
ОТЧЕТ

по изпълнение на Стратегията за развитие на I „Христо Ботев“ град Търговище

през периода 2020 - 2022 година

Цел Дейности Отговорници Индикатори Изпълнени дейности
1. Провеждане на
обучение,
ориентирано към
формиране и
развитие на
ключовите
компетентности и
на умения за
работа и живот
през 21. век и
успешно кариерно
ориентиране

1.1. Осигуряване на
позитивна образователна
среда с фокус върху
формирането и развитието
на социални и
комуникативни умения и
компетентности и
емоционална
интелигентност

Училищно
ръководство,
всички
педагогически
специалисти

Постигане на резултати от
НВО над средното за
страната;
повишена успеваемост на
учениците

Вж. Приложение № 1.1. /таблица с
резултати от НВО за 4. и 7. клас/.

1.2. Планиране и
осъществяване от
учителите на
образователни дейности,
насочени към формиране
на научна и дигитална
грамотност, дух на
предприемачество и
STEAM инициативност

6 педагогически
специалисти

Брой учебни проекти – 8;
брой STEAM форми – 3

Създадено е учебно STEAM
съдържание в рамките на 21 урока по
отделни учебни предмети.
Сформирани са три STEAM кръжока:
„Моето тяло – познания и здраве“
/ръководител Цв. Драганова/,
„Забавна физика“ /ръководител К.
Бекирова/, „Природата около нас и
ние като част от нея“ /ръководител М.
Николов/.
Проведени са две открити практики:
проектно-базиран урок по география
и икономика в 7. клас на тема
„Географи предприемачи“ и
проектно-базиран урок по история и
цивилизации в 5. клас на тема „Искри
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от древността“. Откритите практики
са осъществени от
Ц. Куюмджиева.
Създадени са бинарни уроци по
музика и литература – „Музика и
кино“ /Ив. Захариева и Г. Станчева/,
математика и литература –
„Математическите и нравствените
казуси във фолклорната приказка
„Златното момиче“ /Д. Димитрова и Г.
Станчева/.

1.3. Създаване на
възможности и условия за
провеждане на
извънкласни дейности,
насочени към развитие на
ключови компетентности
и умения за живот през
21. век на учениците

10 педагогически
специалисти –
учители по
природни и
обществени науки,
музика, ФВС, ИИ,
учители в начален
етап

Бр. създадени и работещи
форми за дейности по
интереси – 10

В отчетния период функционират
клубове за занимания по интереси:
клуб „Млад предприемач“ –
ръководител Р. Колева, клуб
„Фотолюбител“ – ръководител П.
Панайотова, клуб „Опознай Земята“ –
ръководител Ц. Куюмджиева, клуб
„Живопис“ – ръководител С. Иванова,
Фанфарен оркестър – ръководител Ив.
Захариева, клуб „Спортни игри“ –
ръководител Й. Жечева, STEAM клуб
„Моето тяло – познания и здраве“
/ръководител Цв. Драганова/, STEAM
клуб „Забавна физика“ /ръководител
К. Бекирова/, STEAM клуб
„Природата около нас и ние като част
от нея“ /ръководител М. Николов/,
клуб „Дигитална работилница“ –
ръководител К. Милева по Проект
„Образование за утрешния ден“.
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1.4. Създаване и
използване от учителите
на съвременни
интерактивни
образователни ресурси, в
т. ч. и електронни

5 учители по
КМИТ

Брой създадени от
учителите образователни
ресурси;
брой мобилни/компютърни
приложения, използвани в
обучението;
STEAM уроци

Създадена е училищна виртуална
образователна библиотека.
Вж. Приложения № 1.4.1. и № 1.4.2.

1.5. Планиране и
провеждане на урочни
единици и учебни задания
за формиране и развитие
на умения у учениците, с
цел използване на
придобитите
компетентности при
изпълнение на ежедневни
практически задачи,
пренос на знания в
сложни или непознати
ситуации и условия

учители по БЕЛ,
математика,
КМИТ, природни
и обществени
науки, чужд език,
технологии и
предприемачество,
учители в начален
етап

Брой уроци/учебни
дейности с практическа
насоченост – 40 урока през
учебната година

Вж. Приложение № 1.5.

1.6. Създаване на екипи от
учители за интегриране на
учебно съдържание,
планиране и провеждане
на бинарни уроци и
проектно-базирано
обучение

6 педагогически
специалисти

Брой създадени екипи от
учители – 2;
брой планирани и
осъществени бинарни и
проектно-базирани уроци –
6 урока на година

Работещи екипи: К. Бекирова – Цв.
Драганова, Г. Станчева – Ив.
Захариева, Д. Димитрова – Г.
Станчева. Осъществени са
индивидуални форми на Ц.
Куюмджиева.
Проведени са две открити практики:
проектно-базиран урок по география
и икономика в 7. клас на тема
„Географи предприемачи“ и
проектно-базиран урок по история и
цивилизации в 5. клас на тема „Искри
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от древността“. Откритите практики
са осъществени от
Ц. Куюмджиева.
Създадени са бинарни уроци по
музика и литература – „Музика и
кино“ /Ив. Захариева и Г. Станчева/,
математика и литература –
„Математическите и нравствените
казуси във фолклорната приказка
„Златното момиче“ /Д. Димитрова и Г.
Станчева/.

1.7. Съвместна работа на
родители и учители за
адаптиране на децата към
училищния живот,
създаване и развиване на
положителна мотивация
за учене

всички
педагогически
специалисти

Брой взаимодействия
учител – родител;
повишена мотивация на
учениците за учебна
дейност

Традиционно провеждане на „Дни на
отворените врати“, съвместно
отбелязване на празнични събития с
родителската общност, съвместно
участие в общински и национални
изяви и конкурси. Проведени са
съвместни екологични инициативи в
III а клас /кл. ръководител Л.
Иванова/.
През учебната 2020/2021 година за
всяка паралелка са проведени по 3
родителски срещи – присъствено и
онлайн.
През учебната 2021/2022 година за
всяка паралелка са проведени по 4
родителски срещи в НЕ, а в ПЕ – по 3
родителски срещи и по 1
консултативна вечер.
Класните ръководители са провели
430 консултации с родители в рамките
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на II час на класа за отделна учебна
година.

1.8. Оптимално
използване на
дигиталните технологии
за ефективност на
обучението

всички
педагогически
специалисти

Брой създадени от
учителите ел.
образователни ресурси;
брой образователни
приложения, използвани в
обучението

Активно използване на образователни
платформи и приложения: „Уча.се“,
Kahoot, Pomagalo.com, Plickers,
Microsoft Teams, Khan academy,
Quizizz, LearningApps.org, Sway,
e-учебник на издателство „Просвета“,
Scratch.mit.edu, Smartest.bg,
Shkolo.bg, app.joomag, GeoGebra.
Създадени са различни видове
образователни ресурси: електронна
книжка „Математически приказки“,
електронни тестове, работни листи,
мултимедийни презентации.

1.9. Прилагане на STEM
подход и иновативни
методи на преподаване, с
цел мотивиране на
учениците за учене,
постигане трайност на
знанията и кариерно
ориентиране,
изграждане на STEAM
център и неговото
разгръщане като
творческа лаборатория,
целяща мотивиране на
учениците за учене и
придобиване на
практически знания

6 педагогически
специалисти

Прилагане на STEM
подход: брой  кръжоци – 3;
брой STEM уроци – 21

През отчетния период функционират
три STEAM кръжока: „Моето тяло –
познания и здраве“ /ръководител Цв.
Драганова/, „Забавна физика“
/ръководител К. Бекирова/,
„Природата около нас и ние като част
от нея“ /ръководител М. Николов/.
Разработени са следните STEAM
уроци:
1. Възобновяеми източници на
енергия – К. Бекирова
2. Съзвездия и електричество –
К. Бекирова
3. Планети в градината ни – К.
Бекирова
4. Системата Земя – Луна – К.
Бекирова
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5. Изкуството на Средновековието –
Романско изкуство – С. Иванова
6. Математическите и нравствените
казуси във фолклорната приказка
„Златното момиче“ – Г. Станчева
7. Спортът в българския език –
Г. Маринова
8. Математически калейдоскоп –
Д. Димитрова
9. Геометрични фигури и тела –
Св. Николова
10. Искри от древността –
Ц. Куюмджиева
11. Географи предприемачи –
Ц.  Куюмджиева
12. Средновековните градове –
П. Велиславов
13. „Една българка“ – В. Жекова
14. Уравненията в математиката и в
химията – Цв. Драганова
15. Моето европейско пътешествие –
Ц. Куюмджиева
16. Образи  от  миналото  и
съвременния  свят – Т. Траянова
17. Музика и кино – Ив. Захариева
18. Олимпийски игри – Й. Жечева
19. Моето пътешествие в Азия –
Т. Христова
20. Конфликти на пътя – Ст. Тенчев
21. ФВС и ИИ – А. Кирилова
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1.10. Провеждане на
изнесено обучение и
уроци на открито

Учители в начален
етап – 30, учители
по ИИ, ФВС,
учители в ГЦОУД;
родители

Брой уроци/учебни
дейности, проведени извън
класната стая – 30 на
година

Вж. Приложение № 1.10.

1.11. Осигуряване на
достъп до виртуална
класна стая,
педагогическа подкрепа и
провеждане на качествено
синхронно обучение от
разстояние в електронна
среда, в т. ч. и хибридно

Училищно
ръководство,
всички
педагогически
специалисти

Брой ученици, включени в
ОРЕС;
брой проведени уроци в
ОРЕС;
брой използвани
образователни платформи

През учебната 2020/2021 година в
ОРЕС са проведени 9 777 часа.
На асинхронно обучение са били 9
ученици – 6 в ПЕ и 3 в НЕ, които са
имали подадени заявления.
През учебната 2021/2022 година в
ОРЕС са проведени 2 551 часа през
месец ноември и декември.
На асинхронно обучение са били 9
ученици – 7 в ПЕ и 2 в НЕ, които са
имали подадени заявления.

2. Осъществяване
на нравствено,
гражданско,
патриотично,
екологично,
трудово,
естетическо и
физическо
възпитание на
учениците и
подобряване на
възпитателната
работа чрез
ефективни
взаимодействия
със семейната

2.1. Участие в Регионална
ученическа конференция
„История и памет“

учители по
история и
цивилизации

Брой ученици, участвали в
конференцията – 6 на
година

Традиционно участие в
конференцията на ученици от VII
клас, чиито доклади се изготвят под
ръководството на Ц. Куюмджиева, Р.
Куюмджиев, П. Велиславов.
През уч. 2020/2021 година темата е
била: „Славата и духът на българите
през вековете – велики битки и
постижения“. Участвали са 7 ученици
със 7 проекта.
През уч. 2021/2022 година
конференцията се е провела на тема:
„Българино, знай своя род и език!“.
Включили са се 3 ученици с 3
проекта.
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общност, местната
общественост и
заинтересованите
страни

2.2. Реализиране на
инициативи за
съхраняване и
утвърждаване на
българската национална
идентичност и
популяризиране на
българския език,
традиции и култура

4 учители в
начален етап,
учители по БЕЛ

Брой организирани и
осъществени дейности – 5;
брой ученици, включени в
дейностите – 100

Участие в Националната седмица на
четенето чрез изявите „Деца четат на
деца“, Маратон на четенето, срещи с
популярни личности, посветени на
обичта към книгите и родния език.
Участие в кампанията „Написаното
остава. Пиши правилно!“ за 24. май
2022 г., организирана от Института за
български език „Проф. Л. Андрейчин“
при БАН.
Участие и престижно класиране в
онлайн игра на въпроси и отговори
върху прочетени книги, организирана
от образователната интернет
платформа „Книговище“.
Участие в националната инициатива
„Бисерче вълшебно“.
Участие в националната кампания
„Походът на книгите“.
Посещение в РИМ – Търговище на
ученици от II, III и IV клас, които са
се включили в Мартенско ателие
„Помпонче на вретено“ и в „Магията
на великденските писани яйца“ по НП
„Осигуряване на съвременна
образователна среда“, модул 2
„Културните институции като
образователна среда“.

2.3. Задълбочаване на
съвместните дейности с
Регионална библиотека
„Петър Стъпов“ и

класни
ръководители в
начален етап,
учители в ГЦОУД

Брой планирани и
осъществени дейности – 5
на учебна година;

Провеждане на часове по извънкласно
четене в НЕ съвместно с РБ „Петър
Стъпов“, свързани с честване на
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осъществяване на
съвместни инициативи –
Седмица на четенето,
рецитали на произведения
от български автори и
други

Брой ученици, включени в
дейностите – 100

годишнини на световноизвестни и
български писатели.
Съвместни дейности на ученици от
НЕ и ПЕ с РБ „Петър Стъпов“ в
сферата на изобразителното изкуство
– посещение на изложби.
Вж. Приложение № 2.3.

2.4. Организиране и
провеждане на училищни
изложби и участие на
ученици в
извънучилищни събития в
областта на изкуството

учители по ИИ;
класни
ръководители в
начален етап

Брой училищни изложби –
2;
брой участия в
извънучилищни събития –
5;
брой призови класирания
от участия на ученици в
конкурси

Правени са тематични изложби по
повод Деня на народните будители,
Деня на Земята, Деня на българската
просвета и култура и на славянската
писменост.
Участие в национален
конкурс-изложба „Трифон Зарезан“ –
призови класирания на ученици от ПЕ
в раздел „Рисунка“.
Участие в национален конкурс
„България и Китай – древни и
уникални цивилизации“ – призово
класиране на ученици от НЕ и ПЕ в
категория „Изобрази
отбел телно изкуство“.
Участие в общински конкурс за
отбелязване на 145 години от гибелта
на Никола Симов – Куруто – призово
класиране на ученици от ПЕ в раздел
„Рисунка“; призово класиране на
ученици от ПЕ в раздел „Постер“.

2.5. Провеждане на
тематични уроци по
история и цивилизации
във връзка с исторически

учители по
история и
цивилизации

Брой проведени уроци – 1
годишно

Осъществени са тематични уроци по
повод:

- 170-годишнината от
рождението на Иван Вазов;
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личности, събития и
годишнини

- 200-годишнината от
рождението на Г. С. Раковски;

- 300-годишнината от
рождението на Паисий
Хилендарски.

Проведени са изнесени уроци в РИМ
– Търговище по повод събития,
свързани с делото и личността на
бележити българи. Реализирани са
викторини със състезателен характер.

2.6. Разширяване на
дейностите, свързани със
здравословното хранене

класни
ръководители в
начален етап

Брой проведени дейности;
брой ученици, участвали в
дейностите;
участие в схеми
„Училищен плод“ и
„Училищно мляко“

Осъществени са открити практики с
родителската общност, проведени от
ученици в НЕ, участващи във форми,
посветени на темата за
здравословното хранене.
Една от темите в часовете по Човекът
и природата бе свързана с пирамидата
на храненето.
II г клас с кл. ръководител Г. Маркова
проведе извънкласна форма „Аз умея
здравословно да живея“, осъществена
в Градски парк – Търговище.
Съвместна инициатива с ДГ
„Червената шапчица“ под надслов:
„Искам да съм здрав“, проведена от
IV г клас с кл. ръководител В.
Таскова.
През отчетния период учебното
заведение участва в схемите
„Училищен плод“ и „Училищно
мляко“.
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2.7. Участие на ученици в
състезания, екскурзии с
учебно-възпитателна цел,
олимпиади, изложби,
конкурси, спортни
състезания

30 педагогически
специалисти

Брой дейности с участие на
ученици – 20 на година;
брой участвали ученици –
200;
брой призови класирания

Ежегодно ботевски възпитаници от
НЕ и ПЕ участват в олимпиади,
конкурси, национални състезания,
спортни състезания, екскурзии с
учебна цел, изложби. В инициативите
със състезателен характер са
отличавани с призово класиране и
поощрителни награди.
През отчетния период в начален етап
са проведени екскурзии по следните
маршрути: Търговище – Свещари –
Търговище; Търговище – Орлова чука
– Червен; Търговище – Плиска –
Мадара – Преслав; Търговище –
Габрово – Етъра – Търговище.
Вж. Приложения № 2.7.1. и № 2.7.2.

2.8. Отбелязване на
тържествени събития и
ритуали от училищния,
общинския и
националния календар

Училищно
ръководство,
всички
педагогически
специалисти

Брой проведени училищни
събития;
брой извънучилищни
дейности с участие на
ученици – 3 на година

Проведени са дейности в клуб
„Опознай Земята“ с ръководител Ц.
Куюмджиева и клуб „Живопис“ с
ръководител С. Иванова.
Участие в отбелязване на годишнини
от Освобождението на Търговище,
Обесването на Васил Левски;
честване на  Националния празник 3.
март, Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост
24. май.

2.9. Планиране и
провеждане на дейности и
инициативи от
Ученическия съвет

Училищно
ръководство,
Педагогически
съвет,

Брой проведени дейности
и инициативи – 3 на
година;
брой участвали ученици

През учебната 2020/2021 година
Ученическият съвет реализира
радиопредавания, посветени на важни
дати:

11

https://docs.google.com/document/d/1ppSxcJBIH-CZWMqVO1LEn94433eLpaWU/edit?usp=share_link&ouid=118299955921812189628&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1AcCtFN52SLf9aucCywaFvqdTZcY0qL7p/edit?usp=share_link&ouid=118299955921812189628&rtpof=true&sd=true


класни
ръководители

• 1. ноември – Ден на народните
будители;
• 6. януари – годишнина от
рождението на Христо Ботев
(рецитиране на стихове, изготвяне на
табла). Поднасяне на венци пред
барелефа на Ботев;
• 29.01. – Освобождението на
Търговище от турско робство;
• 10.02. – Ден на пчеларя;
• 19.02. – Обесването на Васил
Левски;
• 25.02. – Ден на Българското
национално радио;
• 26.02. – Ден на розовата
фланелка (изработени са флаери,
табла с послания срещу тормоза  и
насилието);
• 08.03. – Международен ден на
жената (поздрав от УС за жените,
работещи в училище. Поздравителни
картички от името на УС).
Поради обявяване на пандемична
обстановка дейностите са ограничени.
През учебната 2021/2022 година
Ученическият съвет осъществи
радиопредавания, посветени на:
• 1. ноември – Ден на народните
будители;
• 16. ноември – Световен ден на
толерантността;
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• 174 години от рождението на
Христо Ботев;
• 144 години от Освобождението
на Търговище;
• 8. март – Международен ден на
жената;
• 2. април – Международен ден
на детската книга;
• Седмица на розовата фланелка;
• 2. юни – Ден на Ботев и
загиналите за свободата на България.
За Международния ден на жената
представители на УС изработиха
изненади за учителките си – притча за
жената във формата на свитък и ръчно
изработени картички.
Денят на розовата фланелка бе
решено да се превърне в Седмица на
розовата фланелка. Координацията на
Седмицата бе поверена на
представители на УС.
На Велики четвъртък представители
на УС посетиха Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания гр.
Търговище. Ботевските възпитаници
подариха на посетителите ръчно
изработени картички и ги почерпиха с
чудесна торта, дарена от Ученическия
съвет.
Ученици се включиха и в
инициативата „Деца помагат на деца“.
Дариха на децата в Украйна раници,
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ученически принадлежности, одеяла,
хигиенни материали. Събирането на
помощите се координираше от
представители на Ученическия съвет.

2.10. Засилване на
взаимодействието с
родителите чрез
провеждане на съвместни
дейности

Училищно
ръководство,
класни
ръководители

Брой партньорства с
родители и заинтересовани
страни – 10 на година

Проведени са екскурзии с родители в
НЕ, съвместни изяви с родителската
общност по паралелки в НЕ и ПЕ,
екологични инициативи („Да засадим
дърво“ в III а клас с кл. ръководител
Л. Иванова). Традиционно се
провежда празник на буквите в I клас
– „Ние вече сме грамотни“.

3. Изпълнение и
надграждане на
училищните
политики за
ефективно
включване,
трайно
приобщаване и
образователна
интеграция на
учениците

3.1. Квалификация на
педагогическите
специалисти за работа с
деца в риск, превенция на
прояви на агресия

10 педагогически
специалисти в
начален етап

Брой проведени
квалификационни форми –
2;
брой участвали учители – 2

В квалификационна форма на
институционално ниво са взели
участие Ив. Георгиева и В.
Господинова. Темата на семинара е:
„Прилагане на инструмент за
идентифициране маркери на риск при
деца и ученици и определяне на
възможности за предоставяне на
допълнителна подкрепа за
личностното развитие на ученици в
риск“.
По темата е проведена и
вътрешноинституционална
квалификация с 10 педагогически
специалисти.

3.2. Провеждане  на
индивидуална и
диференцирана работа с
учениците, включително и
при обучение в ОРЕС

всички
педагогически
специалисти

Брой проведени
индивидуални консултации

През уч. 2020/2021 са проведени
консултации на ученици с обучителни
затруднения в периода 03. - 25.06.21 г.
Общият брой проведени часове са 222
в НЕ.
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В ПЕ след приключен първи срок е
предоставено допълнително обучение
по математика на 9 ученици, а по АЕ
– на 3 ученици.
След приключване на уч. година на
обучение са 102 ученици по всички
уч. предмети – взети са 90 уч. часа,
проведени от 15 учители.
Сформирани са групи за занимания по
интереси и спортни дейности с
учениците в НЕ, чиито дейности са
проведени в периода 03. - 30.06.21 г.
Броят на групите е 5. Ръководители на
групите са 10 учители ЦОУД в НЕ,
които са провели 60 часа. В тях са се
включили 78 ученици.

3.3.  Осигуряване на обща
и допълнителна подкрепа
на учениците със
специални образователни
потребности, деца в риск
и с хронични заболявания

Училищно
ръководство,
училищни
комисии и екипи,
ресурсни учители,
училищни
психолози,
училищен
логопед, класни
ръководители

Брой ученици, на които се
оказва обща и
допълнителна подкрепа за
личностно развитие – 35

През уч. 2020/2021 година е
осигурена подкрепа на 39 ученици със
СОП.
През уч. 2021/2022 година учениците
със СОП са 33, учениците в риск са 7,
ученици с хронични заболявания – 3.

4.
Усъвършенст-ване
на системата за
квалификация,
перманентно
обучение и

4.1. Поддържане на
професионалното
портфолио на
педагогическите
специалисти

всички
педагогически
специалисти

Брой създадени/
актуализирани портфолиа
на педагогически
специалисти

В отчетния период педагогическите
специалисти актуализират
професионалното си портфолио.
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професионално
развитие на
ръководния,
педагогическия и
административния
персонал

4.2. Провеждане на
въвеждаща квалификация
на новоназначени учители
и  определяне на учители
наставници

Училищно
ръководство,
училищна
комисия,
главни учители

Брой учители, преминали
през въвеждаща
вътрешноквалификационна
дейност – 9

Сформирани са екипи от
новоназначени и млади учители и
учители наставници:
Д. Найденова – Ем. Димитрова
Ив. Симеонова – П. Михайлова
Г. Георгиев – Зл. Андонова
Св. Пантева – В. Петрова
Г. Недева – Н. Миланова
С. Стоичкова – Св. Любомирова
Г. Маринова – Г. Станчева
Ф. Александрова – Д. Димитрова
Гр. Георгиева – Св. Николова.
Темите за въвеждаща квалификация
са следните: „Оказване на подкрепа за
създаване на благоприятна
образователна среда и управление на
класната стая“; „Обсъждане на
ефективни методи на преподаване (и
оценяване) на учениците“.
Осъществява се постоянна
наставническа дейност, свързана с
провеждане на открити практики в НЕ
и ПЕ, както и в ГЦОУД в двата етапа.

4.3. Използване на
разнообразни форми за
поддържаща и
надграждаща
квалификационна дейност
– практикум, семинар,
дискусия,
научно-практическа

Училищно
ръководство,
училищна
комисия,
главни учители

Брой проведени
вътрешноинституционални
квалификации – 4;
брой институционални
квалификационни форми –
5

Активно и ефективно участие във
форми на поддържаща и надграждаща
квалификационна дейност – лектории,
практикуми, семинари, дискусии,
научно-практически конференции,
уебинари.
Темите и формите на квалификация са
отразени в Плана за
квалификационната дейност на
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конференция, уебинар и
др.

педагогическите специалисти в
учебното заведение и в класьорите за
отчитане на проведените
квалификационни форми на
вътрешноинституционално,
регионално и институционално ниво.

4.4. Осигуряване на
възможности за
повишаване на
професионално-квалифик
ационната степен за
всички педагогически
специалисти

Училищно
ръководство,
училищна
комисия,
синдикати

Брой учители, придобили
ПКС – 2 на година

През учебната 2019/2020 година няма
учители, придобили ПКС.
През учебната 2020/2021 година ПКС
са придобили: V ПКС – П.
Панайотова и Ив. Симеонова; IV ПКС
– Н. Алиева.
През учебната 2021/2022 година ПКС
са придобили:  V ПКС – Г. Недева, С.
Стоичкова, С. Иванова;  IV ПКС – Ив.
Симеонова; III ПКС – К. Милева и Т.
Христова.

4.5. Засилване качеството
на предварителна
подготовка на
новоназначените учители

Училищно
ръководство,
училищна
комисия,
новоназначени
учители

Предварително
разработени уроци – 100

Разработена е Програма за
наставничество в I ОУ „Христо
Ботев“, която помага на
новоназначените учители да натрупат
ценен първоначален педагогически
опит.
На директора са представени за
проверка предварително разработени
от новоназначените учители над 100
урока.

4.6. Повишаване
квалификацията на
учителите в областта на
новите технологии,
прилагане на

учители по
информационни
технологии,
главни учители,

Брой учители, участвали
във
вътрешноинституцио-налн
и и институционални
квалификационни форми

Педагогическите специалисти се
включиха в квалификационни форми
по Проект КПРПС: „STEM /STEAM/
концепция в образованието в
прогимназиален и гимназиален етап“;
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компетентностен,
интердисциплинарен и
STEM подход;
използване на
интерактивни методи на
преподаване

Училищно
ръководство

по посочените теми и
направления – 20

„Приложение на компетентностен
подход в образованието –
педагогически акценти и методически
насоки“, реализирани от СНЦ
„Образование и технологии“ гр.
Бургас.
Проведени са три открити практики:

● проектно-базиран урок по
география и икономика в 7.
клас на тема „Географи
предприемачи“;

● проектно-базиран урок по
история и цивилизации в 5.
клас на тема „Искри от
древността“. Откритите
практики са осъществени от Ц.
Куюмджиева;

● открита практика на клуб
„Забавна физика“ с
ръководител К. Бекирова.

4.7. Участие във всички
форми за квалификация,
организирани на
регионално ниво

Училищно
ръководство,
училищна
комисия

Брой учители, участвали в
квалификационни форми,
организирани на
регионално ниво 

Активно и ефективно участие във
форми на квалификационна дейност
на регионално ниво, организирани от
РУО – Търговище.
Темите на квалификационните форми
са отразени в класьор за
квалификационна дейност на
регионално ниво.

4.8. Планиране и
осъществяване на

училищна
комисия, ЕКК,
главни учители

Брой планирани и
проведени
интердисциплинарни

Проведен е проектно-базиран урок по
география и икономика в 7. клас на
тема „Географи предприемачи“ и
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интердисциплинарни
проектно-базирани уроци

проектно-базирани уроци –
3  

проектно-базиран урок по история и
цивилизации в 5. клас на тема „Искри
от древността“. Откритите практики
са осъществени от Ц. Куюмджиева.
Реализирана е проектно-базирана
изява с ученици от VII клас,
завършващи основно образование,
под надслов: „Приятели завинаги“ –
ръководители Ив. Захариева и Г.
Станчева.

4.9. Включване в НП
„Квалификация“

Училищно
ръководство,
училищна
комисия за
квалификация

Брой учители, участвали в
обмен на опит и добри
практики на национално
ниво – 20

През отчетния период
педагогическите специалисти се
включиха в квалификационни форми
по НП „Квалификация“.
Определените тематични направления
в квалификационните дейности целят
да подпомогнат постигането на
професионална стабилност на
педагогическите специалисти за
утвърждаване ролята им на ключов
фактор в обществото. Тяхната мисия
излиза извън границите на
образователните институции.
Всички теми на квалификационните
форми са отразени в класьор за
квалификационна дейност на
национално ниво.

5. Провеждане на
училищни
политики за
ефективно
управление и

5.1. Интегриран подход и
ефективно
взаимодействие със
заинтересованите
институции и гражданите

Училищно
ръководство,
заинтересовани
страни,
Обществен съвет,

Брой заинтересовани
институции, с които
училището взаимодейства
– 5

Взаимодействие с РБ „Петър Стъпов“,
РИМ – Търговище, ОНЧ „Напредък -
1864“, ЦМДИ – Търговище, ЦПЛР –
ОДК гр. Търговище, РЦППО –
Търговище.
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взаимодействие,
основано на
креативност и
иновации

Училищно
настоятелство

5.2. Оптимизиране на
връзката институция –
родители (електронен
дневник, платформа
Microsoft Teams)

Училищно
ръководство,
всички
педагогически
специалисти

Брой педагогически
специалисти, активно и
ефективно използващи
електронни канали за
комуникация – 60

Всички учители използват Microsoft
Teams при преминаване в ОРЕС.
Проведени са обучения на учители и
родители за работа с образователните
платформи.
Ежедневна работа на 60
педагогически специалисти в ел.
платформи, вкл. ОРЕС или хибридна
форма.

5.3. Мотивация на
училищните екипи и
подкрепа на иновативните
и творчески
решения на всички
участници в
образователния процес

Училищно
ръководство

Брой училищни дейности,
осъществени чрез
подкрепа и взаимодействие
с родители, заинтересовани
лица и институции 

Представяне на добри педагогически
практики /Д. Димитрова, Г. Станчева,
Ив. Захариева, Л. Иванова, Р. Колева,
Р. Радева, К. Милева, Ст. Груйкина/.
Разработени са процедури за
награждаване на учители и ученици.

5.4. Провеждане на
съвместни дейности с РБ
„Петър Стъпов“, РИМ –
Търговище и други
културни институции

Училищно
ръководство,
педагогически
специалисти

Брой осъществени
съвместни дейности – 10 

Провеждане на часове по извънкласно
четене в НЕ съвместно с РБ „Петър
Стъпов“, свързани с честване на
годишнини на световноизвестни и
български писатели.
Съвместни дейности на ученици от
НЕ и ПЕ с РБ „Петър Стъпов“ в
сферата на литературата и
изобразителното изкуство –
посещение на изложби.
Посещение на експозиции в РИМ –
Търговище, както и включване в
Творческа работилница на
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Историческия музей за ученици от НЕ
и ПЕ.
Осъществени са 25 съвместни
инициативи: уроци, тържества,
празник на буквите.

6. Поддържане на
позитивна
образователна
среда, издигане
престижа на
училището и
прилагане на
ефективни форми
за комуникация с
медиите и
широката
общественост

6.1. Реализиране на
системна и целенасочена
стратегия за привличане и
задържане на ученици

Училищно
ръководство,
педагогически
специалисти

Брой проведени рекламни
кампании – 1 на година; 
изпълнение на
план-приема 

Кампанията включва презентация,
рекламни брошури с послания,
посещения на ДГ и срещи с родители,
Ден на отворените врати, дейности по
НП „Приемственост между детската
градина и училището“.
В публикации на местни медии и в
сайта на училището тези изяви са
отразени.
В периода 2020 - 2022 година
план-приемът е изпълнен и за всяка от
годините са приети по 100 ученици
във випуск.

6.2. Поддържане на
позитивна образователна
среда, влияеща
благоприятно върху
взаимоотношенията
между всички членове на
училищната общност и
развитието на учениците

Училищно
ръководство,
училищни
психолози,
педагогически
специалисти

Брой получени при обратна
връзка положителни
мнения за училището – 150

Има над 200 анкетирани родители в
анкетни проучвания.
Наличие на позитивни коментари към
публикациите за отразени дейности и
инициативи в училищната Фейсбук
страница.

6.3. Използване на
разнообразни и ефективни
начини за комуникация с
медиите и местната
общност за представяне и
популяризиране на

Училищно
ръководство,
училищни
комисии,
Училищно

Брой съобщения,
публикации и статии в
местни печатни и
електронни медии – 10 

Всички училищни събития и изяви се
популяризират чрез официалния сайт
и Фейсбук страницата на училището.
Информацията за най-значимите от
тях достига до местни и национални
медии, които отразяват дейностите от
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образователните
постижения и награди
както на ученици, така и
на учители

настоятелство,
Обществен съвет

училищния живот и постиженията на
ботевски възпитаници и учители.
За голяма част от паралелките са
създадени социални групи, които се
администрират от кл. ръководители.

6.4. Активно използване
на училищния сайт и
социалните медии за
популяризиране на
училището и повишаване
на доброто обществено
мнение за него

Училищно
ръководство,
администратор на
училищния сайт,
всички
педагогически
специалисти

Брой и честота на
публикациите –
ежеседмично 

С целенасочени усилия от страна на
администраторите на училищния сайт
и на училищната страница във
Фейсбук /Г. Станчева и Г. Маринова/
всички инициативи и успехи на
ботевската общност подробно се
отразяват, което повишава
обществения интерес и изгражда
позитивен медиен образ на учебното
заведение.

6.5. Поддържане на
интериора и екстериора
на училището.
Провеждане на конкурс
„Клас на годината“ с
включен критерий
„опазване на училищното
имущество“

класни
ръководители
и учители ГЦОУД

Брой проведени ремонтни
дейности; 
брой ремонтирани класни
стаи – 1;  
брой проверки за опазване
на МТБ; 
 брой класни стаи без
необходимост от ремонтни
дейности;
инициативи за почистване
на класните стаи 

Провеждат се целенасочени дейности
от класните ръководители на
паралелките и преподавателите за
поддържане на интериора и
екстериора на училището. В тази
насока принос има и конкурсът „Клас
на годината“ с включен критерий
опазване на училищното имущество.

6.6. Включване на
училищната общност в
културни и доброволчески
инициативи на местните
власти, НПО и др.

Училищно
ръководство,
педагогически
специалисти

Брой участия в
извънучилищни дейности
и прояви – 2 на година 

По предложение на Обществения
съвет в благотворителни дейности се
включват местни обществени
институции и организации.
По инициатива на УС през 2022 г. бе
осъществена изява, свързана с
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Великден. На Велики четвъртък
ученици от ПЕ посетиха Дневен
център за пълнолетни лица с
увреждания.
Участие на сборна група от 7. клас в
проект „Подкрепа на семейства и
ученици доброволци за превенция на
насилието над деца“, реализиран в
партньорство с Асоциация „Ная“ –
ръководител Т. Христова.

6.7. Иницииране на
собствени
благотворителни
дейности, отворени към
участие на училищната
общност

Училищно
ръководство,
педагогически
специалисти

Брой планирани и
проведени училищни
дейности с участие на
родители – 1 на година

В рамките на училищната общност се
инициират дарителски кампании,
свързани с подкрепа на деца,
нуждаещи се от материална помощ.
Ученици се включиха в инициативата
„Деца помагат на деца“, дарявайки на
децата в Украйна раници, ученически
принадлежности, одеяла, хигиенни
материали. Събирането на помощите
се координира от представители на
Ученическия съвет.

6.8. Реализиране на
съвместни проекти с
партниращи организации:
СНЦ „Образование и
технологии“ – Бургас,
изграждане на STEAM
център „3D дигитална
творческа лаборатория“
по НП „Изграждане на
училищна STEM среда“

Училищно
ръководство,
педагогически
специалисти

Брой планирани и
реализирани партньорски
дейности 

Реализирана е институционална
квалификационна форма на тема
„STEM /STEAM/ концепция в
образованието – практически умения и
методически решения“ с партньор СНЦ
„Образование и технологии“ – Бургас,
във връзка с дейности по изграждане
на училищен STEAM център „3D
дигитална творческа лаборатория“ по
НП „Изграждане на училищна STEM
среда“.
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Училищната общност с подкрепата на
местния бизнес успя да осигури
сумата от 18 000 лв. за изграждане на
училищния STEM център.

Основните цели, задачи, приоритети и тенденции в дейността на образователната институция през отчетния период са
изпълнени в значителна степен. Поради ситуацията, свързана с пандемията от COVID-19, част от дейностите и инициативите не
можаха да се осъществят. Направен е анализ и са набелязани мерки за преодоляване на дефицитите в образователно-възпитателния
процес, които ще бъдат разработени в Стратегията за развитие на учебното заведение през следващия отчетен период.
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