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ГОДИШЕН ПЛАН 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

 

Х ОУ „АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВ“ гр. Перник 

 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
 

 

 

І. ПРИОРИТЕТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 

 Приобщаване и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици; 

 Ефективна управленска дейност. 

 Висок професионализъм на педагогическия екип. 

 Високо развитие на подготовката в областта на ИТ и подготовката по останалите учебни  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 

 

 Х ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник осигурява приобщаващо, справедливо и качествено образование и насърчава 

възможностите за учене през целия живот на ученици и учители. Стремежът на педагогическия екип е да реализира приложимост на 

образованието в личностен и професионален план; да въведе дигитализация  и иновации в образованието; да приложи компетентностния 
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подход за овладяване на ключови компетентности. 

 

ВИЗИЯ 

 Х ОУ  „Алеко Константинов“ ще продължи да се развива като училище с предучилищна подготовка и с два етапа на основна 

образователна степен:  начален етап 1. – 4. клас;  прогимназиален етап 5. – 7. клас. 

Стремежът на училищния екип е насочен към отстояване позицията на водещо училище в конкурентна образователна среда чрез: 

 развиване на общност от родители, учители, ученици и съмишленици, споделяща единни ценности; 

 осигуряване на модерно обучение с прилагане на високи стандарти за качество на образователния продукт; 

  дигитализация и иновации в образованието 

 предоставяне на стимулираща и формираща среда, с грижа за личното израстване и благополучие на учениците; 

 прилагане на ефективен институционален мениджмънт и организационна култура;  

 гарантиране на безопасна среда на обучение по време на кризисни ситуации /пандемична обстановка, природни бедствия/ 

 

ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА 

  

          Формиране на креативни, социално отговорни и инициативни личности със съдействието на иновативно мислещи учители, чрез 

поставяне на ученика в активна позиция при овладяване на компетентности, приложимост на изучаваното съдържание чрез работа със 

съвременни технологии. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
 

1. Реализиране на НП за модернизиране на обучителния процес, извънкласни дейности, работа по проекти за дигитално обучение. 

2. Постигане високо ниво на управленски компетентности, чрез квалификации и делегиране на отговорности. 

3. Работа в електронна образователна среда, в процеса на обучение и при извънредни ситуации /Microsoft Teams, Shkolo/. Равен достъп и 

възможности за всички ученици. Използване на утвърдени образователни платформи от МОН. 

4. Насърчаване на технологичните умения на учениците чрез формиране на дигитални компетентности /НП – „Иновации в действие“; „Об-

разование за утрешния ден“/ 

5. Обогатяване на материалната база, чрез участие на училището в Национални програми като бенефициент: 

- Осигуряване на съвременна образователна среда; 

- Площадка по БДП; 

- Културните институции като образователна среда. 

6. Взаимно и подкрепящо сътрудничество с родителите, с посредничеството на УН, Обществения съвет /НП – „Заедно за всяко дете“, модул 

Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищно и училищно образование; НП – „Участвай и променяй 

– родителят активен партньор в училищния живот/. 

7. Развитие на нови подходи на оценяване и включване на самооценката и взаимното оценяване като фактор за общата оценка. 

8. Целодневна организация за учениците от I – VII клас 

9. Равни възможности за обучение и развитие на деца със СОП – развиване на чувство за толерантност и емпатия. 

10.  Осъществяване на дейности по Механизма за противодействие на насилието и агресията сред учениците и следване на Алгоритъм. 

11.  Разработване и участие в проекти. 

12.  Развитие творческия потенциал на ученика чрез: 

- Програми за извънкласна дейности и участие в групи по проекти по НП „Заедно в грижата за всеки ученик“, модул – Осигуряване на 

условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта; 
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- „Подкрепа за успех“ и групи по интереси за приобщаващо образование; 

- Участия в конкурси и стимулиращи дейности; 

- Отразяване дейностите на официалния сайт и фейсбук страницата. 

13.  Стимулиране на творческите заложби на талантливите деца чрез участия в разнообразни форми на извънкласна и извънучилищна дейност. 

14.  Качествено предучилищно образование. 

15.  Насочване на квалификационната дейност към съвременни начини за преподаване на учебния материал. 

16.  Утвърждаване на вътрешноучилищната квалификация чрез открити уроци на взаимодействие на ЕКК между училищата. 

17.  По- голяма практическа приложимост на обучението. 

18.  Взаимна обвързаност и синхронизиране на дейностите в обучението. 

19.  Обмяна на добри практики. Осъществяване на интердисциплинарни уроци. 

20.  Партньорство с иновативно училище. 

21.  Успешно реализиране на училищната програма по ГЗЕИО за придобиване на социални, граждански, интеркултурни ценности и компе-

тентности. 

22.  Утвърждаване на системата за наставничество, с цел адекватна подкрепа на младия учител. 

 Съхраняване и развитие на училищните традиции. 
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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: Очаквани резултати 

1 Активна работа на УКПППУ  с проблемните деца с 

цел приобщаване към училищния живот съвместно 

с МКБППМН , ДСП, отдела ,,Закрила на детето“, 

ДПС при РУ 

През учебната година 

2020 / 2021 

УКПППУ, 

класни ръководители 

 Активно партньорство за 

превенция от отпадане 

2 Планиране и осъществяване на контрол за редовно 

и точно вписване на отсъствията на учениците в 

училищната документация. 

През учебната година 

2020 / 2021 

ЗДУД; кл. 

ръководители 

Превенция от отпадане 

3 Осъществяване на контрол върху спазването  на 

задълженията на класните ръководители  да 

анализират и оценяват рисковите фактори за 

отпадане от училище. 

През учебната година 

2020 / 2021 

ЗДУД, педагогически 

съветник 

Превенция на рисковите 

фактори 

4 Пълноценно използване на възможностите за 

организиране на разнообразни извънкласни и 

извънучилищни дейности. 

През учебната година 

2020 / 2021 

Учители в 

извънкласни 

дейности 

Повишаване мотивацията 

на учениците 

5 Включване на родителската общност в партньорски 

дейности и мероприятия за  преодоляване на 

преждевременното напускане на училище. 

През учебната година 

2020 / 2021 

Кл. р-ли, учители по 

предмети 

Активно партньорство 

между родители и 

училище 

6 Поддържане на регистър за деца в риск в 

училището /когато детето се премества, 

информацията се предава по служебен път/ 

През учебната година 

2020 / 2021 

Кл. р-ли, 

Преподаватели, 

Педагогически 

съветник 

Спазване на дейностите и 

графика 

7 Да имаме готовност при указания от здравните 

власти да превключим на обучение в електронна 

среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, 

цялото училище или всички училища в общината, 

областта или държавата) и съобразно решенията на 

областните кризисни щабове за борба с COVID-19 

за деца в риск да отпаднат от училище 

поради поведенчески проблеми 

за деца в риск да отпаднат от училище 

През учебната година 

2020 / 2021 

 Родители, кл. р-ли, 

А. Иванова, 

УКПППУ 

Екипна работа между 

родители и учители 
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поради социално-икономически проблеми. 

 

8 Своевременно уведомяване ДСП, отдел ,,Закрила 

на детето“, районна администрация за ученици, 

допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия 

През учебната година 

2020 / 2021 

класни ръководители, 

директор 

 

Превенция от отпадане 

9 Стриктно отбелязване на отсъстващите ученици и 

системни текущи проверки от страна на 

ръководството на училището 

През учебната година 

2020 / 2021 

 Кл. Ръководители; 

ЗДУД    

Превенция от отпадане 

10 Родитело-учителска консултация по 

професионалното ориентиране с родителите на 

ученици от VІІ клас. 

М. април 2021 г. 

 

КР,  

Пeдагогически 

съветник 

Професионално 

ориентиране, избор на 

училище 

11 Във връзка с гражданското образование и 

възпитание на учениците и опазване на тяхното 

здраве, да се организират и проведат беседи, 

свързани със сектите, наркоманията, алкохола и 

тютюнопушенето с представители на РЗИ / 5 - 7 

клас /. Разглеждане на здравни теми в часа на класа 

-  COVID 19, сексуална култура, наркомания, 

алкохолизъм, здравословен начин на живот 

 

Според месечния план на 

училището за учебната 2020 / 

2021 учебна година 

Мед. лице, 

ПС, 

КР в ПЕОО 

Повишаване 

информираността на 

децата; превенция на 

зависимостите 

12 Популяризиране на добрите постижения на 

учениците на училищни празници и извънкласни 

мероприятия 

През учебната година 

2020 / 2021 

Директор, комисия по 

реклама в училище 

Повишаване 

информираността на 

децата, развиване на 

творческия потенциал 

13 Изготвяне на поименен списък от  класните 

ръководители, в чиито класове има ученици със  

затруднения в ограмотяването. Изготвяне на личен 

профил на тези ученици. Поощряване с грамота 

Октомври 

2020г. 

Класни ръководители 

 

Превенция от отпадане 

14 Включване в занимания по интереси за осмисляне 

на свободното им време 

През учебната година 

2020 / 2021 

Ръководители 

извънкласни 

дейности, ЦОУД 

Превенция от отпадане 
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15 Създаване на дискусионен клуб с ученици от V- VII 

клас, в който да бъдат включени застрашени от 

отпадане ученици. 

Септември – Ноември 

2020г. 

Класни ръководители 

Ученици от 

ученически актив 

Превенция от отпадане 

16 Провеждане на анкета с ученици за установяване 

на проблема от отпадане 

М. декември.2020 г А. Иванова Превенция от отпадане 

17 Идентифициране на учениците в риск от отпадане-

засилено междуинституционално взаимодействие с 

ОЗД,МВР/ДПС, община и други институции при 

при указания от здравните власти да превключим на 

обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за 

отделни паралелки, цялото училище или всички 

училища в общината, областта или държавата) и 

съобразно решенията на областните кризисни 

щабове за борба с COVID-19; 

 

През учебната година 

2020 / 2021 

Кл. Ръководители 

А. Иванова 

Превенция от отпадане 

18 Подкрепа на учениците в риск от напускане чрез 

различни форми на ученическо самоуправление 

През учебната година 

2020 / 2021 

Кл. Ръководители 

А. Иванова 

УС 

Превенция от отпадане 

 

 

 

 

 

 

2.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 с 4 издателства: „Просвета “ 

АД, „КЛЕТ България“ ООД,  „ЮНИВЪРС“ ЕООД, 

ЕТ, „Нова звезда 2000“ ЕООД 

М. септември 2020 г. 

 

ЗДУД 

 

Навременно осигуряване 

на ЗУД и безплатни 

учебници и учебни 

помагала с оглед 

оптимизиране на учебния 

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

направени допълнителни заявки за учениците от I и 

II клас 

М. септември 2020 г. 

 

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 2020 г. 

 

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 2020 г. 

 

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 безплатните хартиени и електронни 

учебници 

М.октомври 2020 г. 

 

КР 

 

Навременно осигуряване 

на ЗУД и безплатни 

учебници и учебни 

помагала с оглед 

оптимизиране на учебния 

процес 

6 Организиране на образователния процес при 

максимално използване на шкафчетата в класните 

стаи I – VII клас за съхраняване на учебници, 

учебни комплекти,   учебни помагала и   лични 

вещи 

 

Учебната 2020/2021 година Пед.специалисти 

начален/прогимн.етап 

Да се формират 

качества у учениците като 

организираност, 

отговорност, поддържане 

на чистота, управление на 

времето, уважение към 

вещите; 
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7 За осъществяване на училищната подготовка в 

учебния час, да се използват само одобрените от 

МОН учебници и учебни комплекти.  

Учебната 2020/2021 година Пед. специалисти 

начален/прогимн.етап 

Да се формират 

качества у учениците като 

организираност, 

отговорност, поддържане 

на чистота, управление на 

времето, уважение към 

вещите; 

 

8 Провеждане на блок часове по учебни предмети, 

във връзка с COVID -19 

Учебната 2020/2021 година Пед. специалисти 

начален/прогимн.етап 

Да се гарантират 

здравословни и безопасни 

условия на учене; 

 

 

9 Ангажиране на родителите да оптимизират 

съдържанието на раницата за следващия ден и 

контрол от тяхна страна да не се носят в раницата 

вещи,  

които не са свързани  с учебния процес. 

Учебната 2020/2021 година Пед.специалисти 

начален/прогимн.етап 

Да се гарантират 

здравословни и безопасни 

условия на учене; 

 

 

 

 

3.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 2020 г. 

 

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 
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държавните образователни 

изисквания в образование. 

3 Директорът назначава комисия, която разглежда 

документите на кандидатите и прави избор по 

предварително разработени критерии 

Целогодишен 

 

ЗДУД, Председатели на 

МО 

Осигуряване на подбор на 

педагогически кадри, 

способни да реализират 

държавните образователни 

изисквания в образование. 

 

4.Качество на обучението по отделните учебни предмети;   

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 
Чрез работа по проекти ( „Подкрепа за успех“, 

Наредба за приобщаващото образование) ще 

се цели повишаване на мотивацията на учени-

ците и ефективна обратна връзка с тях; разви-

ване на позитивно отношение учител-ученик; 

подобряване на образователните резултати на 

учениците; намаляване на неграмотните деца; 

активност в учебния процес на учениците.  

Учебна 2020/2021 година Учители ЕКК Повишаване  качеството на 

образование. 

2 
Създаване на възможности за договорености с 

родителите за по-добро бъдеще на децата им в 

образователната система. Ролята на възпитани-

ето на всеки ученик и отношението на родите-

лите към образованието в институцията. Ефек-

тивна и прозрачна обратна връзка с родите-

лите за образованието и възпитанието на де-

цата им. Алгоритъм за преминаване към обу-

чение в електронна среда от разстояние в усло-

вията на COVID-19. 

Учебна 2020/2021 година Учители ЕКК Повишаване качеството на 

образование и устойчивост 

на образователния процес. 

3 
Осигуряване на условия за синхронно и асинх-

ронно учене, в условията на COVID -19 

14.09.2020г В. Василев Да се гарантират 

здравословни и безопасни 

условия на учене 
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4  Обсъждане на резултатите от входните нива с 

учениците и представянето им на родителска 

среща, работни срещи по ЕКК, ПС 

 

М. октомври 2020г. КР, Учители НЕОО и 

ПЕОО, ЗДУД 

Установяване нивото на 

знания и преодоляване на 

пропуските 

5 Организиране на занимания по интереси, 

Организиране на извънкласни форми на 

обучение на учениците. 

М. октомври 2020г Учители НЕОО/ПЕОО Развитие на творческите 

заложби на учениците. 

6 Включване на учениците в мероприятия, 

конкурси, концерти 

Целогодишен С. Сотирова 

Учители ФВС 

Кл. Ръководители 

Развитие на творческите 

заложби на учениците 

7 Проблемни ситуации при обучение и работа в 

електронна среда – тематичен съвет 

М. декември 2020 г. И. Митушев,Б. Христова, 

А. Петрова, В.Здравкова, 

Е. Никифорова 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите за постигане на 

по-добро качество на 

обучението. 

8 „В училище е хубаво –превенция от конфликти 

и агресия в училище“ – тематичен съвет 

М. март 2021 г. А. Иванова 

В. Найденова 

Л. Михайлова 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите за постигане на 

по-добро качество на 

обучението. 

9 Развитие на творческите възможности и ком-

петентности с цел постигане на по- високи ре-

зултати на конкурси, състезания, олимпиади  

Целогодишен Учители по учебни 

предмети 

Развитие на творческите 

заложби на учениците. 

10 Работа по НП „Ученически олимпиади и 

състезания“ 

Октомври 2020 – март 2021г Е. Никифорова Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици 

11 Активно участие в състезанията Европейско 

Кенгуру, Великденско и Коледно 

математическо, Знам и мога , 

По график Учители в НЕОО и 

ПЕОО 

Развитие на заложби 

основани на практически 

опит 

12 Организация на учебни часове – Отворени 

врати  

По подадени дати в 

плановете на ЕКК 

Преподаватели  Повишаване на 

ефективността и 

многообразието в ОВП, 

чрез обмяна на добри 

практики 
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13 Работа по НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ Модул „Изграждане на 

площадка по БДП 

Декември 2020 г В. Василев 

Е. Никифорова 

Е. Николова 

 

Подобряване методиката на 

преподаване по БДП 

14 Безплатна регистрация (абонаментът се поема 

от училището) на учениците в онлайн игра на 

въпроси и отговори върху прочетени книги - 

„Книговище“ 

Декември 2020 г Б. Валентинова 

Д. Йорданова 

Повишаване на 

мотивацията на учениците 

към ученето. 

15 Достъп до училищната библиотека Целогодишен Р. Стоянова Изграждане на навици за 

четене, компетентности за 

търсене и ползване на 

информация 

16 Организиране на занимания по четене и по 

български език в рамките на целодневната 

организация на учебния ден с учениците от 

първи – пети клас 

 

Целогодишен Учители ЦОУД Повишаване на 

мотивацията на учениците 

към четенето 

17 Допълнителни консултации по учебни 

предмети 

целогодишен Учители по учебни 

предмети 

Повишаване знанията по 

учебни предмети 

18 Организиране на мероприятия показващи 

връзката между отделните предмети /бинарни 

уроци/ 

 

М. ноември 2020 г – М. март 

2021 г 

 

Учители ЦОУД Преодоляване на 

неравнопоставеност при 

билингвите 

19 Запознаване на учениците с Конвенцията за 

правата на детето 

Октомври 2020 г Кл. Ръководители 

А. Иванова 

Превенция на насилието и 

правата на детето 

20 Създаване на Етичен кодекс на учениците по 

класове 

Октомври 2020 г Кл. ръководители Преодоляване на проблемно 

поведение 
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5. Външното оценяване в училищата 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 Осигуряване в училищния учебен план на ИУЧ по 

предмети от НВО – БЕЛ, Математика 

М. септември 

2020 г. 

Директор Повишаване успеваемостта чрез 

надграждане на знанията в часовете 

по ИУЧ; пробни изпити в IV-VII 

клас 

2 Сформиране на групи по интереси по БЕЛ и математика Целогодишно Преподаватели Повишаване на успеваемостта на 

НВО  

3 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 

4 Пробен изпит по БЕЛ и Математика VII клас Януари – април 

2021 г 

Преподаватели 

БЕЛ и 

Математика 

Повишаване на успеваемостта  

5 Отчитане на резултатите от НВО на ПС и набелязване на 

мерки за повишаване на успеваемостта 

М. юли 2021 г. ЗДУД Повишаване успеваемостта 

 

6.Вътрешно оценяване в училище 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 Усъвършенстване на критериите за вътрешно оценяване на всеки 

преподавател 

М. септември 

2020 г. 

Преподаватели информираност 

2 Запознаване учениците и родителите с актуализираните критерии за 

оценяване 

М. октомври 

2020 г. 

Преподаватели Информираност на 

ученици и родители 

3 Поддържане на ученическо портфолио, с оглед развиващо обучение и 

възможност за проследяване на ОВП 

Целогодишно Преподаватели Развиващо обучение 

4 Изготвяне на график за писмените изпитвания за първи учебен срок Септември 

2020 г 

ЗДУД Информираност на 

ученици и родители 

5 Провеждане на консултации с учениците По график Преподаватели Повишаване 

успеваемостта в 

индивидуалната работа 

6 Провеждане на консултации във връзка с чл. 15 ал. 2 от инструкция  

№ 1/ 30 . 10. 2014г. 

По график Преподаватели Повишаване 

успеваемостта в 

индивидуалната работа 
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7 Ангажиране на учениците в групи по интереси с цел повишаване 

мотивацията за учене 

Целогодишно Преподаватели Повишаване 

успеваемостта в 

индивидуалната работа 

8 Привличане на родителите при осъществяване на задачите на ОВП Целогодишно КР, УН, родителски 

актив /по класове/ 

Повишаване 

успеваемостта в 

индивидуалната работа 

9 Стимулиране на добрите резултати на учениците чрез поздравителни 

адреси до родителите/ благодарствени писма 

Края на първи 

срок и края на 

годината 

КР Повишаване на 

мотивацията на 

учениците 

 

7.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. 

Екипна работа на учителите в даден клас. 

В рамките на 

учебната 

година 

Педагогически 

съветник, Класни 

ръководители 

Повишаване 

успеваемостта в 

индивидуалната работа 

2 Идентифициране на ученици в риск: 

- Фактори, застрашаващи сигурността на учениците; 

- Проучване на проблемите на учениците, живеещи в 

неблагоприятна среда; 

- Проучване на причините за системно непосещение на 

училище; 

- Ангажиране на деца в риск в групи по интереси 

В рамките на 

учебната 

година 

К. Ставрева 

Т. Божилова 

А. Иванова 

Превенция на деца в 

риск 

3 Изготвяне на индивидуални програми за деца със СОП 30.09.2020 г. КР, Ресурсни 

учители 

Проследяване на 

напредъка на ученика 

през годината 

4 Оценка на потребностите на ученици със СОП До 3 месеца 

след  

идентифицира

не 

КР, ресурсни 

учители, екип 

Повишаване 

успеваемостта в 

индивидуалната работа 

5 Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище, чрез 

проучване интересите на децата и участието им в училищни проекти 

Целогодишно Директор, 

заместник-директор, 

учители, педаг. 

съветник 

Със съдействието на 

ССП 
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6 Стимулиране  на деца  за участието им в конкурси, състезания и 

олимпиади. 

 

Целогодишно Учители В сътрудничество с 

центровете за работа с 

деца и други културни 

институции 

7 „Аз  обичам реда и чистотата“ – 1клас - Всяка последна седмица от 

месеца, учениците почистват и подреждат класните си стаи, с оглед 

създаване на отношение към работното място 

Целогодишно  Кл. ръководители и 

учители ЦОУД 

Създаване  в учениците 

навици още в първи 

клас и да поддържат 

добра хигиена 

8 „Оригами“ – изложба на изработени модели във фоайето на I етаж октомври Учители ЦОУД Усъвършенстване на 

сръчността и 

логическото мислене 

9 Съвместни дейности с МКБППМН (посещения, разговори) По график УКБППМН, 

директор, районна 

администрация 

Повишаване 

успеваемостта в 

индивидуалната работа 

10 Награждаване на ученици – годишна награда „Алековец“; грамоти, 

медали за участие в състезания (математически, спортни и др) 

Текущ Директор, заместник 

- директори 

При и по определени 

поводи за поощрение 

11 Представяне на дейностите по интереси в училището М. септември 

2020 г. 

Учители в ЦДО, ПГ, 

Ръководители на 

групи за занимания 

по интереси 

Повишаване на 

мотивацията на 

учениците 

12 „Изучаването на чужд език – прозорец към света“ – проектна дейност 

на учениците по английски език 

Ноември 

2020г 

Преподаватели по 

чужд език 

Мотивация към бъдеща 

реализация 

13 Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност 

по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“, II – VII клас 

М. ноември 

2020г. 

М. април 

2021г. 

Класни 

ръководители 

Р. Стоянова, А. 

Карамфилова 

Мотивация за 

включване в дейности 

на училището. 

14 „Какъв искам да стана, когато порасна“ – професионално ориентиране 

и консултиране, III – VII клас 

01.12.2020г/ 

01.06.2021г 

Кариерен консултант 

Кл. Ръководители 

Правилен избор и 

възможности за 

професия 

15 Работа със семейството – проучване, анкети, отворени врати Постоянен ЕКПО Формиране на умения 

за самостоятелен и 

независим социален 

живот 
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8.Организация и координация на квалификационните дейности   

 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани 

резултати 

1 Запознаване и обсъждане на новостите в наредбите и ЗПУО.  М.септември 

2020г. 

Директор, ЗДУД  Придобиване на 

нови знания, 

умения и 

компетентности 

2 Разработване на планове за дейността на ЕКК М.септември 

2020г. 

Председатели ЕКК Работна среща 

3 Оказване на методическа и педагогическа помощ на млади и 

новопостъпили колеги, съгласно програма за подкрепа на 

педагогически специалисти /наставничество/. 

М.септември 

2020г. 

Председатели ЕКК 

А. Теофилова 

Б. Христова 

Подкрепа на 

новопостъпили 

учители 

4 Запознаване и обсъждане на Наредба №8 за информацията и 

документите за системата на предучилищното и 

училищното образование и Наредба №11 за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците 

М.септември 

2020г.  

Председатели ЕКК Работна среща 

5 Информиране на педагогическите и непедагогическите специалисти за 

мерки  и изисквания работа по време извънредно положение и работа 

в COVID среда 

М.септември 

2020г. 

Директор Работна среща 

6 Срещи с ресурсния учител за запознаване с новостите по изготвяне на 

програми за деца със СОП 

 М.септември – 

М.октомври 

2020г. 

Преподаватели, 

Ресурсни учители 

Дискусия 

7 Анализ на резултатите от проведеното входно ниво по предмети и 

набелязване на мерки за предотвратяване на пропуските 

М.октомври 

2020г. 

Председатели ЕКК Дискусия 

8 Разглеждане на добри практики за комуникация и подобряване на 

взаимодействието между семейството и образователната институция 

 

М.октомври 

2020г. 

Председатели ЕКК Тренинг 

9 Синхронизиране на критерии и добри практики в задължителна 

подготовка и целодневното обучение, I – IV клас 

М.ноември 

2020г. 

Председател ЕКК 

Кл.ръководители,  

учители ЦОУД 

Дискусия 

10 Споделяне на опит и дискусия на тема: „Интерактивните методи на 

обучение в дистанционна среда”. Работа с електронни ресурси в 

образованието. 

М.декември 

2020г. 

М.март 2021г. 

Председатели ЕКК Семинар 
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11 „Проблемни ситуации при обучение и работа в електронна среда“– 

тематичен съвет 

М. декември 

2020г. 

И. Митушев, Б. Христова, 

А. Петрова, В. Здравкова, 

Е. Никифорова 

Тематичен съвет 

12 „В училище е хубаво –превенция от конфликти и агресия в училище“ 

– тематичен съвет 

М. март 

2021г. 

А. Иванова 

В. Найденова 

Л. Михайлова 

Тематичен съвет 

13 Развитие на таланта и творческите умения в групите за заниманията 

по интереси 

М. март 

2021г. 

Ръководители на групите Презентация 

14 Дискутиране на наличните и потенциални трудности при работата с 

изоставащи, проблемни и талантливи ученици. 

М. декември 

2020г. 

М. март 2021г. 

Р. Тренева 

Р. Цветкова 

Е. Никифорова 

Добри практики 

15 Анализ на резултатите от първи и втори учебен срок. Набелязване на 

мерки за повишаване на успеваемостта по учебни предмети 

М. Февруари 

2021г. 

М. юни 2021г. 

Кл. ръководители I – VII 

клас 

Р. Тренева 

Р. Цветкова 

Е. Никифорова 

Изграждане на 

позитивен 

организационен 

климат в класа, 

даващ 

възможност за 

създаване на 

условия за 

сътрудничество и 

ефективна 

комуникация в 

процеса на 

обучение 
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9.Информационни и комуникационни технологии в училищата; 

№ Дейност Срок Извършва се от:  Очаквани 

резултати 

1 Целенасочено използване на ИКТ по всички учебни предмети за 

повишаване дигиталните умения на учениците 

целогодишен Преподаватели по 

предмети 

Повишаване 

интереса на 

учениците 

2 „Необходимост от владеене на ИКТ“ – използване на образователни 

видеа за презентиране и работа по учебно съдържание VII клас 

Януари 2021 г Цв. Иванова Осмисляне на 

необходимостта от 

ИКТ в бъдещото 

развитие 

 

10. Извънкласни и извънучилищни дейности   

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 Тържествено откриване на учебната година 15. 09. 2020 г. Кл. ръководители на ІV 

кл., Ст. Сотирова 

 

2 Ден на независимостта на България – видеоматериали в часа на 

класа 

21.09.2020 г. Класните ръководители Патриотично възпитание 

3 Ден на спорта в училище “BG бъди активен“ 28. 09. 2020 г. И. Митушев, В. 

Пинелов, учители ФВС 

Здравословен начин на 

живот 

4 Международен ден за защита на животните – съвместно с 

фондация „Четири лапи“ 

02.10.2020 г Б. Христова 

А. Иванова, 

Ст.Георгиева 

Толерантност към 

животните 

5 „Моята първа среща с книгите в библиотеката“ – тържествен 

ритуал с първокласниците 

05.10 – 09. 10. 

2020г. 

Учителите в първи 

клас/ библиотекар 

Изграждане на интерес 

към книгата 

6 Изложба на рисунки и фотографии по случай Деня на град 

Перник. 

12-16.10.2020 г. КР І-VІІ кл., Ю. 

Борисов/ библиотекар 

Б.Валентинова, 

Б.Петрова 

Патриотично възпитание 

7 „Златокоса есен“ – изложба приложно изкуство на учениците от 

ІІ-ІV кл.; Есенен празник в ПГ 

22.10 – 

23.10.2020 г 

Кл. Ръководители и 

учители по ИИ, Г. 

Манолова 

Изява на творческите 

възможности на 

учениците 
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8 Турнир за купата на квартал Изток по футбол I - IV клас Октомври 2020 г В. Пинелов; учители 

ФВС 

Изява на творческите 

възможности на 

учениците 

9 Изработване на 

постер-послание към всички ученици: „Десет причини да чета“ 

 

Октомври 2020 А.Иванова, УС Мотивация към учене и 

четене 

10 Световен ден на учителя – разговори по класове за ролята на 

учителя 

05-06.10.20г УС, кл.ръководители Толерантност към 

учителя 

11 Последиците от употреба на наркотични вещества- 

презентация/линк към видео/ РЗИ, превантивен инф. център – 

Перник - V “а“ и  VI „а“ клас 

„Какво не знаете за наркотиците“-линк към видеоматериал    – III 

„б“, III „в“    клас 

Тренинг „Не общувам с непознати“- подкрепа за сигурност  – IV 

„б“ и  IV „в“ клас 

 

Ноември 2020г. Класни ръководители 

V “а“ и  VI „а“ клас 

 

 

Класни ръководители 

III „б“, III „в“    клас 

Класни ръководители 

IV „б“ и  IV „в“ клас 

Превенция от употреба  

на наркотици 

Тренинг за 

информираност и 

превенция 

12 Международен ден на толерантността – изработване на постери 

 

16.11.2020г. Г. Стефанова,  

Г. Руменова 

Ю. Борисов 

Подкрепа към 

толерантност и 

интеркултурно 

образование 

13 Отбелязване на Световния ден в памет на жертвите на 

катастрофи в часа на класа – беседа и видеоматериали 

 

17.11.2020г. Класни ръководители 

 

Гражданско и здравно 

възпитание. 

14 Световен ден за борба срещу насилието – изработени материали 

от учениците 

19.11.2020г. УС съвет, комисията, 

кл.р-ли 

Здравно образование 

 

15 Отбелязване Ден на народните будители: 

- изработване на постери по класове; 

- презентации; 

- беседи 

27.10.2020 г. Кл. Ръководители 1-7 

клас 

А.Теофилова 

З.Йорданова 

Патриотично 

възпитание. 

16 Ден на християнското семейство – драматизация на приказка 20.11.2020 г. ПГ – Г. Манолова 

 

Съхраняване на 

християнските и семейни 

ценности 
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17 Училищни турнири по баскетбол и волейбол Ноември 2020 г Учители ФВС Изява на творческите 

възможности на 

учениците 

18 Промените в човека след употреба на наркотични вещества –линк 

към  документално видео „Дрога“, VІІ  а,б,в  клас 

 

Декември 2020г. Класни ръководители 

VІІ  а,б,в  клас 

 

Превенция от употреба  

на наркотици 

19 Участие в „Годишни награди за пътна безопасност“  Декември 2020 г А. Йорданова 

Р. Цветкова 

Инициативност по БДП 

20 Световен ден на борба срещу СПИН /презентация, беседа/ 01.12.2020 г. Кл. Ръководители на 

VІІ кл.; А. Иванова 

Здравно образование 

 

21 Организиране на училищна инициативи за размяна на прочетени 

детски и юношески книги. 

Декември 2020г. Класни ръководители Толерантност и 

мотивация към учене и 

четене 

22 Коледен базар 14 - 23.12.2020 г. Ю. Борисов; Б. Петрова Съхраняване на 

традициите 

23 Празнуване на Бъдни вечер в петите класове. 22.12. 2020 г. Кл. Ръководители 5 

клас 

Съхраняване на 

традициите 

24 Конкурс за най-добре украсена класна стая 18.12-23.12.2020 

г. 

Кл. Ръководители 1-7 

клас 

Изява на творческите 

заложби на децата 

25 Коледно- новогодишни тържества по класове 23.12.2020 г. Класните ръководители 

1- 7 клас 

Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

Съхраняване на 

християнските ценности 

и традиции. 

26 Международен ден на думата “Благодаря”– изработване на 

поздравителни материали, послания  от учениците и нагледни 

материали във фоайетата на училището. 

11.1.2021 УС, комисията Изява на творческите 

заложби на децата 

27 Седмица на Алеко І-VІІ кл. 

- Четене на откъси от Алекови произведения; 

- Видеоматериали – „Гордея се с приноса на Алеко в 

българското литературно творчество“; 

- Презентации за живота и творчеството на Алеко 

Константинов; 

11.01-15.01.2021 

г. 

 

12.01.2021г. 

Учителите по БЕЛ от 1-

VІІ кл. 

 

Класни ръководители 

Преклонение пред 

човека и творец Алеко 

Константинов 
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- Викторина в VI А клас 

 

 

Отбелязване на 158 години от рождението на Алеко 

Константинов в часа на класа 

 

28 Участие в традиционния конкурс за детска рисунка – „ Кукерска 

маска“ в галерия „ При Кмета“. 

13.01.2021 г. Юри Борисов Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

29 „Сурва”   - сурвакарско шествие в училище 12.01.2021 г. Г. Манолова, 

М. Венчев 

Съхраняване на 

традиции и обичаи 

30 Провеждане на дейности , свързани със сплотяване на класа – 

изработване на правила за толерантност; табло за похвали от 

ученици и учители; „Буркан за добри идеи“ 

Януари 2021г. Класни ръководители Подкрепящи 

толерантност и 

интеркултурно 

образование 

31 Общински ученически игри: баскетбол, волейбол, шах мат, тенис 

на маса, бадминтон 

Януари 2021 г Учители ФВС Изява на творческите 

заложби на децата 

32 Организиране на четения – „Четвъртокласници на гости в първи 

клас“ 

Февруари 2021г. Класни ръководители 

четвърти клас 

Мотивация към учене и 

четене 

33 Фотоизложба на тема: „Пресичам безопасно“ Февруари 2021 г Кл. Ръководители VI 

клас 

Подкрепа за изява на 

творческите 

възможности на 

учениците 

34 „Моята любима книжка“ – изработка на постери от учениците 

посещаващи ЦОУД във II – IV клас 

Февруари 

2021г. 

А. Кралчев 

Р. Тренева 

И. Лазарова 

Мотивация за изява на 

творческите 

възможности на 

учениците 

35 Тренинг „Опасното „зарибяване“-  5.б,в клас 

 

Февруари 2021г. А. Иванова Превенция от употреба 

на ПАВ 

36 Празник на виното и любовта: „Удиви с таланта си“ 

„Трифон Зарезан“ – изработване  на послания с валентинки от 

учениците 

12.02.2021 г.- 

15.02.2021г. 

Ст. Сотирова, 

Ир. Атанасова 

УС 

Възможност за творческа 

изява на учениците 



 

22 
 

37 Отбелязване на 148-годишнина от смъртта на Васил Левски: 

- изработване на постери – V – VII клас 

- „Лъвски скок“ – състезания по дълъг скок / ПГ – ІV кл./ 

 

16.02 – 

19.02.2020 г. 

Кл. ръководители, 

учители по ФВС; ПГ – 

Г. Манолова 

М.Бориславова, 

Л.Ангелова 

Патриотично възпитание 

и национално 

самочувствие 

38 Ден на розовата фланелка 24.02.2021 г. А. Иванова, 

Уч. съвет 

Възпитаване в 

непримиримост към 

агресията и насилието 

39 „Отворени врати“ в часовете по литература, V – VII клас 24.02.2021г. Учителите по БЕЛ Обмяна на добри 

практики 

40 Базар на мартеници „Българската традиция“ 25.02-

26.02.2021г. 

УС; Ю. Борисов; М. 

Бориславова; кл. 

Ръководители 1- 7 клас 

Творческа изява на 

учениците 

41 „Баба Марта бързала“ – празник в ПГ и Vг клас 01.03.2021 г. Г. Манолова 

Б. Петрова 

Традиции и обичаи 

42 Отбелязване на Трети март – „Освобождението на България“ – 

табла с портрети на герои, участвали в освободителните действия 

02.03.2021 г. Б. Петрова, УС, Кл. 

Ръководители, 

Учители ЦОУД 

Патриотично възпитание 

43 Празникът на мама  в ПГ 08.03.2021 г. Г. Манолова Международен празник 

на жената 

44 Турнир по лека атлетика „Милка Михайлова“  Март 2021 г. учителите по ФВС Творческа изява на 

учениците 

45 Световен ден на водата – фотоизложба „Водата – извор на живот“ 22.03.2021г. Е. Никифорова 

Р. Цветкова 

УС, комисията, 

Г.Тонева 

Подкрепящо екологично 

образование 

46 Благовещение -  6в клас 23.03.2021 г Д. Йорданова Традиции и обичаи 

47 Празник на буквите в първи клас 30.03.2021 г Кл. Ръководители I клас Развитие на творческите 

и познавателни 

способности на 

учениците 

48 „Да кажем „ НЕ” на вредните АТН /алкохол, тютюн, наркотици/“ 

– изложба  рисунки  

Март 2021г. Ч. Атанасов 

Б. Петрова 

Превенция от употреба 

на ПАВ. 
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фоайе 1. Етаж - ПДГ и I клас – рисунки за вредата от тютюнопу-

шенето 

II клас- рисунки за вредата от алкохола 

V – VII клас – изработване на послания 

 

Ю. Борисов Развитие на творческите 

и познавателни 

способности на 

учениците 

49 Изработване на книжки с рисунки „Спазвам правилата на движе-

ние“ 

Март 2021 г С. Сотирова 

Кл. ръководители V - 

VII клас 

Развитие на творческите 

и познавателни 

способности на 

учениците 

50  Мероприятия за почистване на училищния двор 

 

Април 2021г. Класни ръководители 

Помощен персонал 

Подкрепящо екологично 

образование 

51 Изработване на пътни знаци от подръчни материали – изложба I 

етаж  

Април 2021 г Б. Петрова 

Ю. Генадиева 

Подкрепящо екологично 

образование 

52 Областни кръгове на ученическите игри Април 2021 г Учители ФВС Творческа изява на 

учениците 

53 „Четем правилно и бързо“  - състезание I – IV клас 

Световен ден на книгата – „Четене без край“ - състезание по 

четене от електронен носител V – VII клас (по класове) 

 

 

26.04.2021г. Класни ръководители  

I – IV клас 

Учители по БЕЛ  

V – VII клас 

Р. Стоянова 

Мотивация към четене и 

изяви на учениците 

54 Разглеждане на здравни теми в часа на класа -  COVID 19, 

сексуална култура, наркомания, алкохолизъм, здравословен начин 

на живот и др. 

 

Април 2021г. М. Бориславова 

Б. Петрова 

Г. Руменова 

Цв. Руменова 

Е. Никифорова 

Д. Йорданова 

А. Петрова 

И. Атанасова 

З. Йорданова 

Б. Христова 

С. Сотирова 

Здравно образование 

55 Празнуване на Цветница и Великден – изложба Великденска 

украса I – VII клас 

19.04 -23.04.2021 

г. 

Кл. ръководители, 

Тонева 

Съхраняване на 

християнските ценности 
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56 Международен  Ден на планетата Земя – викторина VI клас 20.04 - 

22.04.2021 г. 

А.Петрова, Е. 

Никифорова,  

И.Лазарова 

Екологично възпитание 

57 Участие на ученици в „Талантите на Перник“ Април 2021 г. С. Сотирова Развитие на творческия 

потенциал на децата. 

Повишаване интереса 

към изяви. 

58 Отбелязване на Международния  Ден „Без тютюнев дим“  - пос-

тер фоайе 3.етаж 

 

Април 2021г. Ч. Атанасов 

Б. Петрова 

А. Иванова 

Превенция от употреба 

на ПАВ. 

Развитие на творческите 

и познавателни 

способности на 

учениците 

59 Отбелязване на 6 май – Ден на храбростта и българската армия 

/презентация, беседа/ 

04.05.2021 г. М. Бориславова, кл. 

ръководители на VІІ кл. 

Патриотично  

възпитание 

60 Ден на ученическо самоуправление Май 2021г. С. Сотирова 

З. Йорданова 

Подкрепящо 

гражданското 

образование  

61 Отбелязване на Деня на Европа – информационни материали за 

европейски открития; организиране на изложба, посветена на 

обичаите и традициите на различните етноси 

 

07.05.2021г. В. Найденова 

Цв.Иванова 

Р. Тренева 

И. Паунова 

 

Подкрепящо 

гражданското 

образование 

62 Състезание за купата на кмета I – IV клас училищен шампионат 

по футбол 

Май 2021 г. Учители ФВС Творческа изява на 

учениците 

63 Организиране на 

училищно състезание за бързо и грамотно писане „Криво и 

правописаници“, I – II клас 

 

Май 2021г. учители по БЕЛ, класни 

ръководители 

Повишаване равнището 

на грамотност 

64 Патронен празник на училището – концертна програма в двора на 

училището 

11.05.2021 г. Г. Тонева, учителите по 

БЕЛ V – VII клас 

Комисия за 

организиране на 

празници, тържества и 

Развитие на творческите 

способности на 

учениците и желанието 

им за изява 
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концери, класни 

ръководители 

 

65 Световен ден на климата – интервю за промените на климата VI 

клас 

15.05.2021г. Е. Никифорова, А. 

Петрова 

Екологично възпитание 

66 24 май – отбелязване празника славянската писменост и култура 

– тържествен почетен караул на учениците пред портретите на 

Кирил и Методий 

21.05.2021 г. Кл. Ръководители I – 

VII клас,  

Ст. Сотирова, И. 

Атанасова, З. Драганова 

 

Национален празници на 

Република България 

67 Провеждане на състезания по БДП 

ПДГ – състезания с тротинетки 

I клас – рисунки на асфалт 

II и III клас – игри по БДП – пъзели (пътни знаци) 

V и VI клас – състезания с велосипеди 

VII – викторина по БДП 

Май 2021 г  УК по БДП и 

кл.ръководители 

Познания за безопасно 

движение по пътищата 

68 Отбелязване на Деня на детето/ постери, рисунки и др./ - I – IV 

клас 

01.06.2021 г. УС, Е. Ангелов, 

Г. Стоилова,  

Г. Манолова 

Защита правата на 

децата 

69  Ден на Ботев и загиналите за свободата на България – 

литературно-музикална програма V-VІІ кл./ 

02.06.2021 г. Кл. Ръководители 

М. Бориславова,  

Ц. Руменова 

Патриотично възпитание 

70 Отбелязване на Световния ден за опазване на околната среда - 

викторина 

06.06.2021г. Е. Николова, 

Л.Михайлова 

Екологично възпитание 

71 Тържествено закриване на учебната година и връчване на 

свидетелствата за основно образование на учениците от VІІ клас 

Юли 2020 г. С. Сотирова, 

Кл .ръководители на 7 

клас 
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11. Национален календар  

№ Дейност-направление „Науки и технологии“ Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 Международен екологичен форум „Сребърна” 

(Национален конкурс за ученически проекти по екология и 

опазване на околната среда „Сребърна”; Международен 

конкурс за рисунка, есе, стихотворение, разказ на тема 

„Планетата Земя – безценен дар”) 

04 – 05 юни 2021г Е. Ангелов 

В. Благоева 

Екологично образование 

2 Ден на Земята 22.04. 2021г Л. Михайлова 

Г. Стоилова 

К. Любенова 

Изява на деца с творчески 

заложби. 

3 Национален конкурс „Национален парк Рила” – познат и 

непознат” , Благоевград 

 Ноември 2020 г. И. Паунова 

Е. Николова 

Повишаване на знанията и 

компетентностите  на учениците. 

Познания за  националните 

паркове на България. 

4 Национален ученически празник „За хляба наш“  23-24 април 2021г А. Йорданова 

М. Венчев 

Д. Йорданова 

И. Атанасова 

И. Лазарова 

Повишаване знанията и 

чувствителността на учениците 

относно опазване на родните 

традиции и обичаи 

5 Национален конкурс по ГО „Хората-еднакви и различни“ Декември 2020г М. Бориславова ГО 

6 „Народните будители и Аз“ Май-юни 2021 г Е.Ангелов 

И. Лазарова 

Подкрепа на изявени в областта на 

историята 

7 Национален конкурс „Космосът-настояще и бъдеще на 

човечеството“ 

Май – юни 2021 г И. Лазарова Повишаване знанията и 

чувствителността на учениците 

относно опазване на природата и 

околната среда 

 Дейност-направление „Изкуства“    

1 Международен конкурс „Аз обичам Черно море” Несебър  Октомври 2020 г. З. Йорданова 

Г. Руменова 

Г. Стефанова 

Развитие на творческия потенциал 

на децата. Повишаване интереса 

към изяви и състезания. 
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2 Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век” за 

рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни 

презентации  София 

Април 2021 г. Д. Йорданова 

И. Атанасова 

Подкрепа на даровити деца. 

Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

3 Международен конкурс за детска рисунка „ С очите си 

видях бедата”, София 

Районен – до 

30.04.2021г.; 

Областен – до 

30.05.2021г 

Национален –м. 

септември 2021 г. 

А. Карамфилова 

Г. Стоилова 

Ц. Иванова 

Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

Подкрепа на изявени в областта на 

изобразителното изкуство ученици 

4 Национален конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят 

на Родопите“ 

Октомври 2020 г З. Драганова 

Ц. Иванова 

Изява на деца с творчески 

заложби. 

5 ХVІI Национален конкурс „Златна есен – плодовете на 

есента”  Севлиево 

2 ноември 2020 г. Б. Валентинова 

А. Асенова 

Участие на ученици в конкурса. 

Заемане на призови места 

6 ХV Национален конкурс „Морето, морето, морето...” за 

литература – поезия и проза, и за компютърна рисунка, 

Варна 

 Ноември 2020 г. И. Атанасова Участие и подкрепа  на деца с 

творчески способности в 

конкурса. 

7 Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан”, 

Сунгурларе 

14 февруари 2021г. Ц. Руменова Развиване на творческите 

възможности на децата и 

предоставяне на пространство за 

изявата им 

8 Национален конкурс : ”Моите детски мечти”, София  февруари 2021 г. В. Найденова 

Р. Тренева 

Д. Йорданова 

Стимулиране и подкрепа на 

умението на децата да създават 

визия за бъдещите си цели 

9 Национален конкурс за народно приложно изкуство 

„Лазарка мома гиздава“ 

 Април 2021 г К. Любенова 

Л. Михайлова 

 

Повишаване интереса към 

българските корени и традиции. 

Познаване на родния бит и култура 
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10 Национален конкурс за рисунки на кулинарна тематика 

„Рецептите на баба“ 

Април 2021 г В. Благоева 

Б. Христова 

Повишаване интереса към 

българските корени и традиции. 

Познаване на родния бит и култура 

11  Национален ученически конкурс“ Водата – извор на 

живот“ за рисунка и приложно изкуство 

18 март 2021 г М. Байчева 

З. Драганова 

Ц. Иванова 

Развиване на творческите 

способности на децата 

12 ХХІІІ Конкурс за весели детски рисунки „Малките 

нашенци“ 

Февруари – Март 

2021 г 

Б. Петрова 

Ч. Атанасов 

Развиване на творческите 

способности на децата 

13 Национален ученически конкурс „Куба – далечна и 

близка”, София 

Април – юни 2021 г Е. Никифорова 

 

Изява на деца с творчески заложби 

в областта на географията и 

изобр.изкуство, литературата 

14 Национална изложба-конкурс за детска рисунка „Детство 

мое – реално и вълшебно” Ловеч 

Май 2021 г. Ю. Борисов Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

15 Национален конкурс за детска рисунка „Под дъгата на 

детството ”- Сандански 

 Април 2021 г. Л. Ангелова 

Л. Димитрова 

А. Асенова 

Г. Руменова 

З. Йорданова 

Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

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

Варна 

29 май 2021 г Л. Ангелова 

Л. Димитрова 

Б. Валентинова 

Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

17 Национален конкурс за рисунка „Моят празник“ Декември 2020 г Ю. Борисов Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

18 Национален конкурс за фотография, ии –Морето не е за 

една ваканция“ 

27 октомври 2020 г А. Йорданова 

М. Венчев 

Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

19 Национални конкурси за литературно творчество и ИИ 

„Вълшебният свят на А.Каралийчев“ 

Май 2021 г Д. Йорданова Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

20 XXII Международен детски конкурс „Южни слънца“ 02 – 04 май 2021 г Б. Петрова 

Ч. Атанасов 

Развитие на творческия потенциал 

на децата. 
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21 Прояви от целогодишната програма на УчИМИ Януари – Август 

2021 г 

В. Здравкова 

Е. Николова 

Повишаване изследователската и 

проучвателната дейност на 

учениците 

22 „Астро парти Байкал“ 28 май 2021 г А. Петрова Нестандартно учене 

23 Зелена седмица Юни 2021 г И. Паунова 

А. Петрова 

Развитие на екологичното 

възпитание 

24 Национален ученически журналистически конкурс 

„Григор Попов“ 

Март 2021 г И. Лазарова Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

25 Екологична конференция „Да мислим екологично за 

бъдещето“ 

Май 2021 г А. Теофилова 

 

Развитие на екологичното 

възпитание 

26 Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ Май 2021 г  Б. Арсова Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

27 Национален конкурс „Щърко шарен, добри си ни дошъл“ Май 2021г Р. Тренева 

М. Кирилова  

Развитие на творческия потенциал 

на децата. 

28 Национален конкурс за детска рисунка „Рицарят в мен“ 1 юни 2021 г А. Теофилова Развитие на творческия потенциал 

на децата 

 

 

12. Подкрепа на даровити деца и ученици 

№ Дейност Срок Извършва се от: Очаквани резултати 

1 Консултации с учители Целогодишен Преподаватели по съответните 

предмети 

Развитие на творческия потенциал на 

учениците. 

Подпомагане на даровити деца  и ученици за 

участия в училищни и извънучилищни форми 

на изява. 

Създаване на условия за изява на всички 

ученици в съответствие с техните желания  и 

възможности. 

2 Индивидуална работа в учебно 

и извънучебно време 

Целогодишен Преподаватели по съответните 

предмети 

Развитие на творческия потенциал на 

учениците 
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Подпомагане на даровити деца  и ученици за 

участия в училищни и извънучилищни форми 

на изява. Създаване на условия за изява на 

всички ученици в съответствие с техните 

желания и възможности. 

3 Придружаване и подкрепа по 

време на изяви от учители и 

ученици 

Целогодишен Преподаватели по съответните 

предмети 

Развитие на творческия потенциал на 

учениците. 

Подпомагане на даровити деца  и ученици за 

участия в училищни и извънучилищни форми 

на изява. 

Създаване на условия за изява на всички 

ученици в съответствие с техните желания и 

възможности. 

4 Проучване и ориентиране в 

потребностите на даровитите 

деца и насочването им към 

специализирани школи 

Целогодишен Класни ръководители Развитие на интересите и способностите на 

учениците. 

Насочване на даровити деца и ученици към 

подходящи форми за ангажиране на 

свободното им време. 

 

 

 

13.Опазване живота и здравето на децата и учениците; 

№  Дейности Срок Извършва се от Очаквани резултати 

1  Задължителни   

Василев 

АР, комисии, 

председатели на МО, 

учители по предмети  

 

Поддържане на 

безопасни и 

здравословни норми на 

обучение, според 

възрастовите 

особености 

 1.1 Актуализиране на плановете и промените в ПДУ и 

ЕКК; ГЗ и БД. 

м. септември 2020г. 

 1.2 Провеждане на инструктаж по БУОВТ м. септември 2020г 

 1.3 Провеждане на задължителните есенна и пролетна 

евакуации 

По график през 

учебната 2020/2021 г 

 1.4 Утвърждаване на контактите с обществени, културни и 

научни институции с цел ефективно подпомагане на 

многообразните форми на социални взаимодействия с 

учениците 

Учебната 2020/2021 

година 
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2 2.1 Мерки и правила за работа в ХОУ „Алеко 

Константинов“, град Перник в условията на Covid – 19 

– публикуване на актуални насоки на официалния сайт 

на училището 

Учебната 2020/2021 

година 

В. Василев Регламентиране на 

условия и ред на 

провеждане на 

образователния процес, 

в условията на Covid - 

19 

 2.2 Изготвяне на план за действие на безопасна среда за 

обучение и работа в условията на епидемиологична 

обстановка 

01.09.2020 г Директор Безопасни условия за 

обучение и работа 

 2.3 Алгоритъм за превключване към обучение в 

електронна среда от разстояние 

15.09.2020г Директор Безопасни условия за 

обучение и работа 

  

3  Превантивни:    

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 

 3.1 Евакуационен мониторинг ГЗ; ПЗ 15.10.2020 г 

20.04.2021г 

В. Василев Кл. 

Ръководители 

 3.2  Утвърждаване на етичен кодекс 17.09.20г. 

 

Кл. Ръководители 

 3.3 Припомняне на безопасни маршрути за движение на 

учениците -  ІІ клас 

М. септември 2020 г Кл. Ръководители 

 3.4 Изготвяне на годишен план за работата  на УК по БДП 

за учебната 2020 / 2021 година 

10. септември 2020 г УК по БДП 

 3.5 Запознаване на Педагогическия колектив с плана и 

дейността  на УК по БДП 

16.09.2020г. УК по БДП 

 3.6 Подпълване на анкетни карти за подобряването и 

безопасното придвижване на учениците в  и извън 

района на училището 

12.10.2020 г УК по БДП 

 3.7 Предоставяне на информация, анализ и мерки по БДП 

и на транспортната инфраструктура в близост до 

училище за родители и ученици. Попълване на анкета 

по БДП и анализиране от класните ръководители 

М. октомври 2020 г. Кл. ръководители 
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16.Изпълнение на националните програми; 

№ 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 2020г Директор,-

счетоводител 

Осигуряване на безплатна 

закуска за децата от ПДГ и 

учениците І - ІV клас 

2 НП „Заедно за всяко дете“ 

Модул „Добри практики за взаимодействие с 

родителите на институциите от предучилищното 

и училищното образование 

Учебната 2020/2021 година А. Иванова 

Ст. Георгиева 

С. Сотирова 

Подобряване на материално-

техническата база; въвеждане 

на модерни информационни и 

комуникационни технологии; 

повишаване квалификацията 

на учителите; подобряване на 

качеството на образованието; 

осмисляне на свободното 

време на учениците; осигуря-

ване на необходимата подкрепа 

на учениците в зависимост от 

техните нужди. 

 

3 
НП „Живей Активно“ с НЕСТЛЕ 

Учебната 2020/2021 година З. Драганова 

Ст. Георгиева 

Инициатива на Нестле в Бълга-

рия за популяризиране на ба-

лансираното хранене и актив-

ния начин на живот 

4 
Национална програма „Участвай и променяй – 

родителят, активен партньор в училищния жи-

вот“ 

Начален етап 

Прогимназиален етап 

 

Учебната 2020/2021 година А. Теофилова 

А. Асенова 

З. Драганова 

И. Атанасова 

З. Йорданова 

И. Паунова 

Осмисляне на свободното 

време на учениците; улесня-

ване на прехода между различ-

ните етапи на образование; 

осигуряване на необходимата 

подкрепа на учениците в зави-

симост от техните нужди. 
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5 
Национална програма „Заедно в грижата за уче-

ника“ 

 Модул 1 „Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез създа-

ване на индивидуално портфолио и 

оценъчна карта“ 

 Модул 2 „Осигуряване на условия за 

екипна работа на учителите от начал-

ния етап с детски учители и учители 

по учебни предмети от прогимназиал-

ния етап“ 

 

Учебната 2020/2021 година Б. Валентинова 

Ю. Генадиева 

И. Лазарова 

М. Венчев 

М. Бориславова 

Т. Божилова 

К. Ставрева 

В. Найденова 

В. Благоева 

Въвеждане на модерни инфор-

мационни и комуникационни 

технологии; подобряване на 

качеството на образованието; 

осмисляне на свободното 

време на учениците; включ-

ване на учениците в качествено 

образование от ранна възраст; 

улесняване на прехода между 

различните етапи на образова-

ние; осигуряване на необходи-

мата подкрепа на учениците в 

зависимост от техните нужди. 

 

6 
Национална програма „Иновации в действие“  

Модул „Мобилност за популяризиране и мул-

типлициране на добри иновации на училищата, 

които не са в Списъка на иновативните учи-

лища“ 

 

Учебната 2020/2021 година Р. Цветкова 

А. Йорданова 

В. Василев 

Ч. Атанасов 

Въвеждане на модерни инфор-

мационни и комуникационни 

технологии; подобряване на 

качеството на образованието; 

осмисляне на свободното 

време на учениците; включ-

ване на учениците в качествено 

образование от ранна възраст; 

улесняване на прехода между 

различните етапи на образова-

ние; осигуряване на необходи-

мата подкрепа на учениците в 

зависимост от техните нужди. 

 

7 
Национална програма „Осигуряване на съвре-

менна образователна среда“ 

Модул „Обновяване на учебни кабинети и лабо-

ратории“ 

Модул „Културните институции като 

Учебната 2020/2021 година А. Петрова 

Г. Тонева 

А. Карамфилова 

Р. Стоянова 

Е. Никифорова 

Подобряване на материално-

техническата база; въвеждане 

на модерни информационни и 

комуникационни технологии; 

подобряване на качеството на 
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образователна среда“ 

Модул „Библиотеките като образователна среда“ 

Модул „Площадки за обучение по безопасност 

на движението по пътищата“ 

 

А. Димитрова 

Д. Йорданова 

образованието; осмисляне на 

свободното време на учени-

ците; включване на учениците 

в качествено образование от 

ранна възраст; улесняване на 

прехода между различните 

етапи на образование; осигуря-

ване на необходимата подкрепа 

на учениците в зависимост от 

техните нужди. 

 

8 
Национална програма „Ученически олимпиади 

и състезания“  

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади“  

Учебната 2020/2021 година Е. Никифорова Подобряване на качеството на 

образованието; осмисляне на 

свободното време на учени-

ците; включване на учениците 

в качествено образование от 

ранна възраст; улесняване на 

прехода между различните 

етапи на образование; осигуря-

ване на необходимата подкрепа 

на учениците в зависимост от 

техните нужди. 

 

9 
Национална програма „Бизнесът преподава“ 

Модул „Добри практики“ 

Учебната 2020/2021 година   

10 
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образова-

ние за утрешния ден“,  финансиран по ОП „На-

ука и образование за интелигентен растеж" 2014 

- 2020 г. 

Учебната 2020/2021 година Ръководители на 

сформираните групи 

по интереси 

Подобряване на качеството на 

образованието; осмисляне на 

свободното време на учени-

ците; включване на учениците 

в качествено образование от 

ранна възраст; улесняване на 

прехода между различните 

https://www.mon.bg/upload/22570/2NP_Olimpiadi-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22570/2NP_Olimpiadi-20.pdf
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етапи на образование; осигуря-

ване на необходимата подкрепа 

на учениците в зависимост от 

техните нужди. 

 

11 
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за 

успех“ финансиран по ОП „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж" 2014 - 2020. 

Учебната 2020/2021 година Ръководители на 

сформираните групи 

по интереси 

Подобряване на качеството на 

образованието; осмисляне на 

свободното време на учени-

ците; включване на учениците 

в качествено образование от 

ранна възраст; улесняване на 

прехода между различните 

етапи на образование; осигуря-

ване на необходимата подкрепа 

на учениците в зависимост от 

техните нужди. 

 

12 
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалифика-

ция за професионално развитие на педагогичес-

ките специалисти", финансиран от Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен 

растеж" 2014-2020. 

 

Учебната 2020/2021 година Ръководители на 

сформираните групи 

по интереси 

Въвеждане на модерни инфор-

мационни и комуникационни 

технологии; повишаване ква-

лификацията на учителите. 
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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/ 


