 

 НАПРАВЛЕНИЕ „Изкуства“    

18 Национален конкурс „Вълшебният свят на Родопите“, Кърджали 27-28 

октомври 

2018 

Драганова 

Ц.Руменова 

Н.Василева 

Изява на деца с 

творчески заложби. 

19 Нционален конкурс по фотография“Фотоприказки“, Кърджали 27-28 

октомври 

2018 

З.Йорданова 

Г.Руменова 

Изява творческите 

заложби на децата. 



20 Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“, Бургас Май 2019 Димитрова Изява на деца с 

творчески заложби. 

21 ХІІI Национален конкурс „Златна есен – плодовете на есента”  

Севлиево 

1 ноември 

2018 г.  

Ст.Георгиева 

Ц.Иванова 

Борисов 

Участие на ученици в 

конкурса.Заемане на 

призови места 

22 Национален конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до 

Васильовден” ,София 

14 декември 

2018 г. 

Л.Димитрова 

Л.Ангелова 

М.Венчев 

Развиване творчески 

възможности у децата 

и възможност за изява. 

23 Национален конкурс „Морето, морето, морето...” за литература – 

поезия и проза, и за компютърна рисунка, Варна  

 ноември 

2018г. 

А.Димитрова Участие и подкрепа  на 

деца с творчески 

способности в 

конкурса. 

24 Национаен конкурс за рисунка „Аз и детското полицейско 

управление“, София 

Ноември 

2018 

Лазарова 

Найденова 

Развитие творческите 

възможности на 

децата. 

25 Национален конкурс за рисунка „Моят празник“, Стара Загора Декември 

2018 

Асенова 

Валентинова 

Благоева 

Развитие на 

творческите 

способности на децата. 

26 Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан”, Сунгурларе 14 февруари 

2019г. 

Митушев 

Ю.Борисов 

 

Развиване на 

творческите 

възможности на децата 

и предоставяне на 

пространство за 

изявата им 

27 Национален конкурс : ”Моите детски мечти”, София 22 февруари 

2019г. 

А.Асенова 

 Н.Василева 

 

Стимулиране и 

подкрепа на умението 

на децата да създават 

визия за бъдещите си 

цели  



28 Национален конкурс „Любовта в нас“-за литературно творчество и 

компютърна рисунка, Варна 

17 февруари 

2019 

Димитрова Развиване на 

творческите 

възможности на децата 

и предоставяне на 

пространство за 

изявата им 

29 Национални конкурси „Водата – извор на живот” – „Чиста вода – 

чиста планета”: , Бургас 

за литературно творчество 

 за рисунка и приложно изкуство   

за мултимедийни презентации   

за фотография 

22 март  

2019г. 

Е.Николова 

Р.Цветкова 

Възможност за изява 

на учениците в 

различни области на 

творчеството и 

изкуството.  

30 Национален конкурс за изпълнители на забавна песен, Пловдив 05-06 април 

2019 

Сотирова Развиване на 

творческите 

способности на децата 

31 Конкурс за весели детски рисунки „Малките нашенци“, Казанлък 30 март 2019 Борисов 

А.Йорданова 

Л.Димитрова 

Л.Ангелова 

М.Венчев 

Развиване на 

творческите 

способности на децата 

32 Национален конкурс за фотография „Морето не е за една 

ваканция“, Бургас 

30 октомври 

2018 

Никифорова Развитие 

въображението на 

децата 

33 Национален пленер „Традиция, екология, творчество“, Пловдив 22-25 април 

2019 

Е.Ангелов Усъвършенстване 

творческите изяви. 

34 Национален конкурс за народно приложно изкуство „Лазарка мома 

гиздава“, София 

 Април 

2019 

С.Тодорова Повишаване интереса 

към българските 

корени и традиции. 

Познаване на родния 

бит и култура 



35 Национален конкурс за рисунки на кулинарна тематика „Рецептите 

на баба“, София 

 Април 

2019 

Атанасова 

Благоева 

Цветкова 

Манолова 

Милчова 

Повишаване интереса 

към българските 

корени и традиции. 

Познаване на родния 

бит и култура 

36 Национален ученически конкурс „Куба – далечна и близка”, София Май - юни 

2019г. 

Е.Никифорова Изява на деца с 

творчески заложби в 

областа на географията 

и изобр.изкуство, 

литературата 

37 ІV Национален конкурс „България в картини и слово“, Търговище 16 май 

2019 

Л.Димитрова 

А.Йорданова 

Л.Ангелова 

М.Венчев 

Развиване на 

творческите 

способности на децата 

38 Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Детство мое – 

реално и вълшебно” 

Ловеч 

май 2019г. Н.Василева 

Ч.Атанасов 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

39 

 

Национални конкурси за литературно творчество и изобразително 

изкуство „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев“, София 

17 май 2019 Лозанова 

С.Георгиева 

Ц.Иванова 

Развиване на 

творческите 

способности на децата. 

40 Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на 

Ботев“, Враца 

31 май 2019 А.Димитрова Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

41 Национален конкурс за детска рисунка „Под дъгата на детството ” 

Сандански 

 април  

2019 г. 

Михайлова 

Маринова 

Ц.Руменова 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

42 Национален конкурс за детска рисунка „ПриказкиТЕ...” 

Варна 

1 юни 2019 Атанасов Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

43 Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен” 

София 

1 юни  

2019 г. 

Б.Христова 

Драганова 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 



44 Национален литературен конкурс „Рицарска постъпка“, София Март-април 

2019 

Атанасова Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

45 Национален конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа” 

Кюстендил 

март 

2019 г. 

Атанасов 

Г.Стоилова 

С.Тодорова 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

 

 

8. Подкрепа на даровитите деца и ученици, в т.ч. психологическа подкрепа: 
№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани 

резултати 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

Естетическо оформяне на класни стаи и  

Фоайета. 

 

 

 

 

Изява на деца и ученици с музикални и литературни дарби 

 

 

 

Изобразителните умения на децата от ПГ – „Любим сезон“ 

 

Подбор на ученици за насочване към литературни школи. 

 

Талантите на X ОУ”Алеко Константинов” 

 

Фолклорен пъзел 

  

 

Изработване на маски 

и участие във фолклорен 

Фестивал- Сурва 

                                                                             

 

                                                                         

Приложно изкуство – изработка на мартеници 

постоянен 

 

 

 

 

 

Съгласно 

Национален 

календар 

 

м.04.19г. 

 

м.10.18г. 

 

м. О5.19г. 

 

м. 04.19г. 

 

 

 

м. 01.19г. 

 

 

 

м. февруари 

2019г. 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

Сотирова, Атанасова, 

Димитрова 

  

 

Манолова 

 

Димитрова 

  

Сотирова, Димитрова 

 

А. Йорданова, М. Венчев, 

В. Найденова 

 

 

Борисов, Начален курс 

 

 

 

Борисов, Начален курс 

 

Възпитаване на 

качества за работа в 

екип. 

 

 

Развитие на  

творческия  

потенциал на  

учениците. 

 

 

 

Развитие на сценични 

умения 

 

Формиране на  
траен интерес към  
българския  
фолклор. 



 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

16. 

                                                                

                                                                

 

България на длан- изяви, свързани с 3.март 

 

 

Как да открием талантите в спорта? 

 

Деца спортисти- участия в представителните отбори на училището  

                                                                                                                             

                                                                

                                                               

Участие в Олимпиади в различни области на науката / 

БЕЛ,Математика, Биология, Химия и др./ 

 

                                                               

Участие в конкурси и състезания в областта на изкуствата  

                                                               

 

Талантливи математици - участие в състезанията: „Европейско 

кенгуру”, „Любословие”, Коледно и Великденско математически 

състезания, „Знам и мога” и др. 

 

Музика СИП 

 

Плуване СИП 

 

                                                               

                                                                                              

                                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

м. март 

2019г. 

 

 

м.май 2019г. 

 

съгласно 

график 

 

 

съгласно  
график 
 

 

съгласно  

график 

 

съгласно 

график 

 

 

постоянен 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бориславова, 

Никифорова, начални 

учители, Николова 

 

Пинелов, Георгиева, 

Митушев, Стоилов 

 

Пинелов, Георгиева, 

Митушев, Стоилов 

 

Димитрова, Здравкова, 

Тонева 

 

 

Сотирова, Борисов 

 

 

Здравкова, преподаватели 

начален курс 

 

 

Сотирова 

 

Митушев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развитие на  

 

интересите и  

 

способностите на  

 

учениците. 



9.Опазване живота и здравето на децата и учениците; 

№ Дейности Срок Извършва се от Очаквани резултати 

1. Задължителни: 

1Проверка изправността на ПИС, пътищата за евакуация, 

преглед и изготвяне на протокол за летящи врати 

2.Актуализиране на плановете и промените в ПДУ и МО; ГЗ и 

БД. 

3.Провеждане на инструктаж по БУОВТ. 

4.Изработване на индивидуални програми за деца със СОП, 

програми за деца в риск и трудноуспяващи ученици. 

 

м.09.2018г. 

 

 

Василев 

АР, комисии, 

председатели на 

МО, учители по 

предмети, ресурсни 

учители 

 

Поддържане на безопасни и 

здравословни норми на 

обучение, според възрастовите 

особености 

2. Превантивни: 

2.1. Застраховане на учениците. 

2.2. Евакуационен мониторинг ГЗ; ПЗ. 

2.3. Утвърждаване на етичен кодекс, правила за поведение и 

хранене по класове. 

2.4. Изготвяне на декларации за придружаване на ученици от 

родители – І и ІІ кл. и ПДГ. 

2.5. Припомняне на безопасни маршрути за движение на 

учениците ІІІ – ІV кл 

 

2.4. Национална кампания „Участвам и променям” – физическо 

здраве; психическо здраве и социално благополучие. 

- Участие на учениците в спортни празници на училището, в 

общински и републикански състезания и спортни инициативи. 

„Здравословно хранене” –обучение в разчитане на етикетите на 

храните - Час на класа - 

Провеждане на състезания по училищния спортен календар 

„Бели и здрави зъбки” - постери, подготвени от учениците в 

трети клас 

Информационна кампания във връзка с1 декември – световен 

ден за борба със СПИН 

„Влияние на замърсената околна среда върху човешкото здраве” 

– постери, подготвени от учениците от четвъртите класове 

 

м.09.2018г. 

23.10.18г/23.04.

19г. 

м.09.2018г. 

 

17.09.18г. 

 

17.09.18г. 

 

 

 

постоянен 

 

 

м. октомври  

по график 

м. ноември  

 

М.декември 

 

м. Февруари 

 

 

Кл. ръководители 

Василев 

Кл. ръководители 

 

Кл. ръководители 

 

Кл. ръководители 

 

 

 

 

Ж. Георгиева, В. 

Пинелов и 

Митушев 

 Кл. ръководители 

на ІI – IV кл. 

Кл. ръководители 

на ІІІ кл. 

Кл. Ръководители 

на  V – VII клас  

Кл. ръководители 

на ІV кл. 

 

Безопасно реагиране при 

пожар и природни бедствия 

Постигане на единна система 

Формиране на знания и 

умения и превръщането им в 

поведение на самосъхранение 

и отговорност 



„Промени в човешкото тяло през пубертета” – беседа в петите и 

шестите класове 

 

„Дрогата – изкушението, което не си струва да опитваш” – 

беседа в седмите класове 

 

 

 

„Направих добро за някого” – беседа в Час на класа в първите 

класове 

„Направих добро за някого” – изложба рисунки във вторите 

класове 

„Толерантност към различните – интегриране на децата със 

СОП” – изложба рисунки във третите класове 

 

 

Какви асоциации предизвиква у вас понятието „училищен 

тормоз ?“ 

 

 

„Без алкохол и тютюнев дим” – беседа в час на класа V клас 

 

 

„Превенция на рисково поведение – трафик на хора” – беседа в 

шестите класове 

 

 

 

Кибертормоз – беседа в час на класа в VІІ кл. 

м. януари 

 

м. март 

 

 

м. Ноември 

 

м. Януари 

 

 

м. Февруари 

 

 

м. Ноември 

 

 

 

м. Януари 

 

 

 

м. април 

 

 

 

м. януари 

 

Медицинска сестра 

и класни 

ръководители на V 

и  

Класни 

ръководители на 

VІІ кл., съвместно с 

РЗИ VІ кл. 

Кл. ръководители 

на І кл 

Кл. ръководители 

във ІІ кл.. 

 

Ресурсни учители и 

Кл. Ръководители 

ІІІ кл. 

Педагогически 

съветник, класни 

ръководители на ІV 

кл. 

Кл. ръководители 

V клас. 

Педагогически 

съветник, кл. 

ръководители на VІ 

кл., съвместно с 

РЗИ 

Педагогически 

съветник и 

кл.ръководители на 

VІІ кл. 

3. Съвместни: 

3.1С кметство „Изток”: 

- Участие в Екопразник 

 

 

М.ноември18г. 

 

 

Г. Тонева 

 

 

Екологично образование 



- Участие в празник Ден на планетата Земя 

 

м.04.2018г. 

 

 

 

 

Ю.Борисов  

 

 

4. Участие в проекти: 

 

4.1. „Закуска” и „Училищен плод” 1-4 клас 

4.2. Мярка „Без свободен час“ 

4.3. Схема „Училищен плод“ „Училищно мляко“ 

 

График 

 

График 

 

 

 

Ръководители на 

направления 

А. Йорданова 

 

 

Закаляване; познавателен и 

изследователски практикум; 

приучване към здравословно 

хранене; формиране на умения 

за противопоставяне в 

конфликтни ситуации при 

общуване. 

5. Занимания по БДП 

Да се проведе „Ден на безопасността на движение“ – викторини 

и състезания: 
- ПДГ и 1 клас – “Пътят на първокласника”- среща с 

представители на КАТ 

- II и III клас – конкурс за изработване на най-успешните 

макети на пътни знаци 

- IV клас – провеждане на викторина – Аз познавам 

значението на пътните знаци. 

- V и VI клас – състезание с велосипеди 

- VII – провеждане на викторина 

 

М.април 2019г. 

 

УК по БДП  

 

 

 

Формиране на знания и 

умения и превръщането им в 

поведение на самосъхранение 

и отговорност 

 

10.Система за диференцирано заплащане на учителите и директорите; 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 допълнително трудово възнаграждение на педагогическите 

специалисти за постигнати резултати от труда, успоредно с 

процеса на създаване на условия за нова система за кариерно 

развитие и диференциране на основното възнаграждение в 

зависимост от заеманата длъжност. 

м.октомври 

 

Директор 

 

Мотивиране на  учителите  за 

професионална реализация в 

училището 



2 Изпълняване на програмата, педагогическите специалисти 

получават допълнително трудово възнаграждение в размер на 3% 

с трудовото възнаграждение 

м.октомври 

 

Директор, 

Счетоводител 

 

Мотивиране на  учителите  за 

професионална реализация в 

училището  

 

11.Изпълнение на националните програми в средното образование; 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст – модул „Подпомагане храненето на децата от 

подготвителните групи в детските градини, децата от 

подготвителните класове в училище и учениците от І – ІV клас”. 

м.септември 

 

Директор,-

счетоводител 

 

Осигуряване на безплатна 

закуска за децата от ПДГ и 

учениците І-ІV клас 

2 НП „На училище без отсъствия”-„Без свободен час”. 

 

по график 

 

Директор 

 

Осигуряване на „несвободни 

часове”; създаване на условия 

за непропуснато учебно 

съдържание 

3 Схема „Училищно мляко“ м.ноември/май А. Йорданова  

4 Схема -„Училищен плод“ м.ноември/май А. Йорданова Осигуряване на здравословно 

хранене 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІV: 

 

КОНТАКТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ 

 

- с директори на училища , обслужващи звена и детски градини; 

- с представители на областна и общински администрации; 

- с институции: РЗИ, РЦЗ, дирекции „Социално подпомагане”, РПУ, Агенция по заетостта и други; 

- със синдикални организации; 

- с Обществено - консултативните съвети към РУО;  

- с представители на неправителствени организации; 

- с ДИУУ, НИОКСО; 

- с ученици, родители, учители, граждани и др; 



- с медии. 

 

 

Директор: 

   /Д.Стефанова/ 


