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                                                                                                                                                                         Приложение 1 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ през периода 2022 - 2023 година 

по изпълнение на Стратегията за развитие на Първо основно училище „Христо Ботев“ град Търговище 
 

 
 

Цел Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

Финансиране Индикатори 

1. Провеждане на 

обучение, 

ориентирано към 

формиране и 

развитие на 

ключовите 

компетентности и 

на умения за 
работа и живот 
през 21. век; 
успешно кариерно 
ориентиране 

1.1. Осигуряване на позитивна 

образователна среда с фокус 
върху формиране на социални и 
комуникативни умения и 
компетентности и на 
емоционална  интелигентност 

училищно 

ръководство, 
всички 
педагогически 
специалисти 

2022-2023 училищен 

бюджет и 

средства 

по 

национал

ни 

програми 

и проекти 

Масово участие в 

училищни инициативи; 

сплотяване на 

училищната общност чрез 

участие в дейности, 

формиращи социални и 

комуникативни умения; 

прилагане на ефективни 

практики за ограничаване 

тормоза в училище 
1.2. Осигуряване на ефективен 
образователен процес чрез 
приложение на 
компетентностния подход 

училищно 

ръководство, 
всички 
педагогически 
специалисти 

2022-2023 училищен 

бюджет и 

средства 

по 

национал

ни 

програми 

и проекти 

Съпоставяне на резултатите 

от годишни, външни 

оценявания и НВО; 

Изпълнение на мерките за 

повишаване на качеството 

на обучение; 

Постигане на резултати от 

външно оценяване 4.-7. 

клас съответстващи на 

индивидуалните  

възможности на 

учениците; 
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 1.3. Планиране и 

осъществяване от учителите 

на образователни дейности, в 

т. ч. бинарни уроци, 

проектно- базирано обучение, 

занимание по интереси, 

иновативни практики, 

насочени към формиране на 

научна и дигитална 

грамотност в дух на 

предприемачество и STEAM    

инициативност 

6 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 Училищен 

бюджет 

Създадени учебни 

проекти;  

STEAM форми – 2; 

сформирани екипи от  

учители – 2; 

планирани и осъществени 

бинарни и проектно-

базирани уроци. 

1.4. Създаване на възможности 

и условия за провеждане на 

извънкласни дейности, 

насочени към развитие на 

ключови компетентности и 

умения за живот през 21. век  

 

10 педагогически 

специалисти – 

учители по 

природни и 

обществени 

науки, музика , 

ФВС, ИИ, 

учители начален 

етап 

2022-2023 финансиране 

по програми и 

проекти 

Бр. създадени и работещи 

форми за дейности по 

интереси – 10. 

1.5. Създаване и използване 

на съвременни и 

интерактивни образователни 

ресурси, в т. ч. и електронни 

 

5 

учители по 

КМИТ 

2022-2023 не изисква 

средства 

Създадени от учителите 

образователни ресурси; 

Използване на 

компютърни приложения и 

електронни образователни 

ресурси. Поддържане на 

виртуална библиотека. 

1.6. Планиране и провеждане 

на урочни единици и учебни 

задания за формиране и 

развитие на умения у 

учениците за използване на 

придобитите компетентности 

при изпълнение на ежедневни 

учители по БЕЛ, 

математика, 

КМИТ, 

природни и 

обществени 

науки, ЧЕ, 

технологии 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. уроци/учебни дейности  

с практическа насоченост –   

40 урока в учебна година. 
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 и практически задачи, пренос 

на знания в сложни или 

непознати ситуации и 

условия 

и предприема-

чество, учители 

начален     

етап 

   

1.7. Прилагане на STEM 

подход и иновативни 

методи  на преподаване с 

цел мотивиране на 

учениците за учене, 

постигане трайност на  

знанията и кариерно 

ориентиране. При 

възможност по Плана за 

възстановяване –  

изграждане на втори  STEM 

център и   

неговото разгръщане като 

творческа лаборатория с цел 

мотивиране на учениците за 

учене и добиване на 

практически знания 

6 педагог. 

специалисти 

2022-2023 при нужда – 

училищен 

бюджет, 

проекти и 

програми 

Прилагане на STEM 

подход. 

 Брой кръжоци – 3. 

Брой STEM уроци – 20. 

1.8. Провеждане на 

изнесено  

обучение и уроци на 

открито 

учители начален 

етап – 30, учители 

ИИ, ФВС, 

учители в ГЦОУД, 

родители 

2022-2023 не 

изисква 

средства 

Бр. уроци/учебни дейности, 

проведени извън класната 

стая – 30 на година. 

1.9. Осигуряване на достъп до 

виртуална класна стая, 

педагогическа подкрепа и 

провеждане на качествено 

синхронно обучение от 

разстояние в ел. среда,            

в т. ч. и хибридно 

училищно 

ръководство,    

педагог. 

специалисти 

 

 

2022-2023 училищен 

бюджет 

При необходимост. 

Бр. ученици, включени в 

ОРЕС. 

Брой проведени уроци в 

ОРЕС. 

Бр. използвани 

образователни платформи. 
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2. Осъществяване 

на нравствено, 

гражданско, 

патриотично, 

екологично, 

трудово, 

естетическо и 

физическо 

възпитание на 

учениците и 

подобряване на 

възпитателната 

работа чрез 

ефективни 

взаимодействия 

със семейната 

общност, 

местната 

общественост и 

заинтересовани 

страни 

2.1. Участие в Регионална 

ученическа конференция 
„История и памет“ 

учители по 

история и 
цивилизации 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. проекти, участвали в 

конференцията – 2 на 
година. 

2.2. Реализиране на 

инициативи за съхраняване и 

утвърждаване на българската 

национална идентичност и 

популяризиране на българския 

език, традиции и култура 

4 

учители начален 

етап, учители БЕЛ 

2022-2023 при нужда – 

училищен 

бюджет 

Бр. организирани и 

осъществени дейности - 3; 

Бр. ученици, включени в 

дейностите – 300. 

2.3. Задълбочаване на 

съвместните дейности с РБ 

„Петър Стъпов“ и 

осъществяване на съвместни 

инициативи – Седмица на 

четенето, рецитали на 

произведения от български 

автори и др. 

класни 

ръководители в 

начален етап, 

учители в ГЦОУД 

2022-2023 при нужда – 

училищен 

бюджет 

Бр. планирани и 

осъществени дейности – 5 

на учебна година; 

Бр. ученици, включени в 

тези дейности – 100. 

2.4. Организиране и 

провеждане на училищни 

изложби и участие на ученици 

в извънучилищни събития в 

областта на културата 

 

учители по ИИ; 

класни 

ръководители от 

начален етап 

 

2022-2023 
 

при нужда – 

училищен 

бюджет 

 

Бр. училищни изложби –  

2;     

Бр. участия в 

извънучилищни събития 

–  5. 

2.5. Провеждане на тематични 

уроци по история и 

цивилизации във връзка с 

исторически личности, събития 

и годишнини 

учители по 

история и 

цивилизации 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. проведени уроци – 2 

годишно. 



5 
 

 
 

2.6. Разширяване на 

дейностите, свързани със 

здравословен начин на 

живот 

класни 

ръководители в 

начален етап 

2022-2023 при нужда – 

училищен 

бюджет, 

програми и 

проекти 

Бр. проведени 

дейности;  

бр. ученици, 

участвали в 

дейностите. 

Участие в схеми 

„Училищен плод“ и 
„Училищно мляко“. 

2.7. Участие в олимпиади, 

състезания, изложби, 

конкурси и спортни 

дейности от 

Националните календар 

за изяви по интереси на 

МОН 

30 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 при нужда – 

училищен 

бюджет, 

програми и 

проекти 

Бр. дейности с участие 

на ученици – 20 на 

година; бр. участвали 

ученици – 200; 
бр. призови класирания. 

2.8. Отбелязване на 

тържествени събития и 

ритуали от училищния, 

общинския и националния 
календар 

училищно 

ръководство, 

всички 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 училищен 

бюджет 

Бр. проведени 

училищни събития; 

бр. извънучилищни 

дейности с участие 

на ученици – 3 на 

година. 

2.9. Планиране и провеждане 

на дейности и инициативи от 
Ученическия съвет 

училищно 

ръководство, 

педагогически 

съвет, 

класни 

ръководители 

2022-2023 при 

необходимост 

училищен 

бюджет 
 

Бр. проведени 

дейности и инициативи 

– 3 на година; 
бр. участвали ученици. 

2.10. Засилване на 

взаимодействието с родителите 

чрез провеждане на съвместни 
дейности. Адаптиране на децата 
към училищния живот, 
създаване и развиване на 
положителна мотивация за учене 

училищно 

ръководство, 

класни 

ръководители 

2022-2023 при 

необходимост 

училищен 

бюджет 
 

Бр. партньорства с 

родители и 

заинтересовани страни 

– 20 на година. 
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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 – 

начален етап 

2022-2023 съгласно 

предвидените 

в бюджета 

1,2% 

Бр. проведени 

квалификационни форми 

– 2; 

бр. участвали учители – 2. 

3.2. Провеждане 

на  

индивидуална и 

диференцирана работа с 

учениците и при 

необходимост във връзка с 

обучението в ОРЕС 

всички 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. проведени 

индивидуални 

консултации. 

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 

2022-2023 средства от 

училищния 

бюджет 

Бр. ученици, на които се 

оказва обща и 

допълнителна подкрепа за 

личностно развитие – 35. 
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3.4. Организиране и 

провеждане на дейности 

по превенция, 

интервенция и 

компенсиране на тормоза 

и насилието 

училищно 

ръководство, 

училищни 

комисии и екипи, 

ресурсни учители, 

училищни 

психолози, 

училищен 

логопед, класни 

ръководители 

2022-2023 Не изисква 

средства 

Бр. екипни срещи. 

 

4. Усъвършенстване      

на системата за 

квалификация, 

перманентно 

обучение и 

професионално 

развитие на 

ръководния, 

педагогическия и 

административния 

персонал 

 

4.1. Поддържане на 

професионалното 

портфолио 

 на педагогическите 
специалисти 

всички 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. създадени/ 

актуализирани портфолиа 

на педагогическите 
специалисти – 60.  

4.2. Провеждане на 

въвеждаща   

квалификация на 

новоназначени учители и 

определяне на учители 

наставници 

училищно 

ръководство, 

училищна 

комисия,  

главни 
учители 

2022-2023 съгласно 

предвиден

ите в 

бюджета 

1,2% 

Бр. преминали през 

въвеждаща 
вътрешноквалификационни 
дейности – 9. 

4.3. Използване на 

разнообразни форми, 

поддържаща и надграждаща 

квалификационна дейност – 

практикум, семинар, 

дискусия,   

участие в научно-

практическа 

конференция, уебинар и др. 

училищно 

ръководство, 

училищна 

комисия, 

главни учители 

2022-2023 съгласно 

предвиден

ите в 

бюджета 

1,2% 

Бр. проведени 

вътрешноинституционални- 

11;  

брой 

извънучилищни 

квалификационни 

форми – 13. 

4.4. Осигуряване на 

възможности за повишаване 

на  ПКС за         всички 

педагогически специалисти 

училищно 

ръководство, 

училищни 

комисии, 

синдикати 

2022-2023 не изисква 

средства 

Брой учители, добили ПКС 

– 2 на година. 
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4.5. Засилване качеството на 

предварителна подготовка на 

новоназначените учители 

училищно 

ръководство, 

училищна 

комисия, 

новоназначени 
учители 

2022-2023 съгласно 

предвидените 

в бюджета 

1,2% 

Предварително разработени 

уроци – 100. 

4.6. Повишаване 

квалификацията на учителите в 

областта на новите технологии, 

прилагане на компетентностен, 

интердисциплинарен и STEM 

подход, използване на 

интерактивни методи на 

преподаване 

 

учители по 

информационни 

технологии, 

главни учители, 
училищно 

ръководство 

2022-2023 съгласно 

предвидените 

в бюджета 

1,2% 

Бр. учители – 20, участвали 

във 

вътрешноинституционални 

и извънучилищни 

квалификационни форми 

по посочените теми и 

направления 

4.7. Участие във всички форми 

за квалификация, организирани 

на регионално ниво 

училищно 

ръководство, 

училищна 

комисия 

2022-2023 съгласно 

предвидените 

в бюджета 

1,2% 

Бр. учители – 15, 

участвали в 

квалификационни форми, 

организирани на 

регионално ниво 
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5. Провеждане на 

училищни 

политики за 

ефикасно 

управление и 

ефективно 

взаимодействие, 

основано на 

креативност и 

иновации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Интегриран подход и 

ефективно взаимодействие 

със заинтересованите 

институции и    

гражданите 

училищно 

ръководство, 

заинтересовани 

страни, обществен 

съвет, 
настоятелство 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. заинтересовани 

институции, с които 

училището взаимодейства – 

5. 

5.2. Оптимизиране на 

връзката  институция – 

родители (електронен 

дневник, платформа 

Microsoft Teams) 

училищно 

ръководство, 

всички 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. педагогически 

специалисти, активно и 

ефективно използващи 

електронни канали за 
комуникация – 60. 

5.3. Мотивация на училищните 

екипи и подкрепа на 

иновативните и творчески 

решения на всички участници 

в образователния процес 

училищно 

ръководство 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. училищни дейности, 

осъществени с подкрепа и 

взаимодействие с родители, 

заинтересовани лица и 

институции. 

5.4. Провеждане на съвместни 

дейности с РБ „П. Стъпов“, 

РИМ, други културни 

институции и образователни 

организации 

училищно 

ръководство, 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 училищен 

бюджет 

Бр. осъществени 

съвместни дейности – 

10. 
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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 

2022-2023 училищен 

бюджет 

Бр. проведени рекламни 

кампании – 1 на година; 

изпълнение на план-

приема. 

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 

2022-2023 при 

необходим

ост - 

средства от 

училищния 

бюджет 

Бр. получени при обратна 

връзка положителни 

мнения за училището – 150. 

6.3. Използване на 

разнообразни и ефективни 

начини и средства за 

комуникация с медиите и 

местната общност за 

представяне и популяризиране 

на училището, резултатите, 

постиженията и наградите 

както на ученици, така и на 

учители 

училищно 

ръководство, 

училищни 

комисии, 

училищно 

настоятелство, 

обществен съвет 

2022-2023 училищен 

бюджет 

Бр. съобщения, публикации 

и статии в местни печатни 

и електронни медии – 10. 

6.4. Активно използване на 

училищния сайт и социалните 

медии за популяризиране на 

училището и повишаване на 

доброто обществено мнение за 

училището 

училищно 

ръководство, 

администратор на 

училищния сайт, 

всички 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 не изисква 

средства 

Бр. и честота на 

публикациите – 

ежеседмично. 
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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 в 

ГЦОУД 

2022-2023 училищен 

бюджет 

Бр. проведени ремонтни 

дейности – при 

необходимост; 

поддържане на 

обзавеждане и 

техническо оборудване 

– при необходимост; 

брой проверки за опазване 

на МТБ – ежемесечно; 

 инициативи за почистване    

на класната стая – 

ежемесечно. 

6.6. Включване на училищната 

общност в културни и 

доброволчески инициативи на 

местните власти, НПО и др. 

училищно 

ръководство, 

педагогически 
специалисти 

2022-2023 при 

необходимост -

–средства от 

училищния 
бюджет 

Бр. участия в 

извънучилищни дейности и 

прояви – 2 на година. 

6.7. Иницииране на собствени 

благотворителни дейности, 

отворени към участие на 
училищната общност 

училищно 

ръководство, 

педагогически 
специалисти 

2022-2023 при необхо-

димост –  

средства от 

училищния 

бюджет 

Бр. планирани и проведени 

училищни дейности с 

участие на родителите – 1 
на година. 

6.8. Реализиране на съвместни 

проекти с партниращи 

организации относно 

възможността за 

кандидатстване и изграждане 

на втори STEM център  

училищно 

ръководство, 

педагогически 

специалисти 

2022-2023 училищен 

бюджет, 

финансиране 

по проекти, 

целеви 

средства 

Бр. планирани и 

реализирани партньорски 

дейности – 1. 



12 
 

 


