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ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” гр. Търговище 
ул. "Иван Вазов" 2, тел.: 6 23 70,  e-mail: hbotev@1ou-tg.com 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР НА I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“  

ГР. ТЪРГОВИЩЕ - …………………… 

                                         /Д. Алексиев/  

 

 

ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

Планът за дейността на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище е приет на заседание на Педагогическия съвет (протокол 

№1/29.09.22 г.) и е утвърден със заповед №7553-37/29.09.2022 г. на директора на училището.  
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I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие. 

2. Компетентности и таланти. 

3. Мотивирани и креативни учители. 

4. Сплотена училищна общност и системна работа с родителите. 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция. 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие. 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето. 

8. Учене през целия живот. 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи. 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/2023 година 

1. Ранно детско развитие. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи и на деца със специални образователни потребности. 

3. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите спе-

циалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съ-

държание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

4. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специ-

алисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното 

учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература и математика. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професио-

нални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и инова-

тивни методи на работа.  
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6. Изграждане на екипи по ключови компетентности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална под-

крепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции и висши училища. 

7. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефек-

тивно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда. 

 

III. Други регионални приоритети в дейността на I ОУ „Христо Ботев“ 

1. Подкрепа за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно подпомагане на педагогическите спе-

циалисти, които са постъпили за първи път на работа в системата на училищното образование. 

2. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в обра-

зователния процес и за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху български 

език и литература и математика.  

 

IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети: 

(Броят на дейностите да е съотносим със значимостта на приоритета на регионално ниво) 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за из-

пълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 

Мерна еди-

ница 

(брой, %) 

Текуща 

стойност 
(Базови 

стойности) 

Целева 

стойност 

края на 

2022/2023  
(Планирани 

стойности) 

1. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинсти-

туционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик. 

1.1. 

Дейности за консултиране и методическо подпо-

магане на учителите относно осъществяване на 

индивидуална форма на обучение и изпълнение 

на индивидуалните учебни планове в учили-

щето. 

Септември 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

 

Брой учи-

тели 
100% 100% 

 

Р. Куюмджиев – 

зам.-директор 

УД 
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1.2. 

Оказване на методическа подкрепа при органи-

зиране на дейностите в училището относно при-

лагане на механизма за противодействие на учи-

лищния тормоз между учениците. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% ученици 

в училище 
2 При необ-

ходи-мост 

Ел. Събева – пе-

дагогически съ-

ветник 

 

1.3. 

Реализацията на дейностите и постигане на це-

лите на Механизма за съвместна работа на инс-

титуциите по обхващане и включване в образо-

вателната система на деца и ученици в задължи-

телна предучилищна и училищна възраст.  

      

1.3.1. 

Формиране на екипи за обхват и координиране 

на дейността им.  

Съгласно 

ПМС №100/ 

08.06.2018 г. 

Брой създа-

дени екипи 
1 1 Р. Куюмджиев – 

зам.-директор 

УД 

 

1.3.2. 

Организиране и ръководене на дейностите по 

Механизма за идентифициране и привличане в 

училище на новоотпадналите, непостъпилите в 

първи клас, както и определяне на мерки за пре-

венция на учениците в риск от отпадане. 

До октомври 

2022 година 

 

Брой иден-

тифици-

рани уче-

ници 

Съгласно 

данните 

от ИСРМ 

Съгласно 

данните от 

ИСРМ 

Р. Куюмджиев – 

зам.-директор 

УД 

 

1.3.3. 

Актуализиране на статуса на децата и учени-

ците със статус „в чужбина“ в ИСРМ.  

 

Учебна 

2022/2023 

година 

 

Брой иден-

тифици-

рани уче-

ници 

Съгласно 

данните 

от ИСРМ 

Съгласно 

данните от 

ИСРМ 

Ив. Якова – ръ-

ководител КК 

 

1.4. 

Осигуряване на обща подкрепа чрез допълни-

телно обучение за ученици, които имат системни 

пропуски по даден учебен предмет поради про-

дължително отсъствие от училище. 

До юли 2023 

година 

 

Брой под-

помогнати 

ученици  

100% Съгласно 

резултати 

от ел. днев-

ник 

Р. Куюмджиев – 

зам.-директор 

УД 

 

1.5. 

Организиране на дейностите по приобщаващо 

образование на учениците със специални образо-

вателни потребности (СОП). 

До януари  

2023 година 

% подкре-

пени уче-

ници със 

СОП съг-

ласно нап-

равените 

оценки 

100% 

подкре-

пени уче-

ници със 

СОП съг-

ласно 

направе-

ните 

оценки 

100% под-

крепени 

ученици 

със СОП 

съгласно 

направени-

те оценки 

Р. Куюмджиев – 

зам.-директор 

УД 

 

1.6. 

Осигуряване на учебници и учебни комплекти за 

безвъзмездно ползване от I до VII клас. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% деца и 

ученици от 

I до VII 

100% 100% Н. Жечева – 

зам.-директор 

АД 
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клас с оси-

гурени 

учебници и 

учебни 

ком- 

плекти за 

безвъзмез-

дно пол-

зване 

1.7. 

Стимулиране изявите на учениците чрез органи-

зиране и провеждане на Трети регионален фото-

конкурс за снимка с послание „Магията на род-

ното“. 

 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой участ-

ници 
10 Съобразно 

заявилите 

участие 

ученици 

Ст. Тенчев – ст. 

учител по техно-

логии и пред-

приемачество, 

П. Панайотова – 

ст. учител 

ЦОУД в НЕ 

 

2. 
Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи,  на  търсещи или получили  международна закрила и на деца със 

специални образователни потребности. 

2.1. 

Участие в кампания „Походът на книгите“ и 

други инициативи, подкрепящи ученици и учи-

тели за преодоляване на дефицитите в обучени-

ето по БЕЛ. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой под-

крепени 

инициативи 

3 3 Л. Иванова – гл. 

учител в НЕ,  

Р. Колева – гл. 

учител в НЕ,  

Г. Станчева – гл. 

учители в ПЕ; 

В. Жекова, Ж. 

Жеков – ст. учи-

тели по БЕЛ; 

Г. Маринова – 

учител ЦОУД в 

ПЕ 

 

2.2. 

Участие в методическа подкрепа между учили-

щата чрез представяне на добри практики от до-

пълнително обучение по български език в нача-

лен етап. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой прак-

тики 

4 4 Старши експерт 

за ОНЕ  
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2.3. 

Сформиране на групи за участие в НП „Учени-

чески олимпиади и състезания“, модул 2 „Осигу-

ряване на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученическите олимпиади“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой групи 3 3 Г. Станчева –  

гл. учител в ПЕ 

 

2.4. 
Сформиране на група за ФУЧ в 7. клас, с цел под-

готовка за НВО – БЕЛ. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой групи 1 1 Ж. Жеков –  

ст. учител по БЕЛ 

 

2.5. 
Сформиране на група за „Занимания по инте-

реси“ „Аз обичам българския език“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой групи 1 1 Ж. Жеков –  

ст. учител по БЕЛ 

 

2.6. 

Участие в кампанията „Написаното остава. 

Пиши правилно!“ за 24. май 2023 г., организи-

рана от Института за български език „Проф. Л. 

Андрейчин“ при БАН. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой кам-

пании 

1 1 В. Жекова –  

ст. учител по БЕЛ 

 

2.7. 

Участие в онлайн игра на въпроси и отговори 

върху прочетени книги, организирана от образо-

вателната интернет платформа „Книговище“. 

Май  

2023 г. 

Брой  

онлайн 

игри 

1 1 Л. Иванова,  

Р. Колева –  

гл. учители в НЕ,  

ст. учители в НЕ-

III и IV клас 

 

2.8. 

Участие в общинския кръг от националното със-

тезание по безопасност на движението по пъти-

щата.  

Април – май 

2023 г. 

Брой участ-

вали уче-

ници 

4 4 Ст. Тенчев –  

ст. учител по 

технологии и 

предприемаче-

ство 

 

3. 

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специа-

листи за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за 

прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

3.1. 

Участие в Регионална ученическа конференция 

„История и памет“ 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой участ-

вали рефе-

рати 

2 2 Ц . Куюмджиева 

– ст. учител по 

география и ико-

номика и исто-

рия и цивилиза-

ции,  

П. Велиславов – 

ст. учител по ис-

тория и цивили-

зации 
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3.2. 

Участие в работна среща за споделяне на добри 

практики на тема: „Проектно-базираното обуче-

ние – ефективна практика за „учене чрез дейст-

вие“ с преживяна действителност“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учи-

тели 

0 2 Т. Христова – ст. 

учител ЦОУД 

 

3.3. 

Участие в работна среща за споделяне на добри 

практики в обучението по обществени науки от 

учители с дългогодишен педагогически опит и 

от млади педагози. (Споделяне на добри прак-

тики, представени от Национална конференция 

„Предизвикателствата пред образованието и 

младите педагози в XXI век“). 

До декември  

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 1 Ц. Куюмджиева – 

ст. учител по ге-

ография и иконо-

мика,  

Т. Христова – ст. 

учител ЦОУД 

 

 

3.4. 
Участие в работна среща „Проектно-базирано 

обучение по математика“. 

До декември 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

2 2 Св. Николова –  

ст. учител по ма-

тематика,  

Ф. Александрова 

– учител по мате-

матика и КМ 

 

3.5. 

Участие в VI конкурс за иновативни и добри 

практики „Марина Димитрова”. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой инова-

тивни прак-

тики 

0 2 Ив. Захариева – 

ст. учител по му-

зика,  

Г. Станчева –  

гл. учител в ПЕ,  

Р. Радева – учител 

по АЕ 

 

3.6. 

Включване в Седмицата на приобщаването: 

„Споделяне на идеи при работа с деца и ученици 

от начален етап при работа с проектно-базирано 

и проблемно-базирано обучение със STEM еле-

менти, спомагащи развитието на умения за кари-

ерно ориентиране и адаптация в развиващата се 

технологична среда”. 

До април 

2023 година 

Брой прак-

тики 

0 1 

 

Л. Иванова –  

гл. учител в НЕ 

 

 

3.7. 

Участие в работна среща на тема: „Проектно-ба-

зираното обучение – ефективно решение за раз-

виване на ключови компетентности и креативи-

зъм“. 

До декември  

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 1 К. Бекирова – ст. 

учител по физика 

и астрономия 

 

3.8. 
Участие в иновации с цел кариерно ориентиране 

към STEM профили. Открита практика на тема: 

До декември 

2022 година 

Брой прак-

тики 

0 1 Д. Димитрова – 

гл. учител в ПЕ 

 



8 
 

„Да приложа това, което уча в профилираната 

подготовка”. 

4. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за 

развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за форми-

ращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подготовка. 

4.1. 

Работна среща за споделяне на опит от работата 

в електронна среда и оценяване на резултатите 

на учениците чрез средствата на ИКТ. 

 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учи-

тели 

2 2 Д. Димитрова – 

гл. учител в ПЕ, 

Л. Иванова –  

гл. учител в НЕ 

 

4.2. 

Участие в открити педагогически практики с 

учители в начален етап на тема: „Подготовка за 

НВО по български език и литература и матема-

тика“.   

До октомври 

2022 г. –  

април  

2023 г.  

 

Брой прак-

тики 

0 1 П. Иванова – ст. 

учител в НЕ 

 

4.3. 

Участие в Регионална методическа кампания: 

„Дигитализацията на учебния процес - ключов 

елемент на модерното училище“. 

     

 

4.3.1. 
Работа в електронна среда за учители от начален 

етап – работна среща. 

До декември 

2022 г. 

Брой 

участници 

0 1 С. Стойкова –  

ст. учител в НЕ 

 

4.3.2. 

Работна среща за споделяне на опит в използва-

нето на е-платформи, приложения и дидактични 

игри за повишаване качеството на педагогичес-

кото взаимодействие за работа в електронна 

среда. 

До април 

2023 г. 
 

Брой участ-

ници 

0 2 Б. Николова –  

ст. учител в НЕ, 

Н. Миланова –  

ст. учител в НЕ 

 

 

4.4. 

Организиране и провеждане на кампания „Похо-

дът на книгите“ и други инициативи, подкре-

пящи ученици и учители за преодоляване на де-

фицитите в обучението по БЕЛ. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой под-

крепени 

инициативи 

3 3 Р. Колева –  

гл. учител в НЕ, 

Г. Станчева –  

гл. учител в ПЕ  

 

 

4.5.  

Участие в работна среща за споделяне на добър 

опит за мотивиране на учениците за учебна дей-

ност и формиращо оценяване по природни на-

уки.  

 

 

До май   

2023 г. 

Брой учи-

тели 

0 1 Цв. Драганова – 

ст. учител по хи-

мия и ООС, био-

логия и ЗО 
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5. 

Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на 

работа. 

5.1. 

Участие в обучения с начални учители на тема 

„Създаване и използване на дигитални учебни 

ресурси в обучението в начален етап“. 

До октомври 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 1 В. Петрова –  

ст. учител в НЕ 

 

5.2. 

Участие в обучения с начални учители на тема“ 

STEM – прилагане на интердисциплинарен под-

ход в началното училище“. 

До октомври 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 1 Зл. Андонова – 

ст. учител в НЕ 

 

 

5.3. 

Участие в обучение на директори и администра-

тивен персонал относно спазването и прилага-

нето на нормативната уредба, отнасяща се до 

предучилищното и училищното образование. 

До юли  

2023 г. 

Брой участ-

ници 

0 1 Д. Алексиев –  

директор 

  

 

5.4. 

Участие в квалификационен курс по БДП за при-

добиване на правоспособност и повишаване на 

квалификацията. 

Октомври –  

декември 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 4 Н. Жечева –  

зам.-директор АД 

 

5.5. 

Участие в обучение на тема: „Проектно базирано 

обучение по природни науки“. 

До октомври 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 1 К. Бекирова –  

ст. учител по фи-

зика и астроно-

мия 

 

5.6. 

Участие в обучение на тема: „Проектно базирано 

обучение по математика“. 

До октомври 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 1 Ф. Александрова-

учител по мате-

матика и КМ 

 

6. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална под-

крепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции и бизнес среди. 

6.1. 

Изграждане на Екипи по ключови компетент-

ности като предпоставка за осъществяване на 

професионална подкрепа. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой екипи 8 8 Председатели на 

ЕКК 

 

6.2. 
Определяне на учители наставници на новоназ-

начени и млади учители. 

Септември 

2023 г. 

Брой нас-

тавници 

9 8 Гл. учители в НЕ 

и ПЕ 

 

6.3. 

Участие в работни съвещания на начални учи-

тели и учители по учебни предмети за предста-

вяне на дейностите и резултатите от учебната 

2021/2022 година и насоки за работа през учеб-

ната 2022/2023 година. 

Септември – 

октомври 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

100% 100% 

Председатели на 

ЕКК 
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6.4. 

Участие в методическо съвещание с учителите в 

начален етап относно анализ на резултатите от 

НВО 4. клас; планиране и организация на обра-

зователния процес; реализиране на национални 

програми; подкрепа за НВО. 

До септем-

ври 2022 г. 

Брой 

срещи 

17 17 В. Таскова –  

ст. учител в НЕ, 

Ем. Димитрова – 

ст. учител в НЕ 

 

 

6.5. 

Провеждане на открити практики от учители 

наставници в НЕ и ПЕ. Обсъждане на представе-

ните уроци. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой  

открити 

практики 

7 6 Р. Колева – гл. 

учител в НЕ,  

Л. Иванова – гл. 

учител в НЕ, 

Г. Станчева – гл. 

учител в ПЕ,  

Св. Николова – 

ст. учител по ма-

тематика 

 

7. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно 

включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда. 

7.1. 

Провеждане на Регионална педагогическа кон-

ференция „Възпитание в позитивни поведен-

чески модели“. 

До декември 

2022 г. 

 

Брой про-

екти 

2 1 

Учители в ПЕ  

 

7.2. 

 

„Активното взаимодействие с родителската об-

щност – гарант за пълноценно взаимодействие 

„семейство – училище“: инициативи по пара-

лелки. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой ини-

циативи 

5 10 

Кл. ръководители 

в НЕ и ПЕ 

 

8. Други регионални приоритети в дейността на училището 

8.1 Кариерно ориентиране. 

8.1.1 

Провеждане на часове за кариерно ориентиране 

при работодатели с учениците от 7. клас. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой пара-

лелки 

4 4 Д. Алексиев –  

директор 

 

8.1.2. 

Представяне на ПГ със съответните специал-

ности и СУ с профилите на паралелките през 

следващата учебна година: провеждане на срещи 

в час на класа и родителски срещи. 

Април 

2023 г. -  

юни  

2023 г. 

Брой  

ПГ и СУ 

8 8 Д. Алексиев –  

директор 

 

8.2. 

Включване на училището в „Дни на учене през 

целия живот“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

 

 

Брой ини-

циативи 

0 1 Д. Алексиев –  

директор 
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9. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година  

9.1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 

9.1.1. 

Модул 2 „Осигуряване на обучение на талант-

ливи ученици за участие в ученическите олимпи-

ади”. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой групи 5 7 

 

Г. Станчева –  

гл. учител в ПЕ, 

К. Милева –  

ст. учител по ИТ 

и КМ, 

Ц. Куюмджиева 

– ст. учител по 

география и ико-

номика, 

В. Таскова – ст. 

учител в НЕ 

 

9.2. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 

9.2.1. 

Модул 3 „Културните институции като образова-

телна среда“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой дей-

ности 

13 13 Г. Маркова – ст. 

учител в НЕ 

 

9.3. 
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образо-

вание“ 

9.3.1. 

Дейност 3 „Техническо обезпечаване на учебния 

процес за институциите от системата на училищ-

ното образование“. 

Учебна  

2022/2023 

година  

Брой дей-

ности 

0 1 К. Милева – ст. 

учител по ИТ и 

КМ 

 

9.4. Национална програма „Без свободен час” 

9.4.1. 

Модул 1 „Без свободен час в училище“. Учебна 

2022/2023 

година 

Брой за-

мествани 

учители 

100% 100% Н. Жечева – 

зам.-директор 

АД 

 

9.5. Национална програма „Отново заедно” 

9.5.1. 

Дейности по Програмата.  Учебна 

2022/2023 

година 

Брой  

ученици 

7% 7% А. Кирилова – ст. 

учител ЦОУД 

 

9.6. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта” 

9.6.1. 

Дейности по Програмата. Учебна 

2022/2023 

година 

 

 

Брой групи 0 5 Й. Жечева – ст. 

учител по ФВС 
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10. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

10.1. 
Организация и управление на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 

10.1.1. 

Дейности по Проекта. Учебна 

2022/2023 

година 

Брой обу-

чени уче-

ници 

117 105 Д. Алексиев –  

директор, 

Гр. Георгиева – 

учител ЦОУД в 

ПЕ 

 

10.2. 
Организация и управление на Проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 

10.2.1. 

Дейности по Проекта. Учебна 

2022/2023 

година 

% извър-

шени дей-

ности 

100% 100% Д. Алексиев –  

директор, 

Ив. Якова –  

ръководител КК 

 

10.3 Организация и управление на Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование.” по Оперативна програма „На-

ука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 

10.3.1. 

Дейности по Проекта. 

Учебна 

2022/2023 

година 

 

Брой уче-

ници с ло-

гопедич-на 

и психо-

логи-ческа 

подкрепа 

31 32 Д. Алексиев –  

директор, 

Ив. Якова –  

ръководител КК 

 

11. 
Участие в дейности от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, Националния спортен календар на МОН и 

в други национални конкурси и състезания 

11.1. 

Ученически игри V-VІІ клас октомври 

2022 г. – 

юни  

2023 г.; 

етапи:  

вътрешно-

училищен и 

общински; 

областен;  

зонален;  

финален 

Брой  

отбори 

2 отбора 2 отбора Й. Жечева,  

Ив. Иванов –  

ст. учители по 

ФВС 
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11.2. 

Международен конкурс  „Аз обичам Черно море” 

– Несебър 

октомври  

2022 г. 

Брой  

ученици 

10 4 учители в НЕ, 

учители по БЕЛ 

и ИТ 

 

11.3. 
Национален конкурс „Морето не е за една вакан-

ция” – Бургас  

октомври  

2022 г. 

Брой  

ученици 

6 2 учители по ИТ  

11.4. 
ХVІII национален конкурс „Златна есен – плодо-

вете на есента” 

ноември 

2022 г. 

Брой  

ученици 

10 3 учители в НЕ, 

учители по БЕЛ 

 

11.5. 

XVI национален конкурс „Морето, морето, мо-

рето...” за литературно творчество и компютърна 

рисунка 

ноември 

2022 г. 

Брой уче-

ници 

8 2 учители в НЕ, 

учители по БЕЛ 

 

11.6. 

Национален конкурс за православна поезия и 

проза „Рождество на спасителя” 

ноември –  

декември 

2022 г. 

Брой  

ученици 

5 2 учители в НЕ, 

учители по БЕЛ 

 

11.7. 

Национален  конкурс по народно приложно из-

куство „От Коледа до Васильовден”   

декември 

2022 г. 

Брой  

ученици 

5 2 учители в НЕ, 

учители по БЕЛ, 

география и ико-

номика 

 

11.8. 

Национално състезание по компютърно модели-

ране 

 

общински 

кръг - 

12.2022 г.; 

областен 

кръг -

02.2023 г.; 

национален 

кръг - 

03.2023 г. 

Брой  

ученици 

6 2 учители по ИТ и 

КМ 

 

11.9. 

Национално състезание по творческо писане 

(VI-VII клас) / Bulgarian Creative Writing 

competition - Фондация КОРПлюС  

ноември 

2022 г. –  

май 2023 г. 

Брой  

ученици 

4 1 учители по АЕ  

11.10. 

Национално състезание по информационни тех-

нологии 

първи кръг - 

01.2023 г.; 

областен 

кръг - 

03.2023 г.; 

Брой 

ученици 

10 3 учители по ИТ  
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национален 

кръг - 

05.2023 г. 

11.11. 
Национален конкурс за детско творчество под 

надслов: „Водата – извор на живот“ – Шумен 

март 

2023 г. 

Брой 

ученици 

10 4 учители по ИТ и 

природни науки 

 

11.12. 

Национална ученическа конференция по граж-

данско образование „Семейство – училище – об-

щество“ – Добрич  

март  

2023 г. 

Брой 

ученици 

8 2 учители в НЕ, 

учители по БЕЛ, 

ИИ 

 

11.13. 

Международна олимпиада по английски език 

HIPPO ( I-VII клас ) / HIPPO English Language 

Olympiad-Global HIPPO Association (организа-

ция с нестопанска цел) 

февруари – 

май  

2023 г. 

Брой 

ученици 

20 7 учители по АЕ  

11.14. 
Международна олимпиада по креативно програ-

миране на Скрач /български национален етап/   

април  

2023 г. 

Брой 

ученици 

15 5 учители по ИТ и 

КМ 

 

11.15. 
Ден на Земята 22 април 

2023 г. 

Брой  

ученици 

200 200 учители по при-

родни науки 

 

11.16. 

Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз 

земя и тоз народ“ 

март - май 

2023 г. 

Брой  

ученици 

10 3 учители в НЕ, 

учители по ИИ, 

география и ико-

номика 

 

11.17. 
IX национален конкурс с международно участие 

„България в картини и слово”   

април - май 

2023 г. 

Брой  

ученици 

20 5 учители в НЕ, 

учители по ИИ  

 

11.18. Национален конкурс „Моите детски мечти” 
февруари 

2023 г. 

Брой  

ученици 

4 2 учители по БЕЛ, 

ИИ 

 

11.19. Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан” 
14 февруари 

2023 г. 

Брой  

ученици 

20 3 учители по геог-

рафия и иконо-

мика, ИИ  

 

11.20. 

Международен културен форум „Велики Прес-

лав“ 

април 

2023 г. 

Брой  

ученици 

7 2 учители по исто-

рия и цивилиза-

ция, география и 

икономика 

 

11.21. 

Национален ученически конкурс „Куба – да-

лечна и близка“ 

май - юни  

2023 г.  

Брой  

ученици 

10 2 учители по геог-

рафия и иконо-

мика 
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11.22. 

XV Национален конкурс „Мадарският конник – 

символ на историческото минало и европейс-

кото бъдеще на България” 

май  

2023 г. 

Брой  

ученици 

5 2 учители в НЕ, 

учители по исто-

рия и цивилиза-

ция, география и 

икономика 

 

11.23. 

Национален конкурс за изобразително и фотоиз-

куство и за литературно творчество „Аз и моите 

приятели - животните“ 

юни  

2023 г.  

Брой  

ученици 

6 3 учители по БЕЛ, 

природни науки 

и ИИ 

 

11.24. 

XIII национален конкурс „България и Китай – 

древни и уникални цивилизации“ 

май  

2023 г. 

Брой  

ученици 

30 15 учители в НЕ, 

учители по БЕЛ, 

география и ико-

номика, ИИ 

 

 


