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I. Основни приоритети в дейността на училището: 

1. Осигуряване на качествено образование за младите хора и подготовката им за успешно завършване на основно образование и 

кандидатстване в средните училища на общината и региона. 

2. Създаване на условия и ефективна среда за оптимално развитие на личностния потенциал на учениците, мотивация, житейски умения и навици 

за учебен труд. 

3. Повишаване конкурентоспособността на учебното заведение в условията на образователен пазар чрез повишаване качеството на образователно-

възпитателния процес.   

4. Разработване и утвърждаване на единна и непротиворечива система за ефективно управление на институцията чрез предефиниране 

на политики, приоритети и ценности, съгласно изискванията на ЗПУО.  

5. Създаване на училищни политики за обучение, възпитание и социализация на учениците в контекста на новата нормативна уредба с активното 

партньорство между педагогическите специалисти, учениците, родителите, Обществения съвет, ЦПЛР, ЦСОП, РЦПППО и др. 

II. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност Срок Извършва се от: 

/институции и лица, в 

каква взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013-2020) 

 1.1. Взаимодействие на училището със 

заинтересованите страни и институции с 

цел превенция на отпадане на ученици 

от училище и намаляване броя на деца в 

риск. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор  

ЗДУД 

брой институции 5 5 

 1.2. Актуализиране на училищната 

Програма за превенция за ранно 

септември 

2018 г. 

директор  

ЗДУД 

педагогически съветник 

брой програми 1 1 
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напускане на училище. КЕ „Приобщаващо 

образование“ 

класни ръководители  

 1.3. Организиране на дейностите 

относно прилагане на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците и 

Междуинституционалния план за 

действие за превенция на агресията и 

засилване на сигурността в 

образователните институции.   

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

педагогически съветник 

класни ръководители 

брой дейности 10 10 

 1.4. Изготвяне на справки за отсъствията 

и движението на учениците. 

eжемесечно  

в края на І 

срок и на 

учебната 

година 

ЗДУД 

класни ръководители 

брой справки 10 10 

 1.5. Изготвяне на анализ за състоянието 

и движението на учениците, за броя на 

напусналите и мерки за задържане на 

застрашените от напускане ученици. 

 

в края на І 

срок и на 

учебната  

година  

ЗДУД 

ЗДАД 

брой анализи 2 2  

 1.6. Осъществяване на контакти с 

Детските градини относно децата, 

подлежащи на обучение в  І клас. 

октомври  

2018 г. 

 

ЗДУД 

 

брой контакти 19 20 

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии 

в образованието и науката (2014-2020)  

 2.1. Участие в НП „ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното 

образование“ /компонент 2/. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

главен учител по 

математика и ИТ 

ръководител на 

направление 

брой дейности 

 

10 10 



4 
 

 

2.2. Съдействие и методическа помощ на 

учителите за внедряване и използване на 

съвременни информационни технологии 

и електронизация на учебния процес. 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии“ 

 2.3. Поддържане на изградената ИКТ 

инфраструктура с цел обезпечаване и 

повишаване ефективността на учебния 

процес и управлението на 

административната дейност. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

ЗДАД 

ръководител на 

направление 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии“ 

% ученици и 

персонал с 

осигурен достъп 

100% 100% 

 2.4. Максимално използване 

възможностите на електронната 

образователна среда /акцент върху 

новите учебни програми в III и VІI клас/: 

 работа в електронни платформи и 

специализирани сайтове 

 електронни учебници 

 електронно четими учебници 

учебната 

2018/2019 г. 

главен учител по 

математика и ИТ 

ръководител на 

направление 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии“ 

% учители 80% 100% 

 2.5. Оптимизиране взаимодействието 

между учители, родители и ученици 

чрез използване на интернет страници 

на паралелки, Фейсбук групи; чрез 

възможностите на електронния дневник.  

учебната 

2018/2019 г. 

главни учители в начален и 

прогимназиален етап 

ръководител на 

направление 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии“ 

класни ръководители  

учители по уч. предмети  

брой групи 15 20 
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 2.6. Използване на облачна 

инфраструктура за нуждите на 

образователната структура. 

учебната 

2018/2019 г. 
главен учител по 

математика и ИТ 

ръководител на направление 

„Информационни и 

комуникационни технологии“ 

брой учители  12 15 

 2.7. "Учители обучават учители" - 

провеждане на мултимедийни уроци, 

интегрирани уроци, онлайн ресурси. 

учебната 

2018/2019 г. 

главни учители в начален и 

прогимназиален етап 

брой учители 3 7 

 2.8. Провеждане на открита 

педагогическа практика с прилагането 

на мултимедийни уроци. 

януари – 

февруари 

2018/2019 г. 

главен учител по 

математика и ИТ 

брой учители 1 10 

3. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот (след приемането му от МС) 

 3.1. Оптимизиране на условията за 

разнообразяване дейностите по 

интереси в групите за целодневна 

организация на учебния процес. 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД 

ръководители ЦДО  

 

брой програми за 

целодневна 

организация на 

учебния ден 

1 1 

 
3.2. Модернизиране на учебния процес 

чрез прилагане на методически модели, 

разработени на основата на 

информационните и комуникационните 

технологии. 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД, главен учител по 

математика и ИТ, старши 

учител по ИТ 

брой добри 

практики 

3 5 

 3.3.  Взаимодействие със 

заинтересовани страни за реализиране 

на политиката за учене през целия 

живот. 

 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД 

ЗДАД 

главни учители в начален и 

прогимназиален етап  

педагогически съветник  

брой институции 5 5 
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 3.4. Осигуряване за безвъзмездно 

ползване на учебници и учебни 

помагала за учениците І - ІV клас и 

учебници за учениците V - VІІ клас.  

септември 

2018 г. 

директор 

ЗДАД 
% ученици 

І - VІІ клас 

100% 100% 

 

 3.5. Осигуряване на условия за 

формиране умения за планиране на 

професионално ориентиране на 

учениците. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

класни ръководители 

% ученици 

VІІ клас 

100% 100% 

 3.6. Информиране и консултиране на 

родителите за възможностите за 

продължаване на образованието или за 

придобиване на професионална 

квалификация на ученици със СОП. 

учебната 

2018/2019 г. 

педагогически съветник брой проведени 

консултативни 

срещи 

% ученици 

VI - VІІ клас 

% ученици 

VI - VІІ клас 

 3.7.Изграждане на партньорски 

взаимоотношения със Средните 

училища, Професионалните гимназии и 

местния бизнес. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

класни ръководители 

брой проведени 

срещи 

6 училища 6 учили

ща 

4. Изпълнение на плана за действие по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

(2015 – 2020) 

4.1. Изграждане на модели за 

толерантно поведение между учениците 

от различни етноси и адаптирането им 

към училищната среда. 

март  

2019 г.  

педагогически съветник 

класни ръководители 

% ученици 

І - VІІ клас 

10% 10% 

4.2. Активно участие в инициативи на 

училищно, общинско и областно ниво. 

учебната 

2018/2019 

г. 

педагогически съветник  

класни ръководители  

% ученици 

І - VІІ клас 

10% 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебната 

2017/2018 

г. 

Директор 

Гл. 

учители 

Брой 

извънкласн

и форми 

55 60  
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4.3. Организиране съвместни дейности  

с родители на ученици, за които 

българският език не е майчин, с цел 

участие в дарителски кампании, 

концерти, изложби и др. извънкласни и 

извънучилищни прояви. 

учебната 

2018/2019 

г. 

педагогически съветник 

класни ръководители 

% обхванати 

ученици и  

родители  

І - VІІ клас 

 

50% 100% 

4.4. Провеждане на „Ден на отворените 

врати“ за родители.  

учебната 

2018/2019 

г. 

преподаватели по 

съответни учебни 

дисциплини  

брой „Дни на 

отворените 

врати“ 

2 2 

 

 

5. Изпълнение на плана за действие за периода 2017 - 2018 г. по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността (2014 – 2020)  

 5.1. Разработване на Училищен план за 

действие по изпълнение на Регионалния 

план за насърчаване и повишаване на 

грамотността. 

септември 

2018 г. 

гл. учители в начален и 

прогимназиален етап  

ст. учители по БЕЛ  

брой планове 1 1 

 5.2. Привличане на общественото 

внимание към значението на 

грамотността и популяризиране на 

четенето – ангажиране на изявени  

личности от Търговище, срещи с 

литературни творци и издатели, участие 

в Национална седмица на четенето, 

Световен ден на книгата, 24 май. 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД 

главен учител в начален 

етап 

главен учител в 

прогимназиален етап 

ст. учители по БЕЛ 

 

брой публични 

изяви 

10 12 

 5.3. Реализиране на инициатива „Деца 

четат на деца“ – ученици от IV клас 

учебната 

2018/2019 г. 

главен учител в начален 

етап 

брой срещи  2 2 
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осъществяват срещи с бъдещи 

първокласници в детски градини, за да  

популяризират четенето и обичта към 

книгата.  

класни ръководители в IV 

клас  

 5.4. Подпомагане на родителите за 

усъвършенстване на техните умения да 

насърчават децата си към четене.  

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД 

педагогически съветник 

класни ръководители 

% включени 

родители 

55% 65% 

 5.5. Разработване и популяризиране 

модели на добри практики за 

повишаване функционалната грамотност 

на учениците. 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД 

главен учител в начален 

етап 

главен учител в 

прогимназиален етап 

ст. учители по БЕЛ 

брой практики 3 4 

 5.6. Участие в квалификационни 

дейности, насочени към съвременните 

аспекти на грамотността. 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД, главен учител в 

начален етап, главен 

учител в прогимназиален 

етап, ст. учители по БЕЛ 

брой дейности 1 1 

6. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2018 – 2019 учебна година. 

 6.1. НП „Ученически олимпиади и 

състезания”, модул ”Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за 

участие в ученически олимпиади”. 

учебната 

2018/2019 г. 

 

ЗДУД  

Г. Станчева 

К. Милева  

Ц. Куюмджиева  

брой групи 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 6.2. НП „Без свободен час”, модул „Без 

свободен час в училище”. 
съгласно НП 

 

директор 

зам.-директори 

 

% осигурени 

заместници на 

отсъстващи 

учители 

100% 100% 

 6.3. НП „ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

зам.-директори 

% осигуреност  100% 100% 
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образование. Осигуряване на интернет 

свързаност в училище“. 

 

 

 6.4. НП „Квалификация“. учебната 

2018/2019 г. 

директор 

зам.-директори 

 

брой учители  56 56 

 6.5. НП „Училищен плод“. учебната 

2018/2019 г. 

директор 

зам.-директори 

 

% ученици  100% 100% 

 6.6. НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“: 

 

6.6.1. Модул „Подобряване на условията 

за експериментална работа по природни 

науки”; 

 

6.6.2. Модул „Подкрепа на 

целодневното обучение на учениците“; 

 

6.6.3. Модул „Музеите като 

образователна среда”; 

6.6.4. Модул „Осигуряване на 

ученически шкафчета“; 

учебната 

2018/2019 г. 

 

септември 

2018 г. – 

декември 

2019 г. 

учебната 

2018/2019 г. 

 

учебната 

2018/2019 г. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

зам.-директори 

 

ст. учители по природни 

науки 

 

 

учители ЦДО 

 

ст. учители по история и 

цивилизация 

кл. ръководители 

директор 

ЗДАД 

 

% изпълнени 

дейности 

 

% изпълнени 

дейности 

 

% изпълнени 

дейности 

% изпълнени 

дейности 

% изпълнени 

дейности 

5 

 

3 

 

10 

 

2 

 

100% 

5 

 

3 

 

10 

 

2 

 

100% 

 6.7. НП „Заедно за всяко дете“: 

6.7.1. Модул „Добри практики за 

взаимодействие на образователните 

институции с родителите“; 

6.7.2. Съдействие и консултиране на 

бенефициентите по модул „Добри 

практики за взаимодействие на 

образователните институции с 

родителите“ при кандидатстване и 

съгласно 

сроковете по 

НП 

директор 

ЗДАД 

ЗДУД 

кл. ръководители 

 

брой добри 

практики 

 

брой направени 

консултации 

 

3 

 

1 

 

3  

 

1 
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реализиране на дейностите. 

7. Регионални дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователни структури на територията на 

областта, за професионалното образование и обучение, за превенции, за приобщаващо образование. 

 7.1. Подпомагане на кариерното 

ориентиране на кандидат-гимназистите 

чрез: 

7.1.1. публикации в сайта на училището; 

7.1.2. организиране и провеждане на 

кампания „Дни на отворените врати” в 

ПГ; 

7.1.3. провеждане на часове за кариерно 

ориентиране на място при работодател и 

посещения на работодатели в 

училищата; 

7.1.4. представяне на професионалните 

гимназии и преподаваните в тях 

специалности съвместно с 

представители на бизнеса пред ученици 

от VII клас и техните родители; 

7.1.5. участие на учениците от VII клас 

във Втората регионална панорама на 

професионалното образование. 

учебната 

2018/2019 

г. 

 

 

 

до 15 май 

по график, 

съгласуван 

с РУО 

 

 

 

 

директор 

ЗДУД 

кл. ръководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой публикации 

в сайта на 

училището 

брой участвали 

професионални 

гимназии  

брой часове 

 

 

брой проведени 

срещи 

 

 

 

брой изяви 

 

3  

 

 

4 

 

6  

 

2 

 

 

1 

 

3 

 

 

4 

 

6 

 

 

2 

 

 

 

1 

8. Организационно и методическо осигуряване на дейността на педагогическите специалисти чрез методическа подкрепа и 

квалификационна дейност 

 8.1. Оказване на методическа помощ на 

педагогическите специалисти при 

подготовката на новата учебна година – 

изготвяне на планове на екипите по 

ключови компетентности, тематични 

септември 

2018 г. 

директор 

ЗДУД 

главни учители в начален и 

% учители 100% 100% 
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разпределения, програми за ИУЧ, ЗИП, 

ФУЧ, СИП, планове на кл. 

ръководители, тестове за входно и 

изходно ниво; електронен дневник. 

прогимназиален етап  

 

 8.2. Подпомагане на педагогическите 

специалисти при организацията на 

дейностите в ЦДО. 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД 

 

% педагогически 

специалисти 

100% 100% 

 8.3. Мерки за намаляване 

административната тежест в дейността 

на педагогическите специалисти. 

септември - 

октомври 

2018 г. 

ЗДУД 

 

% педагогически 

специалисти 

100% 

 

100% 

 8.4. Прилагане на платформа „Google -

Fofms“ при изготвяне на справки и 

информация. 

 

учебната 

2018/2019 г. 

гл. учител в 

прогимназиален етап 

брой справки 4 

 

4 

 8.5. Участие в работни срещи, 

организирани от РУО, с учителите от 

Община Търговище, по предметни 

области и направления. 

септември - 

октомври 

2018 г.  

ЗДУД 

учители  

 

брой работни 

срещи 

2 2 работни 

срещи по уч. 

предмет 

 8.6. Оказване на методическа помощ на 

учителите при подготовката на 

материали за провеждане на вътрешно 

оценяване по формата на НВО. 

 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД 

главни учители в начален и 

прогимназиален етап  

% учители, 

потърсили 

методическа 

помощ 

100% 100% 
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 8.7. Подкрепа на педагогическите 

специалисти за придобиване на ПКС. 

учебната 

2018/2019 г. 

 

ЗДУД % педагогически 

специалисти, 

получили 

подкрепа 

 

100% 100% 

желаещи 

педагогиче-

ски 

специалисти  

 8.8. Работа с Информационната система 

за реализиране на Механизъм за 

съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в 

образователната система на деца и 

ученици в образователните институции. 

учебната 

2018/2019 г. 

ЗДУД 

педагогически съветник 

% включени 

институции 

100% 100% от 

институции-

те 

 8.9. Включване в работни съвещания на 

РУО – Търговище. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

ЗДАД 

брой работни 

съвещания 

3 3 

 8.10. Подготовка на дейностите за 

явяване на учениците на НВО в IV и VII 

клас. 

май - юни 

2019 г. 

 

директор 

ЗДУД 

ЗДАД 

брой дейности  5 5 

 8.11. Методическо подпомагане на 

директори и заместник-директори чрез 

провеждане на работни съвещания за: 

- подготовка и организация на НВО; 

- резултати от тематични проверки. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

ЗДАД 

брой работни 

съвещания 

2 2 
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9. Оптимизиране, функциониране и развитие на училището 

 9.1. Изготвяне на предложения за 

удостояване с награди и отличия на 

педагогически специалисти: 

„Константин Величков”, „Неофит 

Рилски”, „Иван Рилски”, почетното 

отличие и грамота на РУО – Търговище 

„Митрополит Андрей”. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

педагогически специалисти 

брой наградени 

педагогически 

кадри 

4 2 

 9.2. Създаване на условия за намаляване 

на агресията, училищния тормоз и за 

развитие на кариерното ориентиране. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

педагогически съветник 

брой 

осъществени 

дейности 

2 2 

 9.3. Разширяване обхвата на 

педагогическите специалисти, включени 

в задължителна вътрешно- и 

институционална квалификация, която 

се измерва чрез система от 

квалификационни кредити и академични 

часове. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор % учители 100% 100% 

 9.4. Дейности, свързани с реализиране 

идеите на учениците относно   

училищния живот и училищната 

общност. 

учебната 

2018/2019 г. 

педагогически съветник брой тематични 

дейности на УУС 

9 9 

 9.5. Повишаване качеството на 

управление на училището чрез активно 

включване на представители на 

Обществения съвет в дейностите на 

училищната общност. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

председател на 

Обществения съвет 

брой дейности  5 5 
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9.6. Актуализиране и поддържане на  

вътрешноучилищната 

информационна система: 

 интернет страница на училището 
 Фейсбук страницата  
 електронни портфолиа на учители 
 електронен дневник. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

главни учители  

ръководител на 

направление 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии“ 

брой статии в 

интернет 

страницата и във 

Фейсбук 

страницата  

брой снимки 

брой портфолиа 

200 

 

 

 

 

1000 

5 

250 

 

 

 

 

1100 

10 

 
9.7. Актуализиране на системата от 

символи и ритуали чрез дейности, 

свързани с училищните традиции и 

обогатяване визията на училището. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

зам.-директори 

педагогически съветник 

класни ръководители 

брой инициативи 5 5 

10. Утвърждаване и реализиране на училищния план-прием 

 10.1. Изготвяне на предложение за 

училищния план-прием – I клас. 

декември  

2018 г. 

директор 

ЗДУД 

брой 

предложения 

1 1 

 10.2. Организиране на дейностите за 

реализиране на училищния план-прием 

– I клас. 

по график и 

ред, утвърден 

от министъра 

на образова-

нието и 

науката 

директор 

ЗДУД 

екип от педагогически 

специалисти 

% дейности 100% 100%  

11. Организиране на дейностите по провеждането на националните външни оценявания  

 11.1. Национално външно оценяване в 

ІV клас: 

 участие в работно съвещание, 

организирано от РУО 

 

 дейности по провеждане на НВО  

 

 осигуряване на безопасни условия за 

провеждане на НВО – медицински 

 

 

април  

2019 г. 

 

по график 

на МОН 

 

по график 

 

директор 

ЗДУД 

 

директор 

ЗДУД 

 

 

директор 

 

брой работни 

съвещания 

 

% изпълнени 

дейности 

 

 

% осигуреност 

 

1 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

1 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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лица, охрана, ел. захранване, 

алтернативен интернет 

 

 

 контрол на дейности по провеждане 

на НВО – IV клас 

 анализ на резултатите от НВО в IV 

клас 

на МОН 

 

 

 

по график 

на МОН 

 

юли 2019 г. 

ЗДАСД 

 

 

РУО – Търговище  

ЗДУД 

гл. учител в начален етап 

 

 

 

 

% изпълнени 

дейности 

 

брой анализи 

 

 

 

 

100% 

 

 

1 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

1 

 11.2. Национално външно оценяване в 

VІІ клас и приемни изпити след 

завършено основно образование: 

 участие в работно съвещание, 

организирано от РУО 

 заявяване и осигуряване  на 

необходимите изпитни материали 

 указания и инструктажи за 

организирането и провеждането 

на НВО и приемните изпити 

 организиране и провеждане на 

НВО и приемните изпити след 

завършено основно образование 

 осигуряване на безопасни 

условия – медицински лица, 

охрана, ел. захранване, 

алтернативен интернет 

 анализ на резултатите по БЕЛ и 

математика в VII клас 

 

 

 

април  

2019 г. 

 

април 

2019 г. 

 

преди 

съответната 

дейност  

 

по график 

на МОН 

 

по график 

на МОН 

 

юли 2019 г. 

 

 

 

директор 

зам.-директори 

 

директор 

 

директор  

зам.-директори 

 

 

директор 

зам.-директори 

 

ЗДАД  

 

 

 

ЗДУД 

 

 

 

брой работни 

съвещания 

 

% осигурени 

изпитни 

материали 

брой работни 

срещи 

 

брой изпити 

 

 

% осигуреност  

 

 

 

 

брой анализи 

 

 

 

1 

 

 

100% 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

100% 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

100% 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

100% 

 

 

 

 

1 
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гл. учители в 

прогимназиален етап 

 11.3. Участие в работно съвещание, 

организирано от РУО, относно 

резултатите от външните оценявания и 

ДЗИ  и насоки за работа през следващата 

учебна година. 

 

юли  

2019 г.  

директор 

зам.-директори 

брой работни 

съвещания 

1 1 

 11.4. Методическо подпомагане и 

консултиране на новоназначени 

учители. 

учебната 

2018/2019 г 

директор 

преподаватели по учебни  

дисциплини 

брой 

консултирани 

новоназначени 

учители 

2 2 

 11.5. Методическа подкрепа на учители 

при изпълнение на препоръки, дадени в 

резултат на осъществен контрол от 

страна на директора. 

 

 

учебната 

2018/2019 г 

директор 

главни учители  

брой 

консултирани 

учители 

5 5 

12. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа на учениците 

 12.1. Актуализиране на Училищната 

програма за предоставяне на равни 

възможности за приобщаване на  

ученици от уязвими групи /2016-2020/. 

септември 

2018 г. 

директор 

ЗДУД 

брой програми 1 1 

 12.2. Дейности на училищния екип за 

подкрепа за личностно развитие на  

учениците за осигуряването на 

индивидуални образователни програми 

за учениците със специални 

образователни потребности и 

съдействие при необходимост за 

учебната 

2018/2019 г. 

педагогически съветник  

 

% учители, 

потърсили 

методическа 

помощ 

100% 100% 
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психолого-педагогическа подкрепа от 

екип от специалисти. 

 12.3. Сътрудничество между всички 

участници в процеса на приобщаващото 

образование – училището, ученика, 

семейството за предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие: консултации, родителски 

срещи, индивидуални разговори. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

педагогически съветник  

 

 

брой родителско-

учителски срещи 

и консултации 

9 12 

 12.4. Представяне на обобщен доклад-

анализ за състоянието процеса на 

приобщаващо образование в училището 

на заседание на Педагогическия съвет. 

 

юни  

2019 г. 

педагогически съветник  

 

 

брой доклади 1 1 

 12.5. Координиране и контролиране на 

дейностите по осигуряване на обща 

подкрепа за личностно развитие в  

училището. 

учебната 

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

педагогически съветник  

 

 

% ученици, 

предложени за 

насочване  

100 % 100 % 

 

 12.6. Координиране и контролиране на 

дейностите по осигуряване на ресурсно 

подпомагане на децата със СОП в 

училището. 

 

учебната  

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

педагогически съветник  

 

% ученици, 

предложени за 

насочване  

100 % 100 % 

 

 12.7. Координиране и контролиране на 

дейностите по осигуряване на 

допълнителна подкрепа за децата и 

учениците в риск, с изявени дарби и с 

хронични заболявания. 

 

учебната  

2018/2019 г. 

директор 

ЗДУД 

педагогически съветник  

 

% ученици, 

нуждаещи се от 

подкрепа  

100 % 100 % 
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13. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване 

 13.1. Заявяване на задължителна 

документация в РУО. 

в срокове, 

определени 

от РУО, и 

при 

необходи- 

мост 

 

 

ЗДАД брой заявки 2 2 

 13.2. Създаване на организация за 

съхраняване на документацията, 

свързана със заявяване и обобщаване на 

потребностите от задължителна 

документация. 

октомври 

2018 г. 

ЗДАД % съхранена 

документация 

100% 100% 

 13.3. Създаване на организация за 

получаване на задължителната 

училищна документация за началото и 

за края на учебната година. 

в срокове, 

определени 

от РУО 

ЗДАД % получена 

документация 

100% 100% 

 13.4. Изготвяне  на  Списък-Образец №1 

и училищни учебни планове. 

 

септември 

2018 г. 

директор 

зам.-директори 

финансов контрольор 

% документация  100% 100% 

14. Организиране на дейности от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците и от Националния спортен 

календар на МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности 

 14.1. Ученически игри V-VІІ клас октомври 

2018 г. - 

юни 2019 г. 

преподаватели по ФВС брой отбори 2 отбора 3 отбора 

 14.2. Коледно математическо 

състезание 

декември 

2018 г. 

начални учители преподаватели 

по математика  

брой ученици, 

заявили желание 

50 60 
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 14.3. Национална олимпиада „Знам и 

мога“  

по график 

на РУО и 

МОН 

начални учители в ІV клас % ученици 10% 15% 

 14.4. Национални олимпиади за 

ученици от прогимназиален етап  

по график 

на РУО и 

МОН 

преподаватели по 

съответните учебни 

дисциплини  

% ученици 10% 15% 

 14.5. Европейско математическо 

кенгуру 

март  

2019 г. 

начални учители, 

преподаватели по 

математика 

брой ученици, 

заявили желание 

40 40 

 14.6. Великденско математическо 

състезание 

април - май 

2019 г. 

начални учители, 

преподаватели по 

математика 

брой ученици, 

заявили желание 

20 25 

 14.7. Международно състезание по 

английски език HIPPO 2019 

февруари - 

март 2019г.  

преподаватели по 

английски език 

брой ученици, 

заявили желание 

25 35 

 14.8. Националното състезание по 

правопис на английски език Spelling 

Bee 

март - май 

2019 г. 

преподаватели по 

английски език 

брой ученици, 

заявили желание 

20 25 

 14.9. Национален конкурс „Водата – 

извор на живот” 

22 март 

2019 г. 

преподаватели по 

география и икономика, 

БЕЛ, ИИ, ИТ  

брой ученици, 

заявили желание 

15 15 

 14.10. Ден на Земята 22 април 

2019 г. 

преподаватели по 

география и икономика, 

биология и ЗО, химия и 

брой ученици, 

заявили желание 

50 60 
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ООС, физика и 

астрономия  

 14.11. Международен конкурс „Аз 

обичам Черно море“ 

31 октом-

ври  

2018 г. 

преподаватели по ИТ брой ученици, 

заявили желание 

2 4 

 

 

 14.12. VIII Международен конкурс за 

компютърна рисунка и колаж 

„Творчество без граници“  

 

май  

2019 г. 

начални учители, 

преподаватели по ИТ  

брой ученици, 

заявили желание 

2 4 

 14.13. Международен конкурс за 

детска рисунка „С очите си видях 

бедата” 

районен – 

до 

30.04.2019 

г.; 

областен – 

до 

20.05.2019 

г.; 

национа-лен 

–  

октомври 

2019 г. 

начални учители брой ученици, 

заявили желание 

 

 

 

 

 

 

6 8 
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 14.14. Международен ученически 

конкурс „Заедно в ХХІ век” за 

рисунки, песни, стихове, есета, 

реферати и медийни презентации 

юни  

2019 г. 

преподаватели по БЕЛ, 

ИТ, ИИ 

брой ученици, 

заявили желание 

0 10 

 14.15. Национална викторина по 

безопасност на движението „Да 

запазим децата на пътя“ 

15 - 17 май 

2019 г. 

преподавател по БДП брой ученици, 

заявили желание 

7 9 

 14.16. XVII Национално ученическо 

състезание „Защита при пожари, 

бедствия  и извънредни ситуации“  

районни –  

април 2019 

г.; 

областни – 

до 30 

май 2019г.; 

национален 

– до 

юни 2019 г. 

специалист от ОУПБЗН 

към ГДПБЗН  

брой ученици, 

заявили желание 

4 6 

 14.17. Национален конкурс за детска 

рисунка „Вълшебният свят на 

Родопите” 

27 - 28 

октомври 

2018 г. 

начални учители  брой ученици, 

заявили желание 

5 7 

 14.18. Национален конкурс по 

фотография „Фотоприказки“ 

27 - 28 

октомври 

2018 г. 

преподаватели по ИТ брой ученици, 

заявили желание 

5 7 
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 14.19. Национален конкурс „Морето, 

морето, морето...” за литература – 

поезия и проза, и за компютърна 

рисунка 

ноември 

2018 г. 

преподаватели по БЕЛ, 

ИТ  

брой ученици, 

заявили желание 

2 2 

 14.20. Национален конкурс „Моите 

детски мечти”  

22 

февруари 

2019 г 

преподаватели по БЕЛ брой ученици, 

заявили желание 

2 2 

 

 

14.21. Национален конкурс „България 

и Китай – древни и уникални 

цивилизации“ 

март - 

април 

2019 г. 

преподаватели по БЕЛ, 

ИТ, география и 

икономика, ИИ  

брой ученици, 

заявили желание 

20 25 

 14.22. Национален конкурс „Зелена 

планета 2019”, част от Международен 

детски екологичен форум  

30 април 

2019 г. 

преподаватели по 

география и икономика, 

ИИ 

брой ученици, 

заявили желание 

20 25 

 14.23. Национален литературен 

конкурс „Писма до себе си“  

април - май 

2019 г. 

преподаватели по БЕЛ брой ученици, 

заявили желание 

2 2 

 14.24. Национален ученически 

конкурс „Куба – далечна и близка“ 

май - юни  

2019 г.  

преподавател по 

география и икономика  

брой ученици, 

заявили желание 

15 20 

 14.25. Национален конкурс за 

стихотворение и есе „Живеем в земята 

на Ботев”  

31 май 

2019 г. 

преподаватели по БЕЛ брой ученици, 

заявили желание 

2 2 



23 
 

 14.26. Национален конкурс за детска 

рисунка „ПриказкиТЕ…“ 

1 юни  

2019 г. 

преподаватели по ИТ  брой ученици, 

заявили желание 

2 4 

 14.27. Национален конкурс 

„Мадарският конник – символ на 

историческото минало и европейското 

бъдеще на България” 

 

19 май 

2019 г. 

преподаватели по ИТ  брой ученици, 

заявили желание 

2 4 

 14.28. Популяризиране чрез статии в  

електронни и печатни медии на  

ученически постижения от участия в 

олимпиади, конкурси, състезания и др.  

учебната 

2018/2019 

г. 

 

Г. Станчева – главен 

учител в прогимназиален 

етап 

% 

популяризирани 

изяви 

100% 100% 

 14.29. Участие в Регионална 

ученическа конференция по история и 

цивилизация 

 

 

март - 

април 2019 

г. 

преподаватели по история 

и цивилизация 

брой ученици, 

заявили желание 

5 5 

 14.30. Организиране и провеждане на 

викторина-конкурс, третираща теми от 

Априлското въстание, Руско-турската 

война и значението на делото на 

българските революционери като 

Христо Ботев и Таньо Стоянов     

юни  

2019 г. 

преподаватели по история 

и цивилизация 

брой ученици, 

заявилите 

участие 

20 20 

15. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователната институция      

        15.1. „Планиране, организация и 

провеждане на обучението по история 

и цивилизации за ООП в VII клас и 

прилагане на новата учебна програма”. 

октомври 

2018 г. -  

април 

2019 г. 

ст. експерт ОНГОР брой проверени 

учители 

1 1 
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 15.2. „Организация и провеждане на 

учебните часове по ФВС в VІI и в IX 

клас. Спазване на учебните програми, 

достигане на ключови 

компетентности, оказване на 

методическа помощ”. 

октомври 

2018 г. - 

април 2019 

г. 

по ст. експерт ФВС брой проверени 

учители  

1 1 

 15.3. „Умението на учителите да 

оценяват учениците от 5, 6, 7 и 8 клас 

по математика при работа по проекти”.  

Оказване на методическа помощ. 

януари - 

април  

2019 г. 

ст. експерт по математика брой проверени 

учители  

2 2 

 15.4. „Спазване на ДОС за 

общообразователна подготовка при 

планиране и провеждане на 

обучението по биология и здравно 

образование и по химия и опазване на 

околната среда в VII клас”. 

януари - 

април 2019 

г. 

ст. експерт по ПНЕ брой проверени 

учители  

1 1 

 15.5. „Подготовка за постигане на 

очакваните резултати на ниво учебна 

програма по английски език в VІІ 

клас”.           

м. март -  

май 2019 г. 

ст. експерт по ЧЕ и МЕ брой проверени 

учители  

1 1 

 15.6. Прилагане на новите учебни 

програми по физическо възпитание и 

спорт в I - III клас. 

  

октомври 

2018 г. - 

април 2019 

г. 

ст. експерт по ФВС,  

ст. експерт за ОНЕ 

брой проверени 

учители  

1 1 

 15.7. „Прилагане на учебната програма 

по английски език в III клас”.                        

ноември 

2018 г. - 

януари 

2019 г. 

ст. експерт по ЧЕ и МЕ брой проверени 

учители  

1 1 

 15.8. Контрол на присъствието на 

учениците в училище и мерки от 

страна на ръководството за трайното 

им задържане. 

учебната 

2018/2019 

г. 

началник на отдел ОМДК, 

мобилни групи от ст. 

експерти от РУО -

Търговище 

брой проверени 

училища 

1  1 
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 15.9. Изпълнение задълженията на 

директора  за организиране на 

дейностите за учебната 2018/2019 

година. 

октомври 

2018 г. - 

февруари 

2019 г. 

началник на отдел ОМДК, 

началник на отдел 

АПФСИО 

брой проверени 

училища 

1  1 

 15.10. Прилагане на Механизъм за 

противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците. 

 

януари -

март 2019 

г. 

ст. експерт за ОНЕ,  

ст. експерти по ОСО 

брой проверени 

училища 

1  1 

 

 

 Настоящият План за дейността на Първо основно училище „Христо Ботев” гр. Търговище е приет на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол №1/21.09.2018 г. 

Приложения: 

1. План за контролната дейност на директора. 

2. План за контролната дейност на заместник-директора. 

3. План за квалификационната дейност на І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за учебната 2018/2019 година.  

4. Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2018/2019 година в изпълнение на Национален и 

Регионален план относно Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). 


