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РАЗДЕЛ  І  

Анализ на дейността на училището през учебната 2021/2022 година 

В началото на учебната 2021/2022 година бяха утвърдени училищни учебни планове, 

актуализирани правилник за дейността на училището, етичен кодекс на училищната общност; 

програма за целодневна организация на учебния процес; годишен план за дейността на 

училището; програма за превенция на ранно напускане на училище; програма за предоставяне 

на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; годишна 

програма за занимания по интереси; мерки за повишаване на качеството на обучение; 

правилник за вътрешния трудов ред, планове на ЕКК и комисии в училището; седмично 

разписание, съгласувано с РЗИ, графици и други. 

За учебната 2021/2022 година бяха осигурени необходимите учебници и учебни помагала за 

учениците от първи до седми клас и задължителна документация като се въведе и електронен 

дневник на паралелките. Дневникът се използва успешно и за кореспонденция с родители. 

Училището е в списъка с иновативните училища в България с изучаване на иновативните 

предмети „Лидерът в мен“ в Vа клас и „Аз и другите“ във ІІа, ІІб и ІVа клас. Иновативните 

учебни предмети се изучават в Раздел Б на учебния план. 

Към края на втори учебен срок в ОУ „Т. Каблешков“ се обучават 188 ученици. В училището 

се обучават двама ученици със СОП, 1 във втори клас и 1 един в трети клас на комбинирана 

форма на обучение. Учениците бяха организирани  в девет паралелки от първи до седми клас 

– две паралелки в първи и втори клас и по една паралелка от ІІІ до VІІ клас. 

През учебната година се преместиха в други училища 5 ученика, придошлите ученици са 7. 

 В ГЦОУД бяха обхванати 153 ученици, обхванати в осем групи за целодневна организация на 

учебния ден 6 в начален етап и 2 в прогимназиален етап. 

● Учители и учебен процес 

В училището работят 23 педагогически специалисти, от които трима учители имат защитена 

V ПКС, двама учители с ІV ПКС, с ІІІ ПКС са четири и двама с ІІ ПКС. Общо 11 учители 

притежават ПКС. 

Учителите повишават квалификацията си чрез участие в различни квалификационни форми, 

както и в семинари, тренинги и обучения на общинско, областно и национално ниво. 

Средствата за квалификационна дейност са предвидени в бюджета на училището. През 

учебната година всички учители работеха освен по основните цели, заложени в годишния план 

на училището и по конкретни цели заложени в плановете на ЕКК и годишните разпределения.   

Всички учители осъществяват учебно-възпитателния процес на много добро ниво, както в 

часовете за задължителна подготовка, така и в часовете за РП, ДП. Работата им е 

професионална, системна, прецизна и задълбочена. В центъра на образователно-

възпитателната дейност беше поставена личността на ученика и усилията на всички бяха 

насочени към създаване на оптимални условия за развитие и изява за всяко дете.  



Учениците се оценяват ритмично по разработени критерии за оценяване по различните 

предмети, съгласно изискванията на ЗПУО и ДОС, като с количествен показател се оценяват 

учениците от 4. до 7. клас. Оценките се вписват в електронни дневници и ученическите книжки 

своевременно.  

Няма ученици с неоформени годишни оценки. Няма отпаднали от образователната система  

ученици. 

За допълнителна работа с учениците с обучителни затруднения бяха сформирани екипи за 

обща подкрепа по предложение на координиращия екип в училището. Бяха изготвени планове 

и графици за допълнителна работа с цел превенция на обучителните затруднения, 

преодоляване на пропуските,  повишаване мотивацията за учене, оказване на психологическа 

подкрепа. 

Квалификационната дейност в ОУ „Тодор Каблешков” премина съгласно Плана за 

квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година. 

През първи и втори учебен срок при въведени противоепидемични мерки в страната, 

обучението на учениците се осъществяваше в електронната платформа G- Suite, където ОУ 

„Тодор Каблешков“ има регистрация от 2018 година. Учителите от училището са преминали 

обучение за работа с инструментите на платформата във вътрешноучилищно 

квалификационно обучение като част от плана за квалификация на педагогическите 

специалисти.  

Към началото на учебната година всички учители, администратори, ученици и родители имат 

създадени профили в облачната платформа на училището @kableshkov.com.  

Благодарение на създадената предварителната организация и професионализма на учителите, 

обучението в електронна среда се проведе синхронно и със следните инструменти  Google 

Classroom; Google Meet; Google Hangouts. Използваха се и останалите инструменти на G-Suite 

– споделени документи, презентации, Google формуляри, образователни видео филми, 

споделени ресурси от различни образователни платформи, електронни учебници на 

издателства и др. 

През изтеклата учебна година учителите отговорно изпълниха професионалните си 

задължения. Постигната е екипна организация на работа. Колективът е екип с потенциални 

възможности, желание и нагласа, виждания и сили да се справи с предизвикателствата на 

съвременните изисквания в образованието и да постигне целите, заложени в настоящия 

годишен план. 

 

 



РАЗДЕЛ ІІ 

 

1. Календар на дейностите за постигане на реални резултати от учебния процес -   

даден след т.6 на този раздел – неразделна част от настоящия план. 

2. Квалификационна дейност в училище: 

А) Цели:   

1. Промяна на професионалните умения на педагогическите специалисти, в 

съответствие с динамично променящите се условия  на социалната среда. 

2. Създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на 

учителите, както и мотивация за поддържаща квалификация. 

3. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка на 

педагозите за постигане на качествено училищно образование. 

4. Постигане на положителни промени в личността на учениците, създаване 

на мотивация за учене и овладяване на трайни знания и умения. 

5. Осигуряване на качествено обучение, безопасна и позитивна среда на 

развитие на учениците  в училище.  

Б) Теми: 

№ Тема 

1. Регулация на стреса. Справяне и преработване на 

тревожни преживявания 

2. Изграждане на включваща среда – Жирафско слушане и 

Жирафски език 

3. Лична ефективност – как да свърша повече неща за по-

малко време 

4. Компетенции за мотивация, социализация и личностно 

развитие на учениците в образователната система 

5.  Техники за насърчаване на креативно мислене и 

позитивна дисциплина в класната стая 

6. Компетентностният подход в обучението   

7. Дизайн мислене – новаторски подход за повишаване на 

мотивацията за учене и постиженията на учениците 

 



В) Очаквани резултати:  

 Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез ефективно 

прилагане на съвременни образователни тенденции. 

 Усъвършенстване  уменията на педагозите за работа с дигитални образователни 

ресурси и използване на онлайн приложения за създаване на дигитално 

съдържание. 

 Повишаване качеството на подготовката в училище за успешна реализация на 

учениците в следващите образователни степени.          Постигане на устойчивост на 

резултатите на учениците от НВО. 

 Развиване на социална и емоционална компетентност у учениците.  

 Повишаване мотивацията, желанието и интереса на децата за учене, чрез 

методите на науката, технологиите, инженерството и математиката- STEM. 

 Утвърждаване на позитивен климат и позитивна работна среда чрез повишаване на 

уменията за ефективна и конструктивна         

 комуникация. 

Г) Форми – семинар-тренинг, проблемни групи, работни срещи, дискусия, решаване на 

казуси, самообразование и др. 

3. Вътрешноучилищен контрол: 

А) Цели – осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната 

политика в областта на образованието; постигане на ДОС; реализация на училищните 

учебни планове, учебните програми по общообразователна подготовка, разширена 

подготовка и допълнителна подготовка; ефективно целодневно обучение в начален 

етап чрез ОВД в ГЦОУД, формиране на социални умения; хармонизиране на 

училищния живот в духа на демократичните и европейски ценности; 

Б) Обект и предмет на контролната дейност – учебната дейност и резултатите на 

учениците; образователно-възпитателната и квалификационна дейност на педагозите 

работата на непедагогическия персонал; участие в проекти програми, непряк контрол 

върху субекти и организации, свързани с училищните дейности; 

в/ Форми – педагогически контрол (превантивни, тематични и текущи проверки) и 

административен контрол (на училищна и друга документация, на социално-битовата 

дейност, на спазването на вътрешно-училищни и на системата нормативни документи, 

национални програми).  

4. Темите и график на заседанията на ПС, спортен календар, календар на празниците и 

честванията, график на родителските срещи и теми за семинари с родители са 

разработени в отделни части, приложени след календара на дейностите и са неразделна 

част от настоящия  Годишен план. 

5. Основни приоритети във взаимоотношенията с фактори от социалната среда: 

А) връзки: 

 Създаване и поддържане на ползотворни контакти с обществени организации, 

културни и научни центрове, фондации (правителствени и неправителствени) 

 Съвместна дейност и сътрудничество с училищно настоятелство и Читалищното 

настоятелство към НЧ „Н.Й.Вапцаров“ 

 Комуникация с РУО-Пловдив, общинска администрация, органите на полицията, 

ДПС, РСПБЗН, Гражданска защита, РЗИ- Пловдив и др. 

Б) взаимоотношения с родителската общност: 



 Основни задачи: активно приобщаване на родителите към общоучилищния 

живот (чествания, празници, изложби, конкурси, състезания, екскурзии и др.) 

 Ангажиране на родителите с проблеми свързани със социалното и личностна 

развитие на учащите се: 

 Съдействие за реализиране на училищните програми „Училището и 

семейството“, „Гражданско образование и възпитание“, „Превенция на 

наркомании, „СПИН и полово предавани болести“, „Предприемачество в НЕ и 

ПЕ“, „Превенция на преждевременното отпадане на ученици от училище“. 

В) форми-общи и класови родителски срещи, индивидуални контакти и разговори, 

проучване мнението на родителите чрез анкети по отделни въпроси отнасящи се до 

обучението на децата им и общоучилищния живот, обсъждане и приемане на техни 

предложения, тематични срещи по взаимни проблеми и въпроси. 

Г) Училищно настоятелство: 

 Съдействие за осигуряване на допълнителни финансови средства, необходими за 

обновяване и естетизиране на училищната среда и закупуване на учебно-

технически средства в изпълнение на „Стратегия за развитие на училището в 

периода 2020-2023 година“ 

 Подпомагане на колектива при осъществяване на задължителното обучение и 

задържане на застрашени от отпадане ученици – прилагане на училищната 

програма „Превенция на преждевременното отпадане на ученици от обучение“ и 

при прилагане на „Механизъм за противодействие на агресията между децата и 

учениците в училището“ 

 Оказване на помощ на деца от социално-слаби семейства и/или живеещи в 

рискова среда 

 Подпомагане провеждането на извънкласните и извънучилищните дейности 

 Проучване на възможности за съвместно участие в програми и проекти 

Д) Читалищно настоятелство: 

 Подпомагане на извънучилищните и извънкласни дейности (бойни изкуства, 

фолклорни и/или спортни танци, вокална група, изложби, концерти и др.) 

 Съдействие при провеждането на училищни празници, тържества, театрални 

постановки и др. 

6. Училищните комисии по безопасност на движението по пътищата и комисията по 

осигуряване на безопасни условия на труд и учене и пожарна безопасност. 

А) цели – опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал в училище; формиране у учениците и служителите на 

съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на 

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

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

опасност; запознаване и приучаване към изпълнение и спазване на основните 

изисквания за пожарна безопасност. 

Б) форми – подпомагане при подготовката на практическите занятия със 

специализирана литература; инструктивни материали; учебно-методически помагала и 

др.; разясняване и прилагане на нормативните документи касаещи тази сфера и 



разработване на училищни такива; провеждане на инструктажи; поддържане на връзки 

с ДОИТ,  Гражданска защита, РСПБЗН, РЗИ и др. 

Годишният план е отворена система и подлежи на актуализация във връзка с 

променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи, поставени от ЕКК, 

училищното ръководство, при нови изисквания на МОН и РУО-Пловдив. 
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РАЗДЕЛ ІІ,  т. 1 към Годишен план -   КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

№ Дейности Отговорник Срок 

 Месец септември 2022   

1 Откриване на новата учебна година - тържество Комисия по празниците, 

учители и 

кл.ръководители в НЕ и 

ПЕ, всички членове на 

КПТ 

15.09.2022 г. 

2 Инструктаж по мрежова и информационна сигурност ЗДУД 15.09.2022 г. 

3 Запознаване на учениците с инструктажи Кл. ръководители 15.09.2022 г. и периодично 

 В началото на учебната година класните ръководители в часа 

на класа запознават учениците с пътнотранспортната 

обстановка в района на училището 

Класни ръководители 15.09.2022 г. 

4 Включване на учебен предмет “Аз и другите” – ИУЧ в 

учебните планове на II a, II б, III a, , III б клас. 

Директор 15.09.2022 г. 

5 Включване на учебен предмет “Лидерът в мен”  – ИУЧ в 

учебният план на Va клас. 

Директор 15.09.2022 г. 

6 Разработване на критерии за оценяване на учениците по 

учебните предмети: “Аз и другите” и “Лидерът в мен”. 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

15.09.2022 г. 
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7    

8 Актуализиране състава на Ученическия парламент. Комисия УС 16.09.2022 г. 

9 Европейска седмица на мобилността: 

Демонстрация на тема ,,Аз преминавам правилно по 

пешеходната пътека’’- 16.09.2022 г. - Іа  клас 

Изложба на тема,,Моето любимо превозно средство’’- 

17.09.2022 г. - І-VІІ клас 

Беседи и дискусии свързани с безопасността на движение с 

велосипеди и тротинетки - 16-22.09.2022 г. - І-VІІ клас 

Ден без автомобили - Предизвикателството да дойдем на 

училище без автомобили - 21.09.2022 г. 

Учениците от ПЕ изработват макет на тема “Екологичен 

транспорт” - 21.09.2022 г. 

Европейски ден без загинали на пътя - 21.09.2022 г. 

кл. ръководители в НЕ и 

ПЕ, Учител по ИИ и 

ФВС в ПЕ, Учители в 

ГЦОУД 

16.09. - 22.09.2022 г. 

10 Съгласуване на седмично разписание с РЗИ-Пловдив Комисия  По график РЗИ-Пловдив 

11 Дейности по съгласуване на данните в Списък-Образец № 1 

към НЕИСПУО (кампания 1) 

Директор Съгласно изискванията на Наредба 

№8/11.08.2016 г.  

12 Честване на Деня на независимостта на България Кл. ръководители 19, 20, 21. 09.2022 г; /час на класа/ 

13 Работна среща на ЕКК на кл. ръководители за организация на 

родителски срещи 

Кл. ръководители до 20.09.2022 г. 

14 Родителска среща - I-VII клас Класни ръководители, 

учител ГЦОУД и 

учители 

20.09.2022 г. 

15 Изготвяне на график за провеждане на диагностика на нивото 

на училищната готовност на първокласниците 

 Класен  ръководител на 

І а клас 

21.09.2022 г. 

16 Спортен празник  І-VІІ клас  

 

Учители по ФВС, 

класни ръководители І-

23.09.2022 г. 
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VII клас, УКБДП, 

Евдокия Димитрова 

17 Заседание на ПС Директор 27.09.2022 г. 

18 Предаване на маршрутните листове за безопасно 

придвижване на учениците от първи и втори клас 

класни ръководители І  

и ІІ клас 

30.09.2022 г. 

19 Участие в септемврийските съвещания с експерти от РУО-

Пловдив

  

учители По график от РУО 

20 Участие в курсове, семинари, кръгли маси, симпозиуми, 

майсторски класове. 

Всички учители По график на РУО/МОН, 

2022/2023 г. 

21 Работна среща - оказване на методическа педагогическа 

помощ на учители с кратък педагогически стаж 

Учители ПЕ до 30.09.2022 г. 

22 Заверка на ученически лични карти. Класни ръководители; 

Директор 

до 30.09.2022 г. 

23 Проверка и презареждане на пожарогасителите. УКПБ до 30.09.2022 г. 

24 Запознаване на ученици и служители с планове и правила по 

пожарна безопасност  

ЗДАСД 

класни ръководители 

до 30.09.2022 г. 

25 Извършване на проверка на готовността  за нормалната 

работа на отоплителните уреди 

комисия по ПБ до 30.09.2022 г. 

26 Почистване на листната маса и горими отпадъци чистачки до 30.09. 2022 г. 

27 Оформяне и поддържане на информационен „Кът за успешни 

родители”. 

Педагогически съветник 30.09.2022 г.   

28 Реализиране и поддържане на партньорство с родители чрез 

електронна  

„Академия за родители“ - изпращане на интересна и полезна 

информация във  връзка с отглеждане и възпитание, справяне с 

трудности в поведението на и др. 

председател УКС 30.09.2022 г. 
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29 Включване на учениците в риск и учениците, склонни към 

нарушаване на правилата в училище в извънкласни дейности 

и групови тренинги, съобразно техните силни страни и 

желания. 

Класни ръководители, 

учители 

30.09.2022 г. 

30 Провеждане на анкети за оценка на тормоза от връстниците в 

училище 

Класни ръководители, 

педагогически съветник 

30.09.2022 г. 

 

31 Изработване на правила на поведение на учениците във всяка 

паралелка 

Класни ръководители м. септември 2022 г. 

32 Избор на Ученически съвет и подбор на техни представители 

за участие на заседания на педагогическия съвет при 

разглеждане на проблеми, свързани с учебно-възпитателния 

процес, социално поведение и личностно развитие на 

учениците 

Класни ръководители м. септември 2022 г. 

33 Планиране на съвместна дейност между класен ръководител и 

педагогически съветник 

Класни ръководители и 

педагогически съветник 

м. септември 2022 г. 

34 Участие на класните ръководители в работна  среща: 

„Изготвяне на критерии за формиране на срочна и годишна 

оценка по предмети”   

Класни ръководители м. септември 2022 г. 

35 Методическа сбирка-Запознаване с изискванията по 

отделните учебни предмети на учителите в ПЕ, касаещи 

образователния процес 

Учители ПЕ м. септември 2022 г. 

36 Методическа сбирка-Осигуряване на приемственост в 

обучението на учениците от начален в прогимназиален етап-

запознаване на учителите в ПЕ с индивидуалните особености 

на децата в паралелката 

Учители ПЕ м. септември 2022 г. 

37 Методическа сбирка на учителите в ГЦОУД Учители в ГЦОУД м. септември 2022 г. 
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38 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

 Месец октомври 2022   

1 Предаване на информация за броя на ученици и учители на 

ТП на НСИ 

ЗДАСД Съгласно график от ТП НСИ-Пловдив 

2 Заседание на ПС Директор 04.10.2022 г. 

3 Методическа сбирка на учителите в ГЦОУД учители в ГЦОУД 04.10.2022 г. 

4 Екипна среща учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

04.10.2022 г. 

5 Изработване на постер-послание към всички ученици: ,,Десет 

причини да чета”. 

Учители в ГЦОУД 12.10.2022 г. 

6 Програма “Училища за пример” - Среща с ментор - 

“Включваща среда” 

ЛЕ 

Учители преподаващи в 

НЕ и ПЕ 

12.10.2022 г. от 14.00 часа - 16.00 часа; 

13.10.2022 г. от 10.00 час до 14.00 часа 

7 Заседание на Общото събрание - Отчет за касово изпълнение 

на бюджета за трето тримесечие на 2022 година 

Директор 

Счетоводител 

до 14.10.2022 г. 

8 Проверка на готовността за работа на отоплителната 

инсталация 

ЗДАСД 

Фирма за поддръжка на 

инсталацията 

до 14.10.2022 г. 

9 Закупуване на дневници за рефлексия за учениците от II a, II б 

и V a клас по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Р. Костадинова - ЗАС 15.10.2022 г. 

10 Състезание на СБНУ “Аз рисувам” Кл. ръководители в НЕ 19.10.2022 г. 
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11 Родителска среща- I-VII клас Класни ръководители, 

учител ГЦОУД и 

учители 

25.10.2022 г. 

12 Отбелязване на празника Хелоуин. учител ИИ, кл. 

ръководители  НЕ и ПЕ 

29.10.2022 г. 

13 Работна среща - Приобщаващото образование и ролята на 

класния ръководител 

Учители ПЕ до 29.10.2022 г. 

14 Изработване и разпространение на информационно-

образователни материали, съобразени с различните възрастови 

групи и свързани с: 

а)превенция на тормоза; 

б) правата и задълженията на учениците. 

Членове УКС, класни 

ръководители 

30.10.2022 г. 

15 Оценка и анализ на насилието и тормоза в училище на база 

проведените анкети  

УКС, кл. ръководители 

 

30.10.2022 г. 

16 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство - път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”. 

Учителите преподаващи 

предметите  

“Аз и другите” и  

“Лидерът в мен” 

30.10.2022 г. 

17 Вътрешноучилищна квалификация на тема: “Регулация на 

стреса. Справяне и преработване на тревожни преживявания” 

Председатели на 

ЕКК и ККД 

до 30.10.2022 г. 

(трета и четвърта седмица) 

18 Изготвяне на годишен оперативен план, план за действие и 

риск-регистър за 2022 г.  

Директор 

ЗДАСД 

до 30.10.2022 г. 

19 Беседа на здравна тема съобразена с желанието и 

спецификата на всяка паралелка, проведена от медицинското 

лице в училище. 

Медицинска сестра и 

класни ръководители 

 до 30.10.2022 г. 

20 Извършване на проверка на готовността на отоплителната 

инсталация за нормална работа - протокол за техническото 

състояние, проведен инструктаж на огняр  

ЗДАСД, огняр до 30.10.2022 г. 
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21 Почистване на листната маса и горими отпадъци. чистачки до 30.10. 2022 г. 

22 Провеждане на периодично обучение на учители и служители 

по План за бедствия. 

ЗДАСД до 30.10.2022 г. 

23 Провеждане на извънреден инструктаж по пожарна безопасност на 

всички служители и учебна тренировка за евакуация при пожар 

отговорник и комисия 

по ПБ 

до 30.10.2022 г. 

24 Работна среща - интегрирано обучение на ученици със СОП – 

училищна организация и документиране на дейностите.  

Учители преподаващи 

на ученици със СОП 

 до 30.10.2022 г. 

25 “Послание на есенния лист”  Кл. ръководители на 2., 

3. и 4. клас, УКБДП 

до 30.10.2022 г. 

26 Обучение за повишаване на информираността и познанията 

на персонала по защита на личните данни и информационната 

сигурност 

ЗДАСД, 

ЗДУД 

до 31.10.2022 г. 

27 Изработване на табло за Деня на народните будители и участие 

в мероприятията 

Учители ГЦОУД Срок: 31.10.2022 г. 

28 Популяризиране на Програмата за насърчаване и повишаване 

на грамотността чрез публикуването ѝ в сайта на училището, 

както и чрез изпращане на имейли към родителите 

Учител по БЕЛ в ПЕ и 

класни ръководители в 

НЕ и ПЕ 

м. октомври 2022 г. 

 

 

29 Създаване на читателски дневници от учениците в ПЕ Учител по БЕЛ и 

учители по ГЦОУД в 

ПЕ 

м. октомври 2022 г. 

30 Класните ръководители да запознаят учениците в НЕ и ПЕ с 

Правила за разрешаване на възникнали конфликти между 

ученици 

Класни ръководители м. октомври 2022 г. 

31 Актуализиране в часа на класа на знанията на учениците за 

същността на тормоза, проявите и участниците в процеса (с 

материали, подготвени от комисията). 

УКС, класни 

ръководители 

м. октомври 2022 г. 

32 Изготвяне на списък с деца, живеещи в условия на повишени 

за нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно 

Класни ръководители м. октомври 2022 г. 
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социално положение след попълване на Информационна 

карта от класните ръководители. 

33 Работни срещи на класните ръководители за обсъждане на 

единни правила и изисквания към учениците с цел 

подобряване на реда и дисциплината 

Кл. ръководители м. октомври 2022 г. 

34 Споделяне на опит с електронни платформи и помощни 

материали, подходящи, както за присъствено, така и за 

дистанционно обучение 

Кл. ръководители м. октомври 2022 г. 

35 Методическа сбирка-Изготвяне и провеждане на входни нива. 

Анализиране резултатите от тях. 

Учители ПЕ м. октомври 2022 г. 

36 Методическа сбирка-Идентифициране на обучителни 

трудности на учениците от ПЕ и набелязване на мерки за 

тяхното преодоляване с цел повишаване равнището на 

грамотността и постигане на максимално добри резултати на 

НВО. 

Учители ПЕ м. октомври 2022 г. 

37 Набиране на информация и идентифициране на ученик/ци в 

риск /застрашени/ от отпадане и  с проблемно поведение. 

Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

м. октомври 2022 г. 

38 Популяризиране на националните телефонни линии за подкрепа на 

деца в час на класа и на информационни табла:   

116 111 – Национална телефонна линия за деца;  

02/981 76 86 – Гореща телефонна линия за пострадали от насилие;  

02/973 3000 – Национален център за безопасен интернет;  

124 123 – Българска национална телефонна линия за помощ при 

кибертормоз. 

УКС, класни  

ръководители  

м. октомври 2022 г. 

39 Популяризиране на служебния имейл на сектор „Детска 

престъпност – ГДНП за подаване на информация, касаеща 

престъпления, извършени от и срещу деца на територията на 

училището (gdkp_dp@mvr.bg) 

УКС,класни 

ръководители 

м. октомври 2022 г. 
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40 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева месец октомври/Публикуване на постер-

послание от дейност на 12.10.2022 г. 

41 Изготвяне на минимум 4 писма до родителите с цел 

запознаването им с целите на преподаваните теми по 

предметите “Аз и другите” и “Лидерът в мен”. 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

м. октомври 2022 г. 

42 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 

43 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” 

и “Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 

44 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

45 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

47 Изследване на психичното благополучие на учениците от II 

клас до VII клас 

учители в НЕ и ПЕ в края на м. октомври 2022 г.  

 Месец ноември 2022   

1  Отбелязване на 01 ноември - Ден на народните будители - 

тържество 

Учител БЕЛ, Класни 

ръководители НЕ и ПЕ, 

комисия по празниците 

02.11.2022 г. 

2 Запознаване на Педагогическия съвет с резултатите от 

направената оценка на тормоза в училище 

УКС 

 

03.11.2022 г. 

3 Заседание на ПС Директор 03.11.2022 г. 

4 Състезание на СБНУ “Аз и знанието” Кл. ръководители в НЕ 17.11.2022 г. 

http://nie4etem.blogspot.com/
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5 Световен ден за възпоменание на загиналите при ПТП УКБДП 21.11.2022 г. 

6 Провеждане на беседи, свързани с християнското семейство и 

традициите на българския народ 

Класни ръководители 21.11.2022 г. 

7 Отразяване на дейности по проекта “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство- път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”за всяка паралелка в 

сайта на училището. 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” и  

“Лидерът в мен” 

30.11.2022 г. 

8 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство - път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”. 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” и  

“Лидерът в мен” 

30.11.2022 г. 

9 Комисия по Самооценка - качеството на образованието 

разработва анкети към учители, ученици и родители. 

Комисия по Самооценка 30.11.2022 г.  

10 Работна среща - Подкрепа на личностното развитие на 

ученика в училищното образование 

Педагогически съветник 

Класни ръководители 

до 30.11.2022 г. 

11 Инструктаж на учители и служители по План за сигурност ЗДАСД до 30.11.2022 г. 

12 Изготвяне на график на взаимно наблюдение на часове в НЕ и 

ПЕ 

Учители в НЕ и ПЕ до 30.11.2022 г.  

13 Вътрешноучилищна квалификация на тема: ”Изграждане на 

включваща среда – Жирафско слушане и Жирафски език” 

Председатели на 

ЕКК и ККД 

м. ноември 2022 г. 

(трета и четвърта седмица) 

14 Посещение на библиотеката в НЧ “Н. Вапцаров” 

 

Учители в ГЦОУД м. ноември 2022 г. 

15 Представяне на моята любима книга. Учители в ГЦОУД в ПЕ 

и НЕ 

м. ноември 2022 г.  
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16 Отразяване на дейности по учебните предмети: “Аз и другите” 

и “Лидерът в мен” за всяка паралелка в сайта на училището. 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” и Председател на 

комисия за 

актуализиране на сайта 

на училището и връзка с 

медиите 

м. ноември 2022;  

17 БДП Беседа-разговор за поведението на учениците като 

участници в пътното движение 

Класни ръководители м. ноември 2022 г. 

18 Почистване на листната маса и горими отпадъци чистачки м. ноември 2022 г. 

19 Провеждане на среща на учениците от НЕ и ПЕ с инспектор 

ДПС на актуална тема, съгласувана с инспектора.  

Председател на УКС 

 

м. ноември 2022 г. - м. декември 2023 г. 

20 Използване на електронни речници, справочници и електронни 

библиотеки за засилване на интереса към четенето и 

подобряването на четивната техника на учениците.  

Всички учители м. ноември - м. юни 2022/2023 г. 

21 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” 

и “Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 

22 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

23 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева до края на учебната 2022/2023 г. 

24 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 

25 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

http://nie4etem.blogspot.com/
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 Месец декември 2022   

1 Подаване на информация към НЕИСПУО по Списък-Образец 

№1 (кампания 2) към 01.12.2021г. 

Директор 

ЗДАСД 

Съгласно изискванията на Наредба  

№8/2016 г. 

(към 01.12.2021г.) 

2 Заседание на ПС Директор 06.12.2022 г. 

3 Състезание на СБНУ “Аз природата и светът” Кл. ръководители в НЕ 15.12.2022 г. 

4 Коледни празници: Тържество, изложба, базар, училищен 

конкурс за най - красиво украсена класна стая; акция 

,,Благодаря’’ 

Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ 

учител ИИ, всички 

членове от комисията по 

празниците, учители 

ГЦОУД 

19.12.2022 г. - 23.12.2022 г.                         

5 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство- път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”. 

Учителите, 

преподаващи 

предметите 

“Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

20.12.2022 г. 

6 Годишна инвентаризация. ЗДАСД 

Счетоводител 

ЗАС 

до 23.12.2022 г. 

7 
Измерването на осветеността на основание чл. 381, т.1 от  

Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г.  за техническа експлоатация 

на електрообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.) и на 

съпротивлението на заземителната и мълниезащитни уредби. 

Директор 

ЗДАСД 

до 23.12.2022 г. 

8 Вътрешноучилищна квалификация на тема: ”Лична 

ефективност – как да свърша повече неща за по-малко време” 

Председатели на 

ЕКК и ККД 

м. декември 2022 г. 

(втора и трета седмица) 
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9 Разговор с ученици от прогимназиален етап на тема 

„Алкохол, наркотици, тютюнопушене, секти и насилие“ 

Кл. ръководители, 

педагогически съветник 

м. декември 2022 г. 

10 Изготвяне на минимум 4 писма до родителите с цел 

запознаването им с целите на преподаваните теми по 

предметите “Аз и другите” и “Лидерът в мен”. 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

м. декември 2022 г. 

11 Методическа сбирка-Екипната работа и споделяне на добри 

практики между педагогическите специалисти 

Учители ПЕ м. декември 2022 г. 

12 Работни срещи на класните ръководители за обсъждане на 

единни правила и изисквания към учениците с цел 

подобряване на реда и дисциплината 

Кл. ръководители м. декември 2022 г. 

13 Работна среща на класните ръководители за обсъждане на 

добри практики при взаимодействие с родители 

Кл. ръководители м. декември 2022 г. 

14 Провеждане на среща на учениците от НЕ и ПЕ с инспектор 

ДПС на актуална тема, съгласувана с инспектора.  

Председател на УКС 

 

м. ноември 2022 г. - м. декември 2022 г. 

15 Използване на електронни речници, справочници и електронни 

библиотеки за засилване на интереса към четенето и 

подобряването на четивната техника на учениците.  

Всички учители м. ноември - м. юни 2022/2023 г. 

16 Подготовка и провеждане на олимпиади и състезания Директор 

ЗДУД 

по график от МОН 

17 Заявка за училищна документация за края на учебната 

2022/2023 година 

Директор 

ЗДАСД 

По график от МОН и РУО-Пловдив 

18 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 

19 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” 

и “Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 
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20 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

21 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева до края на учебната 2022/2023 г. 

22 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

 Месец януари 2023   

1 Периодичен инструктаж на ученици и служители Кл.ръководители,  

ЗДАСД 

04.01.2023 г. 

2 Заседание на ПС Директор 10.01.2023 г. 

3 Родителска среща I-VII клас Класни ръководители, 

учител ГЦОУД и 

учители 

17.01.2023 г. 

4 Изготвяне на доклад и попълване на въпросник за самооценка 

на състоянието на системите за финансово управление и 

контрол 

Директор 

ЗДАСД 

до 18.01.2023 г. 

5 Подготовка на седмичното разписание, график на писмените 

изпитвания и класни работи и др. за втори учебен срок 

училищна комисия до 18.01.2023 г. 

6 Проверка на класни работи по БЕЛ и Математика в VІІ клас. 

Набелязване на мерки за коригиране на пропуските. 

учители 

ЗДУД 

до 22.01.2023 г. 

7 Екипна среща учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

24.01.2023 г. 

8 Състезание на СБНУ “Аз и числата” Кл. ръководители в НЕ 26.01.2023 г. 

9 Проверка на газопровод от фирма по технически надзор на 

технически съоръжения с повишена опасност 

ЗДАСД 

Фирма по технически 

надзор 

до 30.01.2023 г. 

http://nie4etem.blogspot.com/
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10 План за ремонти и ремонтни дейности Директор, ЗДАСД, 

Счетоводител, ЗАС 

до 31.01.2023 г. 

11 Анкетиране на учениците, включени в проекта “Позитивни 

образование, личностно развитие и лидерство -  път към 

благополучие и по- високи академични резултати в училище” 

и анализ на резултатите. 

 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” 

“Лидерът в мен” 

31.01.2023 г. 

12 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство - път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”. 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

31.01.2023 г. 

13 Анкетиране на родителите на учениците, включени в проекта 

“Позитивно образование, личностно развитие и лидерство -  

път към благополучие и по-високи академични резултати в 

училище” и анализ на резултатите. 

 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

31.01.2023 г. 

14 Вътрешноучилищна квалификация на тема: ”Компетенции за 

мотивация, социализация и личностно развитие на учениците 

в образователната система” 

Председатели на ЕКК и 

ККД 

м. януари 2023 г. 

(трета и четвърта седмица) 

15 Работна среща-Иновативност и ефективност в педагогическите 

практики и в организацията на образователния процес 

Учители ПЕ м. януари 2023 г. 

16 Родители четат на ученици Учители в НЕ и ПЕ м. януари 2023 г. 

17 Изграждане на кът за четене в класната стая ,,Класна 

библиотека” в НЕ. 

Учители в НЕ м. януари 2023 г. 

18 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 
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19 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” 

и “Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 

20 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

21 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева до края на учебната 2022/2023 г. 

22 Използване на електронни речници, справочници и електронни 

библиотеки за засилване на интереса към четенето и 

подобряването на четивната техника на учениците.  

Всички учители м. ноември - м. юни 2022/2023 г. 

23 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

 

Месец февруари 2023 

1 Анкетно проучване мнението на ученици и учители в НЕ и 

ПЕ относно удовлетвореността им от качеството на 

образованието в училище през I  учебен срок 

Комисия за самооценка, 

учители в НЕ и ПЕ 

07.02.2023 г. 

2 Училищно спортно състезание “Лъвски скок” Учители по ФВС, Кл. 

ръководители НЕ и ПЕ 

13.02- 17.02.2023 г. 

3 Комисия по Самооценка - качеството на образование изготвя 

анализ на анкетите и предлага мерки за подобряване на 

качеството. 

Комисия по Самооценка 14.02.2023 г.  

4 Заседание на ПС Директор 14.02.2023 г. 

5 Отбелязване на 150 години от обесването на Васил Левски 

(слово, беседа, изложба) 

Класни ръководители 

НЕ и ПЕ 

20, 21, 22 .02.2022 г. /в часа на класния 

ръководител/ 

http://nie4etem.blogspot.com/
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6 Изработване на табло за годишнина от обесването на Васил 

Левски 

Учители ГЦОУД 

 

20.02. 2023 г. 

  

7 Изработване на плакати, свързани с инициативата „Не на 

тормоза в училище” 

 

Учители ГЦОУД 22.02.2023 г. 

8 Състезание на СБНУ “Аз и буквите” Кл. ръководители в НЕ 23.02.2023 г. 

9 Отбелязване на Деня на розовата фланелка - международен 

ден за борба с училищния тормоз 

 

Педагогически 

съветник, членове на 

ученическия парламент 

Класни ръководители 

НЕ и ПЕ 

Училищен парламент 

24.02.2023 г. 

10 Проверка на изпълнението по НП „Без свободен час в 

училище“. 

Директор 28.02.2023 г. 

11 Работна среща  - Иновативност и ефективност в 

педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес 

Учители ПЕ До 28.02.2023 г. 

12 Работна среща-Анализ на резултатите от първи учебен срок. 

Набелязване на мерки за преодоляване на пропуските. 

Учители ПЕ До 28.02.2022 г. 

13 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство - път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”. 

Учителите, 

преподаващи  

предметите   

“Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

До 28.02.2023 г. 

14 Работни срещи на класните ръководители за обсъждане на 

единни правила и изисквания към учениците с цел 

подобряване на реда и дисциплината 

Кл. ръководители м. февруари 2023 г.  

15 Разработване на анкета за учениците, включени в проекта 

“Позитивно образование, личностно развитие и лидерство- път 

Мирослава 

Драгославова – ст. 

начален учител 

до м. февруари 2023 г. 
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към благополучие и по - високи академични резултати в 

училище”за всяка паралелка в сайта на училището 

16 Разработване на анкета за родителите на  учениците, включени 

в в проект “Позитивно образование, личностно развитие и 

лидерство- път към благополучие и по- високи академични 

резултати в училище”за всяка паралелка в сайта на училището. 

Ралица Манолова – 

начален учител 

до м.февруари 2023 г. 

17 “Учим се от по-големите” - ученици четат на ученици. Учители в ГЦОУД м. февруари 2023 г. 

18 Организиране на посещения по класове от ПЕ на библиотека 

“Иван Вазов” - гр. Пловдив. 
Учители в ПЕ м. февруари 2023 г.  

19 Обхождане на децата, които следва да постъпят в първи клас 

през учебната 2022/2023 година по предоставен списък от 

община Пловдив 

Класен ръководител на 

ІVа клас, учител в 

ГЦОУД ІVа клас 

м. февруари 2023 г. 

20 Провеждане на конкурс сред учениците за проекти, насочени 

към кибертормоза като част от  информационната кампания 

„Ден за безопасен интернет“ сред ученици и родители за 

рисковете и заплахите в интернет и как да се предпазим.  

Педагогически 

съветник, ученически 

съвет, учители 

м. февруари 2023 г. 

 

21 Позитивна дисциплина. Работа с родители Директор м. февруари 2023 г. 

22 Популяризиране сред ученици, родители и учители на онлайн 

версията на рубриката „Написаното остава“ 

https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/ 

Класни ръководители 

 

м. февруари 2023 г. 

23 Вътрешноучилищна квалификация на тема: ”Техники за 

насърчаване на креативно мислене и позитивна дисциплина в 

класната стая” 

Председатели на ЕКК и 

ККД 

м. февруари 2023 г. 

(трета и четвърта седмица) 

24 Представяне на иновацията пред педагогически специалисти 

от страната. 

педагогически съветник, 

учителите, преподаващи 

“Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

Втори срок на учебната 2022/2023 година 

 

https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/
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25  Изработване на мартенички за децата от детската градина и 

за Благотворителен базар 

 Учители ГЦОУД  до 28.02.2023 г. 

26 Изработване на табла по случай Национален празник на 

Република България -   3 март 

 Учители ГЦОУД  28.02. 2023 г. 

27 Заявки за необходимите учебници и учебни помагала за 

учениците от І до VІІ клас за учебната 2022/2023 година 

Директор, 

ЗДАСД 

По график от МОН 

28 Изследване на психичното благополучие на учениците от I 

клас до VII клас 

учители в НЕ и ПЕ в края на м. февруари 2023 г.  

29 Изготвяне на минимум 4 писма до родителите с цел 

запознаването им с целите на преподаваните теми по 

предметите “Аз и другите” и “Лидерът в мен”. 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

м. февруари 2023 г. 

30 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 

31 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” и 

“Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 

32 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

33 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева до края на учебната 2022/2023 г. 

34 Използване на електронни речници, справочници и електронни 

библиотеки за засилване на интереса към четенето и 

подобряването на четивната техника на учениците.  

Всички учители м. ноември - м. юни 2022/2023 г. 

35 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

 

http://nie4etem.blogspot.com/
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Месец март 2023 

1  1 март  - изложба, базар, конкурс, посещение на ДГ 

,,Боряна’’- кв.Прослав 

Кл.ръководители НЕ и 

ПЕ, учител ИИ, 

кл.ръководител IVа клас 

01.03.2023 г. 

2 Отбелязване на 3-ти март - Национален празник на Република 

България 

Кл.-ли и учители от НЕ 

и ПЕ, комисия по 

празниците, учител ИИ 

02.03.2023 г. 

3 Беседа за правилата за безопасно каране на велосипеди, 

ролери, скейтборд и безопасни игри на улицата 

Класни ръководители 04.03.2023 г. 

4 Изработване на картички за Деня на мама 

 

 Учители ГЦОУД първата седмица на месец март 2023 г. 

5 Екипна среща 

 

учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

14.03.2023 г. 

6 Представяне на иновацията по проект “Позитивно 

образование, личностно развитие и лидерство - път към 

благополучие и по- високи академични резултати в училище” 

пред педагогическите специалисти от община Пловдив. 

Педагогически съветник до 20.03.2022 г. 

7 Посрещане на Първа пролет - украси на класни стаи, изложби Класни ръководители  

І-VІІ клас,учител ИИ 

22.03.2023 г. 

8 Изработване на украса за класните стаи и изложба на тема 

„Първа пролет” 

Учители ГЦОУД 22.03.2023 г. 

9 Състезание на СБНУ “Аз общувам с Европа” Кл. ръководители в НЕ 23.03.2023 г. 

10 Заседание на ПС Директор 28.03.2023 г. 

11 Учебна тренировка за евакуация при земетресение. Нещатен щаб по ГЗ до 31.03.2023 г. 

12 Методическа сбирка-Споделяне на добри практики по 

управление на конфликти,справяне с агресията и насилието 

Педагогически съветник 

Учители ПЕ 

до 31.03.2023 г. 

13 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, 

Учителите преподаващи 

предметите 

31.03.2023 г. 
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личностно развитие и лидерство- път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”. 

“ Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

14 Тържествен ритуал с първокласниците “Моята първа среща с 

книгите в библиотеката” в библиотеката на НЧ “Н. 

Вапцаров”. 

Учители в 1.а клас м. март 2023 г. 

15 Споделяне на  практики от иновативния процес в рамките на 

ЕКК в НЕ и ЕКК в ПЕ 

Председатели на ЕКК в 

НЕ и ЕКК в ПЕ 

м. март 2023 г. 

16 Празник на буквите Кл.ръководител на Іа 

клас, учител ГЦОУД  Іа, 

учител по музика 

м.март 2023 г. 

17 Училищен шахматен турнир Учител по ФВС  

Кл. ръководители в НЕ 

и ПЕ 

м. март 2023 г. 

18 Споделяне/запознаване с добри практики в дигитална среда 

/Споделяне на добри практики по БЕЛ в платформата на 

Георги Делов/ http://dpbel.com/ и в секцията Начални учители 

в сайта на РУО. 

Неда Станчева 

Недялка Иванова 

До март 2022/2023 и периодично 

19 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 

20 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” и 

“Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 

21 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

22 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева до края на учебната 2022/2023 г. 

http://dpbel.com/
http://nie4etem.blogspot.com/
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23 Използване на електронни речници, справочници и електронни 

библиотеки за засилване на интереса към четенето и 

подобряването на четивната техника на учениците.  

Всички учители м. ноември - м. юни 2022/2023 г. 

24 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

 

Месец април 2023 

1 Организиране на изложба на тема „Моята мечта” Учители ГЦОУД 04.04.2023 г. 

2 Заседание на ПС Директор 04.04.2023 г. 

3 Великденски празници - изложба, базар. Кл.ръководители 05 - 07. 04.2023 г. 

4  Участие във Великденски базар и изложба 

 

Учители ГЦОУД  05 – 07.04.2023 г. 

5 Изработване на табло и участие в тържество по случай 

Патронен празник на училището. Участие на учениците в 

подготовката за Патронен празник 

 Учители ГЦОУД 07.04. 2023 г. 

6 Заседание на Общото събрание - Отчет за касовото 

изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 г. 

Директор 

Счетоводител 

до 18.04.2022 г. 

7 Родителска среща I-VII клас Класен ръководител, 

учител ГЦОУД и 

учители 

18.04.2023 г. 

8 Отбелязване на 22 април - Международен ден на Земята - 

изложба, почистване на двора 

Класни ръководители 

ПЕ и НЕ, учител ИИ;  

учител ГЦОУД 

20.04.2023 г. 

9 Патронен празник Учители НЕ и ПЕ, 

класни ръководители, 

комисия по празниците 

21.04.2023 г. 
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10 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство- път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”. 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

21.04.2023 г. 

11 Отбелязване на 23 април - Световен ден на книгата.  

 

Класни ръководители 

НЕ  и ПЕ, Учител БЕЛ 

22.04.2023 г. 

12 Участие в различни инициативи, свързани със Световен ден 

на книгата 

 

Учители ГЦОУД 24.04.2023 г. 

13 Състезание на СБНУ-Национално финално състезание Кл. ръководители в НЕ 28.04.2023 г. 

14 Работна среща- Приемственост в обучението на учениците от 

начален и прогимназиален етап 

Учители ПЕ до 29.04.2023 г. 

15 Методическа сбирка-Изграждане на позитивно общуване в 

училищната общност 

Педагогически съветник 

Учители ПЕ 

До 29.04.2023 г. 

16 Провеждане на уроци в IV клас от учителите в ПЕ Учители ПЕ До 29.04.2023 г. 

17 Отчет на документите с фабрична номерация. Директор, 

Комисия по архивиране 

до 30.04.2023 г. 

18 Участие на училището в Национален маратон на четенето. 

Популяризиране на Световния ден на детската книга/02.04/ и 

Световния ден на книгата и авторското право 
/23 април 2023/. 

Председатели ЕКК и 

класни ръководители 

до 30.04. 2023 г. 

19 Методическа сбирка-Изграждане на позитивно общуване в 

училищната общност 

Педагогически съветник 

Учители ПЕ 

м. април 2023 г. 

20 Работна среща-Провеждане на уроци в IV клас от учителите в 

ПЕ 

Учители ПЕ м. април 2023 г. 

21 Училищно състезание по БДП УКБДП м. април.2023 г. 

22 Организиране и провеждане на пробни изпити по БЕЛ в НЕ и 

ПЕ 

Учител по БЕЛ в 7. клас 

и учител в 4. клас 

м. април 2023 г. 
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23 Седмица на детската книга Конкурс – „Вълшебството на 

книгите“ (разказ, приказка) 

Класни ръководители м. април 2023 г. 

24  Ден на отворените врати за бъдещи първокласници – открити 

уроци и активности 

Всички учители в НЕ 
м. април 2023 г. 

25 Запознаване на първокласниците с правилата в библиотеката  Класният ръководител 

на І.а  клас, учител в 

ГЦОУД І.а клас 

м. април 2022 г. 

26 Анкетиране на учениците, включени в проект „Позитивно 

образование, личностно развитие и лидерство – път към 

благополучие и по-високи академични резултати в училище“ и 

анализ на резултатите. 

Учителите преподаващи 

“ Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

м. април 2023  г. 

27 Анкетиране на родителите на учениците, включени в проекта 

“Позитивно образование, личностно развитие и лидерство- път 

към благополучие и по- високи академични резултати в 

училище”за всяка паралелка в сайта на училището и анализ на 

резултатите. 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

м. април/май 2023  г. 

28 Изготвяне на минимум 4 писма до родителите с цел 

запознаването им с целите на преподаваните теми по 

предметите “Аз и другите” и “Лидерът в мен”. 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

м. април 2023 г. 

29 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 

30 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” и 

“Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 

31 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

32 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева до края на учебната 2022/2023 г. 

http://nie4etem.blogspot.com/
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33 Използване на електронни речници, справочници и електронни 

библиотеки за засилване на интереса към четенето и 

подобряването на четивната техника на учениците.  

Всички учители м. ноември - м. юни 2022/2023 г. 

34 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

 

Месец май 2023 

1 Разясняване ползата от носене на светли дрехи и 

светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето 

като участник в движението; употреба на предпазни колани 

от децата-пътници;предпазни каски и др. защитни средства за 

децата – велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти и 

ролеристи. 

Класни ръководители 02.05.2023 г. 

2 Екипна среща учители НЕ и ПЕ, 

педагогически съветник 

02.05.2023 г. 

3 Заседание на ПС Директор 02.05.2023 г. 

4 Изработване на табло по случай 6 май – Ден на храбростта 

 

 Учители ГЦОУД 05.06.2023 г. 

5  Открит урок в час по самоподготовка  Учители ГЦОУД  09.05.2023 г. 

6 Ден на ученическото самоуправление Учители и класни 

ръководители ПЕ 

09.05.2023 г. 

7 Анкетно проучване мнението на ученици в НЕ и учители в 

НЕ и ПЕ относно удовлетвореността им от качеството на 

образованието в училище за учебна 202220/23 г. 

Комисия за самооценка, 

класни ръководители 

10.05.2022 г. 

8 Изготвяне на график за приключване на училищната 

документация 

Директор 

ЗДУД 

12.05.2023 г. 
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9 Анкетно проучване на мнението и удовлетвореността на 

родителите относно качеството на образователния процес в 

училище (за НЕ и ПЕ) 

Комисия за Самооценка, 

класни ръководители 

до 13.05.2022 г. 

10 Заседание на ПС Директор 16.05.2023 г. 

11 Провеждане на симулативна тренировка за ученици, учители 

и служители по План за сигурност. 

ЗДАСД до 16.05.2023 г. 

12 Родителска среща VII клас Класен ръководител, 

учител ГЦОУД и 

учители 

18.05.2023 г. 

13 Предаване на заявления за Разширена подготовка, 

Допълнителна подготовка,  и ЦДО за учениците от І, ІІ и ІІІ 

клас 

ЗДУД 

Кл. ръководители  

19.05.2023 г. 

14 Спортен празник І-VІІ клас Учители по ФВС, 

Евдокия Димитрова, 

кл.ръководители в НЕ и 

ПЕ 

22.05.2023 г 

15 Честване на Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост – участие в празнично шествие 

Учители, ученици ПЕ и 

НЕ 

24.05.2023 г. 

16 Ден за просветни и културни дейности:тържество по случай 

Деня на българската просвета и култура и на славянската 

писменост, беседи, слово и др. 

Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ, учител  

ГЦОУД комисия по 

празниците , учител ИИ 

25.05.2023  г. 

17 Анкетно проучване мнението на учители, ученици и родители 

в НЕ относно удовлетвореността им от качеството на 

образованието в училище през учебната 2022/2023 г.  

Комисия за самооценка, 

учители в НЕ 

26.05.2023 г. 

18 Изпращане на писма до родители с цел запознаване с целите на 

преподаваните теми по проект: “Позитивно образование, 

личностно развитие и лидерство- път към благополучие и по- 

високи академични резултати в училище”. 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

26.05.2023 г. 



27 

19 Пробни НВО по БЕЛ и Математика за учениците от  ІV клас Класен ръководител на 

ІV клас  

до 26.05. 2023 г.  

20 Национално външно оценяване ІV клас Директор 

комисии 

29.05.2023 г. 

30.05.2023 г. 

21 Мероприятие /празник/ със съвместното участие на родители 

и ученици под мотото ,,Всички спортуване заедно’’ 

Класни ръководители в 

НЕ и ПЕ, учители в 

ГЦОУД и по ФВС 

31.05.2023 г. 

22 Мероприятие със съвместното участие на родители и ученици 

под мотото ,,Всички спортуваме заедно’’ 

Класни ръководители, 

учители ГЦОУД, 

учител- музика, учители 

ФВС 

31. 05. 2023 Г 

23 Предаване на заявленията за Разширена подготовка, 

Допълнителна подготовка, ГЦОУД  от ІV, V и VІ клас. 

ЗДУД 

Кл. ръководители  

до 31.05.2023 г. 

24 Методическа сбирка - Професионалното ориентиране чрез 

центровете за подкрепа на личностно развитие 

Класен ръководител на 

VІІ.а клас 

до 31.05.2023 г. 

25 Анкетиране на родителите на учениците, включени в проекта 

“Позитивни образование, личностно развитие и лидерство -  

път към благополучие и по- високи академични резултати в 

училище” и анализ на резултатите. 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” и  

“Лидерът в мен” 

до 31.05.2023 г. 

 

26 Състезание “Аз обичам българския език”. Учител по БЕЛ и учител 

в ГЦОУД в 6. и 7. клас 

м. май 2023 г. 

27 Заявка за задължителната училищна документация за 

началото на учебната 2023/2024 година 

Директор 

ЗДАСД 

По график от МОН 

28 Чета на интересно място Учители в НЕ м. май 

29 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева м. май/Публикуване дейността “Чета на 

интересно място” 

http://nie4etem.blogspot.com/
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30 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 

31 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” и 

“Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 

32 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

33 Пробни НВО по БЕЛ и Математика за учениците от VII клас Учителите по БЕЛ и 

Математика в ПЕ 

до края на м. май 2023 г.  

34 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева до края на учебната 2022/2023 г. 

35 Използване на електронни речници, справочници и електронни 

библиотеки за засилване на интереса към четенето и 

подобряването на четивната техника на учениците.  

Всички учители м. ноември - м. юни 2022/2023 г. 

36 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

 

Месец юни 2023 

1 Издаване на удостоверения за завършен първи, втори и трети 

клас 

ЗДАСД 

Кл. ръководители 

до 06.06.2023 г. 

2 Тържества и  инициативи по случай завършване на учебната 

година за I-III клас 

Кл. ръководители НЕ, 

учител по музика 

06-09 .06.2023 г. 

3 Изготвяне на годишен отчет- анализ по изпълнение на 

дейностите по проект “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище”. 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” и 

“Лидерът в мен” 

До 10.06.2023 г. за НЕ 

и 30.07.2023 г. за ПЕ 

http://nie4etem.blogspot.com/
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4 Национално външно оценяване VІІ клас Директор,  

комисия 

13.06.2023 г. 

16.06.2023 г. 

5 Анкетно проучване мнението на ученици в ПЕ относно 

удовлетвореността им от качеството на образованието в 

училище през учебна 2022/2023 г. 

Комисия за самооценка, 

учители в ПЕ 

до 14.06.2022 г. 

7 Обявяване на редовна поправителна юнска сесия за 

прогимназиален етап –V-VІ клас. 

Директор 15.06.2023 г. 

8 Издаване на удостоверения за завършен начален етап на 

основното образование 

ЗДАСД 

Кл.р-л ІV.а клас 

до 19.06.2023 г. 

9  Завършване на учебната година за IV – VI клас- тържества 

или инициативи 

Кл. ръководител в НЕ/4 

клас/,  

класни ръководители в 

ПЕ 

19- 23.06.2023 г 

10  Ден на безопасността на движението по пътищата УКБДП 29.06.2023 г.  

11 Работна среща-Анализ и обсъждане резултатите от НВО Учители БЕЛ и 

Математика 

30.06.2023 г. 

12 Проверка на книгата за дарения.  Директор 30.06.2023 г. 

13 Работна среща-Анализ и обсъждане резултатите от НВО. Учители БЕЛ и 

Математика 

до 30.06.2023 г. 

14 Актуализация на  информацията на сайта на училището, както 

и във връзка с медиите, относно проекта - “Позитивно 

образование, личностно развитие и лидерство - път към 

благополучие и по- високи академични резултати в училище” 

Учителите преподаващи 

предметите 

“ Аз и другите” в НЕ 

до 30.06.2023 г. 

15 Изготвяне на годишен доклад и препоръки за създаване на по-

сигурна образователна среда. 

УКС до 30.06.2023 г. 
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16 Редовна поправителна юнска сесия в прогимназиален етап – 

VІІ клас 

Директор 30.06.2023 г. 

17 Дейности по класиране и прием на ученици в първи клас за 

учебната 2023/2024 година 

комисия По график от Община Пловдив 

18 Да си направим книжка Учители в НЕ и ПЕ До края на учебната година 

19 Учениците разработват личен проект, водят дневник за 

рефлексия, участват в открити уроци за популяризиране на 

иновацията 

Учителите, 

преподаващи “Аз и 

другите” и “Лидерът в 

мен” 

учебната 2022/2023 година 

20 Изготвяне на представително портфолио на учениците с 

материали от работата им по предметите  “Аз и другите” и 

“Лидерът в мен”. 

 

Учителите, 

преподаващи аз и 

другите и лидерът в 

мен 

учебната 2022/2023 година 

21 Обучение на учители по програма „Училища за пример“. Директор Учебната 2022/2023  година - /по техен 

график/ 

22 Две участия в блог „Ние четем“ с цел популяризиране и обмен 

на добри практики. http://nie4etem.blogspot.com/  
Красилина Колева до края на учебната 2022/2023 г. 

23 Използване на електронни речници, справочници и електронни 

библиотеки за засилване на интереса към четенето и 

подобряването на четивната техника на учениците.  

Всички учители м. ноември - м. юни 2022/2023 г. 

24 Занимания по четене в рамките на ГЦОУД за учениците 1.-7. 

клас 

Учители в ГЦОУД Всеки месец през учебната 2022/2023 г. 

 

Месец юли 2023 

1 Изготвяне на свидетелства за завършено основно образование Кл.ръководители, 

ЗДАСД 

до 02.07.2023 г. 

2 Тържество по случай изпращане на седмокласниците Класен ръководител  

VII а клас, комисия по 

празниците 

до 06.07.2023 г. 

http://nie4etem.blogspot.com/
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3 Комисия по Самооценка - качеството на образование изготвя 

анализ на анкетите и предлага мерки за подобряване на 

качеството. 

Комисия по Самооценка до 11.07.2023 г.  

4 Заседание на ПС Директор 11.07.2023 г. 

5 Заседание на Общото събрание - Отчет за касовото 

изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023 г. 

Директор, 

Счетоводител  

11.07.2023 г. 

6 Проверка на документация НВО ІV и VІІ клас - архивиране Директор, комисия  15.07.2023 г. 

7 Проверка на водене и съхранение на документация в архива, 

дневници на класове и групи, лични дела на персонала 

Директор, 

ЗДУД, 

ЗДАСД 

до 30.07.2023 г. 

8 Изготвяне на годишен отчет- анализ по изпълнение на 

дейностите по проект: “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище” 

Учители  преподаващи 

предмета “Лидерът в 

мен” в ПЕ  

до 30.07.2023 г. 

9 Изготвяне на обобщен отчет - анализ по изпълнение на 

дейностите по проект “Позитивно образование, личностно 

развитие и лидерство- път към благополучие и по- високи 

академични резултати в училище” за учебната 2022/2023 г. 

Ралица Манолова – 

начален учител 

до 30.07. 2023 г. за ПЕ 

10 Подготовка на организационни заповеди, вътрешноучилищни 

документи за актуализация по комисии 

Директор,  

ЗДУД 

до 31.07.2023 г. 

11 Среща с родителите на бъдещите първокласници  класен ръководител  

І клас 

м. юли 2023 г. 

12 Извършване на преглед на състоянието на материалната база 

на училището и необходимостта от ремонтни дейности в 

класните стаи, закупуване на мебели за класни стаи и/или 

кабинети/техническо оборудване, щори и др. 

ЗДАСД м. юли 2023 г. 

13 Провеждане на планирани ремонтни дейности Директор 

ЗДАСД 

м. юли 2023 г. 
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Счетоводител 

 

Месец август 2023 

1 Заседание на ПС  Директор 29.08.2023 г. 

2 Извършване на преглед на състоянието на материалната база 

на училището и необходимостта от извършване на подмяна на 

стъкла, брави и др. 

ЗДАСД до 30.08.2023 г. 

 

Месец септември 2023 

1 Избор на учебни помагала Учители до 08.09.2023 г. 

2 Изготвяне на плановете и годишни тематични разпределения 

на учители по предмети, съобразени със спецификата на 

паралелката 

Учители до 08.09.2023 г. 

3 Представяне на програми по разширена подготовка и 

допълнителна подготовка. 

Учители до 09.09.2022 г. 

4 Разработване на критерии за оценяване на учениците Учители до 12.09.2023 г. 

5 Заседание на ПС Директор 12.09.2023 г. 

6 Актуализация на вътрешно-нормативни документи  

 

Директор, 

ЗДУД, ЗДАСД, 

училищни комисии 

до 13.09.2023 г. 

7 Издаване на организационни заповеди Директор 

 

до 14.09.2023 г. 

8 Актуализиране на вътрешни правила за пожарна  безопасност 

в училището, план за евакуация при пожар и аварии, план за 

Училищна комисия по 

ПБ 

до 14.09.2023 г. 
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действие при пожар и план за осигуряване на пожарна 

безопасност при ремонти и утвърждаване на заповеди по 

пожарна безопасност 

9 Изготвяне на графици: за дежурство на учителите; за 

провеждане на часове по разширена подготовка, 

допълнителна подготовка, БДП, консултации, писмени 

изпитвания, спортни дейности, допълнителния час на 

класните ръководители 

Председатели на ЕКК, 

кл. ръководители 

до 14.09.2023 г. 

 

   Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет Протокол №14/13.09.2022 г.и е утвърден със Заповед №РД-10-890/14.09.202 

г. 
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