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ПЪРВО  ОС НОВНО  УЧИЛИЩЕ  „ХРИС ТО  БОТЕ В ” г р . Тър г о в ище  
у л . "Ив а н  Ва з о в " 2, т е л .: 6 23 70,  e-mail: hbotev@1ou-tg.com 

 

 

ОТЧЕТ  

на плана 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република 

България (2021 – 2030) 

1. Компетентности и таланти. 

2. Мотивирани и креативни учители. 

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

7. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

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

2. 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 формиращо оценяване на учениците. 

3. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху усъвършенстване на професионални 

компетентности. 

4. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди. 

5. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване в образователния процес. 

6. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху 

български език и литература и математика. 

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

специалисти 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. 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

 

III. Други регионални приоритети в дейността на РУО - Търговище 

 

1. Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 

2. Разширяване сътрудничеството с институциите и с родителската общност. 
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3. Формиране у всеки ученик на ценности и изграждане на ценностно-ориентирано поведение 

 

IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети: 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за 

изпълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник 
Отчет на 

дейностите 
Мерна 

единица 

(брой, %) 

Базови 

стойности 

Планирани 

стойности 

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

1.1. 

Седмица на приобщаването: „Споделяне на идеи 

при работа с деца и ученици от детските градини и 

училището със STEM елементи, спомагащи 

развитието на умения за кариерно ориентиране при 

дейности и адаптация в развиващата се 

технологична среда“ /снимки и видеа/. 

 

Учебна 

2021/2022 

година 

2 детски 

градини 

0 2 Р. Радева, 

координатор 

по проект 

„Изграждане 

на училищна 

STEM среда“ 

Инициативата не е 

проведена поради 

противо- 

епидемичните 

мерки. 

1.2. 

Осигуряване на условия за екипна работа на 

учителите от начален етап с детски учители и 

учители по учебни предмети от прогимназиален 

етап. 

Учебна 

2021/2022 

година 

4 детски 

градини 

 

3 4 В. Таскова  Проведени са работни 

срещи на начални 

учители от ІОУ с 

учители от ДГ 

“Веселушко”, ДГ 

“Осми март”, ДГ 

“Червената шапчица” 

и ДГ “Слънце”.  

 Четвъртокласници се се 

срещнаха с учители от 

прогимназиален етап и и 

наблюдаваха открити 

уроци.Разгледаха проекти 

изработени от ученици в 

прогимназиа- 
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лен етап на І ОУ “Христо 

Ботев”. 

1.3. 

Провеждане на родителски среди в ДГ с цел избор 

на училище в I клас. 

Март 2022 г. 7 детски 

градини 

7 7 С. Стойкова Поради епидемична 

та обстановка, свър- 

зана с Covid - 19, се 

отложиха родител- 

ските срещи в дет- 

ските градини. Из- 

пратени са  презен- 

тация, която пред- 

ставя условията и 

атмосферата в учи- 

лище и документи, 

съобразени с изиск- 

ванията за кандидат- 

стване в първи клас 

до всички детски 

градини. 

2. 

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 формиращо 

оценяване на учениците. 

2.1. 

Работна среща за споделяне на опит от работата в 

електронна среда и оценяване на резултатите на 

учениците при обучение от разстояние чрез 

средствата на ИКТ.  

До декември 

2021 

година 

2 

работни 

срещи 

0 2 Л. Иванова 

Д. Димитрова 

На 05.10.21 г. урок 

по математика в 3 а 

клас на тема “Права 

и крива линия” с 

използване на 

Plickers Обсъждане 

на урока на работна 

среща. 

2.2. 

Методическа подкрепа и споделяне на добри 

практики за развитие на дигиталните 

компетентности на новоназначени и млади учители.  

До декември 

2021 

година 

6 

практик

и 

6 6 

М. 

Алиосманова 

Методическа помощ 

за изготвяне на 

тематичните 

разпределение и 
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въвеждането им в ел. 

дневник. Оказване 

на методическа 

подкрепа в 

ежедневната дейност 

и при работа в 

ел.среда. 

2.3. 

Организиране и провеждане на методически срещи 

с учители по математика и ИТ за споделяне на 

добри педагогически практики в ОРЕС. 

До декември 

2021 

година 

2 

методич

ески 

срещи 

0 2 Св. Николова На методическите 

срещи Светлана 

Николова  представи 

на ЕКК идеи за 

проектна работа в 6 

клас, които могат да 

се осъществят и при 

ОРЕС.Бяха 

разгледани и 

анализирани  

проекти на ученици. 

2.4. 
Обучение на ученици от II - IV клас за работа в 

Microsoft Teams. 

До 25 

септември 

2021 година 

17 

ученици 

0 17 Гр. Георгиева Обучението е 

проведено от Дарина 

Димитрова, Фани 

Александрова, 

Къймет Бекирова. 

2.5. 
Обучение на ученици от I клас за работа в Microsoft 

Teams. 

До 30 

септември 

2021 година 

100 

ученици 

0 100 Учители по 

ИТ 

Обучението е 

проведено от Къймет 

Бекирова, Дарина 

Димитрова, 

Катерина Милева 

2.6. 
Предоставяне на устройства /лаптопи/ на учителите 

при преминаване в ОРЕС. 

Учебна 

2021/2022 

година 

20 

лаптопа 

0 20 Гр. Георгиева Предоставени са 18 

лаптопа на учители в 

НЕ и ПЕ, с цел 

използването им при 
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преминаване в 

ОРЕС. 

2.7. 

Осигуряване на ученически лаптопи на семейства в 

затруднено социално положение при преминаване в 

ОРЕС. 

 

Учебна 

2021/2022 

година 

 

 

 

 

 

61 

лаптопа 

20 61 Гр. Георгиева  Предоставени са 61 

лаптопа на ученици 

от семейства в 

затруднено социално 

положение, за да 

бъдат използвани 

при преминаване в 

ОРЕС. 

3. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху усъвършенстване на професионални компетентности 

при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

3.1. 

Внедряване и използване на информационни и 

комуникационни технологии в учебните часове по 

различни учебни предмети. Създаване и използване 

на дигитални учебни ресурси. 

Март 

2022 г. 

30 

учители 

0 30 Д. Димитрова 

Л. Иванова  

Б. Николова 

На 23.06.22 г. 

обучение на пед. 

специалисти на тема 

“Инструменти за 

привлекателно 

образование”- 

представяне на добра 

практика от Л. 

Иванова 

Използване на 

платформата 

Learning.apps за 

изготвяне на 

упражнения по 

всички уч. предмети 

от Л. Иванова и Б. 

Николова 

4. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. 

Развиване на сътрудничество и партньорство с институции и бизнес среди. 
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4.1. 

Изграждане на Екипи за ключови компетентности 

като предпоставка за осъществяване на 

професионална подкрепа.  

Септември  

2021 г. 

8 ЕКК 8 8 Р. 

Куюмджиев, 

ЗДУД 

Сформираните осем 

Екипа по ключови 

компетентности (НЕ; 

БЕЛ; Чужди езици; 

Математика, 

компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии; 

Природни науки, 

гражданско 

образование и 

религия; Изкуства, 

ФВС, технологии и 

предприемачество; 

Учители ЦОУД; 

Класни 

ръководители) 

представиха планове 

за дейностите, които 

ще извършват през 

учебната година.  

4.2. 

Определяне на учители наставници на 

новоназначени и млади учители. 

Септември 

2021 г. 

  7 

учители 

наставн

ици 

6 9 Н. Миланова Н. 

Миланова,наставник 

на Галина Георгиева, 

Г. Маркова, 

наставник на Невена 

Антонова, 

Св. Любомирова, 

наставник на Светла 

Пантева и Симона 

Стоичкова, 



8 
 

Г. Станчева, 

наставник на Галина 

Маринова, Св. 

Николова, наставник 

на Фани 

Александрова и 

Грета Георгиева, Зл. 

Андонова, наставник 

на Георги Георгиев, 

П. Михайлова, 

наставник на Ивана 

Симеонова 

 

4.3. 

Провеждане на открити практики: „Обсъждане на 

ефективни методи на преподаване и оценяване на 

учениците при преминаване в ОРЕС“; „Оказване на 

подкрепа за създаване на благоприятна 

образователна среда и управление на класната стая 

в ОРЕС.“ 

 

Октомври - 

ноември 

2021 г. 

6 

открити 

практик

и 

6 6 Л. Иванова 

Г. Станчева 

Св. Николова  

 

В рамките на първия 

учебен срок са 

проведени открити 

практики в начален и 

прогимназиален 

етап, посветени на 

прилагането на 

ефективни 

интерактивни 

подходи при 

осъществяване на 

обучение от 

разстояние. Млади и 

новоназначени 

учители бяха 

присъединени в 

екипи на 

паралелките в 

Microsoft Teams, 

където проследиха 
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уроци по литература 

в VII клас при г-жа 

Г. Станчева, по 

математика в VI клас 

при г-жа Св. 

Николова и в III клас 

при г-жа Л. Иванова.  

4.4. 

Участие в работни съвещания с експертите от РУО 

– Търговище по учебни предмети за представяне 

на дейностите и резултатите от учебната 2020/2021 

година и насоки за работа през учебната 2021/2022 

година. 

Септември 

2021 г. 

Брой 

учители 

40 40 Д. Алексиев, 

директор  

По график на РУО - 

Търговище. 

4.5. 

Методическа подкрепа на новоназначени учители 

за организиране и провеждане на обучението по 

математика; за организиране и провеждане на 

самоподготовката в ГЦОУД; за организиране и 

провеждане на обучението в начален етап. 

Декември 

2021 

10 

учители 

10 10 Св. Николова 

Л. Иванова  

Н. Миланова 

Урок по математика 

в 3 а клас с 

присъствие на Г. 

Недева . Оказване на 

методическа помощ 

на Н. Борисова, Г. 

Недева, А. 

Мехмедова 

Наблюдавани уроци 

по математика в 6  

клас при г-жа Св. 

Николова /оказване 

на методическа 

подкрепа на Грета 

Георгиева и Фани 

Александрова/ и 

наблюдавани уроци 

от Светлана 

Николова при Фани 

Александрова   и при 

Грета Георгиева 
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/провеждане на 

самоподготовка в 

ГЦОУД/. Изготвяне 

на контролни и 

класни работи. 

4.6. 

Междуинституционално взаимодействие, 

благоприятстващо плавния преход от ДГ към 

начален етап: работни срещи. 

Учебна 

2021/2022 

година 

7 

учители  

4 5 Р. 

Куюмджиев, 

ЗДУД 

В. Таскова 

На работни срещи в 

училището и в 

детските градини 

№1, №2, №5 и №8 

учителите от 

начален етап: 

 В. Таскова,  

Ем. Димитрова,  

М. Доманова,  

С. Стойкова,  

П. Николова, 

 С. Мехмедова и  

В. Маринова са 

обсъдени съвместно 

с детските учители 

темите,  по които е 

необходимо да се 

работи, за да се 

осъществи плавен и 

успешен преход от 

ДГ към начален етап. 

4.7. 
Методическо съвещание с учителите в начален етап 

относно анализ на резултатите от НВО 4. клас. 

Учебна 

2021/2022 

година 

1 0 1 

Л. Иванова  

На 20.06.21 г. 

отчетени са 

резултатите от НВО, 

както следва: БЕЛ- 

много добри 

постижения, 

Математика- добри. 
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Констатирани са 

причини за по- 

слабото представяне 

по математика- 27 

задачи,грешки при 

пренасяне на 

отговорите, 

недостатъчно време 

за осмисляне на 

условията на 

задачите. 

5. 
Намаляване процента на отпадналите ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за 

подкрепа на всеки ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5.1. 

Оказване на методическа подкрепа при 

организиране на дейностите в училище относно 

прилагане на Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците. 

При 

необходимо

ст 

100% 100% 100% Ел. Събева,  

педагогическ

и съветник 

Оказана е 

методическа 

подкрепа на петима 

класни 

ръководители, 

относно  попълване 

на нужната 

документация, 

свързана с 

регистрацията на 

ситуации на тормоз. 

5.2. 

Методическо подпомагане за осигуряване на обща 

подкрепа чрез допълнително обучение за ученици, 

които имат системни пропуски по даден учебен 

предмет.  

Юни 2022 г. Брой 

подпо- 

могнати 

учители 

20 Според 

броя 

допълните

лни 

обучения 

Р. 

Куюмджиев, 

ЗДУД  

Реализирани са 

форми за 

допълнително 

обучение на ученици 

със системни 

пропуски по учебен 

предмет. 
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5.3. 

Организиране на дейностите по приобщаващо 

образование на учениците със специални 

образователни потребности (СОП). 

Учебна 

2021/2022 

година 

33 

ученици 

със СОП 

35 33 Р. 

Куюмджиев, 

ЗДУД 

Реализирани са 

дейности по 

приобщаващо 

образование на 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности (СОП). 

5.4. 

Осигуряване на учебници и учебни комплекти за 

безвъзмездно ползване на ученици от I до VII клас. 

Септември 

2021 г. 

      

      660 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

Н. Жечева, 

ЗДАД 

За настоящата 

учебна година е 

изпълнена процедура 

за оценяване и избор 

на учебници и 

учебни помагала за I 

и IV клас; по 

История и 

цивилизации - за V 

клас; по КМИТ - за 

V и VI клас. 

Оценяването и 

изборът са 

направени от 

учителите в 

съответния етап 

(протокол № 

3/01.07.2022 г.) и са 

съгласувани с 

Обществения съвет. 

6. 
Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху 

български език и литература и математика. 

6.1. 
Методическа подкрепа за провеждането на 

скрининг тест за ранно оценяване на риска от 

Април  

2022 

година 

1 1 1 Ел. Събева, 

педагогически 

съветник 

През втората 

половина на месец 

април се проведоха 
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възникване на обучителни затруднения при 

ученици от I и II клас. 

Б. Николова, 

председател 

ЕКК 

срещи с кл. 

ръководители на 

първи и втори клас за 

методически 

указания и насоки за 

откриване на 

ученици със 

затруднения в 

овладяване на 
учебния материал. 

6.2. 

Участие в Националната седмица на четенето, 

Националната кампания „Бисерче вълшебно“ и 

други инициативи за преодоляване на дефицитите в 

обучението по БЕЛ и насърчаване на четенето и 

грамотността. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

подкреп

ени 

инициат

иви  

3 4 Г. Станчева 

Л. Иванова  

Участие и награди от 

“Бисерче вълшебно” 

за 1 В клас-Ст. 

Груйкина в 

библиотеката, 3-то 

място в страната на 

 4 В клас-

М.Доманова в 

“Книговище”,  

3 А и 3 Г класове в 

инициативата на 

института 

“Андрейчин” София 

“Пиши правилно! 

Написаното остава.” 

6.3. 

Методическа подкрепа между учителите по 

български език и литература чрез представяне на 

добри практики с цел преодоляване на дефицитите 

в обучението по предмета. 

Ноември 

2021 г. 

1 1 1 Г. Станчева  Прилагане на добри 

практики в 

обучението по БЕЛ, 

представени от Г. 

Станчева, гл. учител 

в ПЕ. Те са обсъдени 

и анализирани в 
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рамките на ЕКК - 

БЕЛ, като споделяне 

на професионален 

опит и оказване на 

подкрепа на 

учителите по 

учебния предмет.  

6.4. 

Създаване на УС по химия и ООС, физика  и 

астрономия, биология и ЗО за функционирането на 

три STEM кръжока. 

Март 

2022 г. 

3 0 3 К. Милева, 

ръководител 

STEАM 

център  

Създадени са 9 

авторски УС за 

нормалното 

функциониране на 3 

STEAM форми. 

6.5. 

Абонамент на учители и ученици за 

образователната платформа mozaBook с цел 

повишаване качеството на образование. 

Октомври 

2021 

година 

Брой 

ученици 

и 

учители 

0 150 

ученици и 

9 учители  

Д. Алексиев, 

директор 

Двама учители 

използват 

образователната 

платформа 

mozaBook в процеса 

на обучение и 

дейности с техните 

ученици.  

7. 
Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

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. 

7.1. 

Участие в Регионална ученическа конференция 

„История и памет“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

участвал

и 

проекти  

6 6 Р. 

Куюмджиев, 

ЗДУД 

Ц. 

Куюмджиева  

Участници трима 

Елинор Цветомирова 

Нанкова, Симон 

Станимиров Петров 

и Виктория Минчева  

Участие в 

национален конкурс 

„Моите родови 

корени от 

Македония и 



15 
 

Одринска Тракия“- 

специална награда 

на Симеон Христов 

Иванов 

7.2. 
Откриване на STEAM център по НП „Изграждане 

на училищна STEM среда“ 

Ноември 

2021 г. 

1 0 1 

К. Милева 

Р. Радева 

Ив. Якова 

През месец март бе 

официално открит  

STEAM центъра в 

училището. 

Присъстваха 

официални лица и 

представители на 

медиите.  

7.3. 
Открити практики по природни науки в STEAM 

центъра. 

Март -  

април  

2022 г. 

Брой 

практи-

ки  

0 3 

К. Бекирова 

Цв. Драганова 

М. Николов  

Царина 

Куюмджиева- 

изнесени два 

открити урока: 

5 клас- ИЦ „Искри 

от Древността„  

7 клас-ГИ „Географи 

предприемачи”. 

Къймет Бекирова 
представи  открита  
практика с ученици 

от 5. клас на тема 

„Смесването на 

светлинните 

цветове“,  която 

демонстрира 

използването на 

СТЕАМ средата в 

часовете по 

природни науки. 
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7.4.  

Създаване на учебно STEM съдържание за 20 STEM 

урока по учебни предмети с цел кариерно 

ориентиране към STEM профили. 

Декември 

2021 г. 

20 урока 0 20 

Д. Алексиев, 

директор 

Създадени са 21 

урока по БЕЛ, 

математика, 

география и 

икономика, история 

и цивилизации, 

химия и ООС, 

биология и ЗО, 

физика и 

астрономия, ИИ, 

музика, ФВС, 

технологии и 

предприемачество. 

8. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно 

включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

8.1.  

Участие в регионална педагогическа конференция 

„Възпитание в позитивни поведенчески модели“. 

 

До декември 

2021 

година 

Брой 

участва-

ли 

учители  

0 2 

Ел. Събева, 

педагогичес-

ки съветник 

Втората регионална 

педагогическа 

конференция бе 

проведена в 

Microsoft Teams. В 

нея се включиха Г. 

Станчева, Ив. 

Захариева, К. 

Милева и Р. Радева. 

Разпределени в два 

екипа, те 

представиха 

авторски продукти, 

които бяха свързани 

с ролята на 

училището да 

възпитава ценностни 

модели у младите 
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хора, както и с 

аспекта на 

екологичното 

възпитание.  

8.2. 

„Активното взаимодействие с родителската 

общност – гарант за пълноценно взаимодействие 

„семейство – училище“: инициативи по паралелки. 

Учебна 

2021/2022 

година 

39 15 39 кл. 

ръководители 

в начален и 

прогимназиале

н етап  

Предвид  

епидемиологичната 

обстановка 

инициативи  не бяха 

проведени.  

9. Други регионални приоритети в дейността на училището 

9.1. Кариерно ориентиране. 

9.1.1. 

Провеждане на часове за кариерно ориентиране при 

работодатели.  

Учебна 

2021/2022 

година 

 

 

 

Брой 

паралел

ки 

 

 

 

 

0 4 Д. Алексиев, 

директор 

Бяха проведени 

практически 

наблюдения в 

Професионални 

гимназии на 

територията на 

община Търговище. 

В VII клас се 

организираха 

родителски срещи на 

тема: “Кариерното 

ориентиране”. 

Учениците от VII 

клас взеха участие в 

поредното 

изложение, 

посветено на 

кариерното 

ориентиране, 

организирано от РУО 

- Търговище.   
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9.1.2. 

Представяне на Професионалните гимназии със 

съответните специалности и СУ с профилите на 

паралелките през следващата учебна година: 

провеждане на срещи в час на класа и родителски 

срещи. 

Април 

2022 г. -  

юни  

2022 г. 

4 4 4 Д. Алексиев, 

директор 

Всички училище с 

прием след 7. клас на 

територията на 

община Търговище 

посетиха учениците 

от VII клас в час на 

класа и представиха 

профилите си. 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

10.1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 

10.1.1. 

 Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади”. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

групи 

5 8 

 

Г. Станчева 

К. Милева  

Ц. 

Куюмджиева 

Р. Колева  

Четвъртокласници 

участваха в 

Националната 

олимпиада “Знам и 

мога”. Има 

класирана и 

достойно 

представила се 

ученичка на 

националния кръг на 

олимпиадата. 

Ц.Куюмджиева: 

Областен кръг по 

ГИ, класирани 11 

ученици и 1 ученик 

на национален кръг. 

Областен кръг по 

ИЦ: класирани 10. 

В Националната 

олимпиада по БЕЛ 

пет ученици от VII 

клас се класираха на 

областен кръг. До 
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националния кръг 

достигнаха трима 

ученици. До нац. 

кръг на олимпиадата 

по ИТ  се класираха 

2 ученици, в нац. 

кръг на олимпиадата 

по ГИ взеха участие 

2 ученици. 

10.2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 

10.2.1. 
Модул „Културните институции като 

образователна среда”. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

дейност

и 

0 3 Ел. Събева, 

педагогическ

и съветник  

учители в 

начален етап 

учители по 

история и 

цивилизация 

Осъществени са 

посещения на музеи, 

библиотека и са 

споделени 

впечатления от тях. 

10.2.2. 

Модул „Библиотеките като образователна среда“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

дейност

и 

0 5 

А. Кирилова 

Г. Маринова  

учители по 

БЕЛ учители 

ЦОУД 

 

Няма спечелен 

проект. 

10.3. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик” 

10.3.1. 

  Модул 1: 

„Осигуряване на условия за системно проследяване 

на личните постижения на учениците чрез 

създаване на индивидуално портфолио и оценъчна 

карта”. 

Учебна 

2021/2022 

година 

8 

паралел

ки 

4 8 Н. Миланова Системно са 

проследени  

постиженията  на 

учениците. 

Изготвени са  

индивидуални 

портфолиа на 

учениците от 2 а, 2 б, 

2 в и 2 г класове.   
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10.3.2. 

  Модул 2: 

„Осигуряване на условия за екипна работа на 

учителите от началния етап с учителите от детската 

градина”. 

Учебна 

2021/2022 

година 

4 

паралел

ки 

6 групи 

от 

детски 

градини  

4 5 В. Таскова  През учебната 2021/ 

2022 г.  бяха осигуре 

ни условия за екипна 

работа на учители от 

начален етап и 

детски учители.  

Учители от НЕ на І 

ОУ се  включиха в 

организация  и про- 

веждане на дейности 

те по проект “Заедно 

в грижата за всеки 

ученик” заедно с 

детски учители от 4 

детски градини гр. 

Търговище - ДГ 

“Веселушко”, ДГ 

“Осми март”, ДГ 

“Червената 

шапчица” и ДГ 

“Слънце”. 

Проведоха се срещи 

за подготов 

ка на дидактически и 

други материали. 

Планираха, проведо- 

ха и обсъдиха уроци 

и занятия - “Движа 

се безопасно”, “ Ис- 

кам да съм здрав”, “ 

Приказен свят”, 

“Училище за родите- 
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ли”, “ природата - 

наш дом”. 

 Началните учители 

се запознаха с резул- 

тати от диагностика 

та на училищната го- 

товност в детските 

градини.  

10.4.  
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 

образование” 

10.4.1. 

Дейности по Програмата. Учебна  

2021/2022 

година  

Брой 

дейност

и 

1 2 Д. Алексиев, 

директор 

 

Няма спечелен 

проект. 

10.5. Национална програма „Квалификация“ 

10.5.1. 

Дейности по Програмата. Учебна 

2021/2022 

година 

% 

обучени 

педаго-

гически 

специал

исти  

100% 

обучени 

педагоги-

чески 

специалист

и  

под 54-год. 

възраст 

100% 

обучени 

педагоги-

чески 

специалист

и под 54-

год. 

възраст 

Н. Жечева, 

ЗДАД 

 

По НП 

„Квалификация“: 

„Внедряване и 

използване на 

информационни и 

комуникационни 

технологии в часа по 

БЕЛ. Създаване и 

използване на 

дигитални ресурси“ -

1 учител по БЕЛ;  по 

НП „Квалификация“: 

„Създаване и 

използване на 

електронни уроци и 

дигитално учебно 

съдържание“ - 1 

учител по 
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математика; по НП 

„Квалификация“: 

„Създаване на 

електронно учебно 

съдържание по 

математика в 

прогимназиален 

етап“ - 1 учител по 

математика.  

10.6. Национална програма „Бизнесът преподава”  

10.6.1. Модул 1 „Бизнесът в училище“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

срещи с 

предста

вители 

на 

бизнеса  

0 3 

Д. Алексиев, 

директор 

Проектът не е 

реализиран.  

10.7. Национална програма „Без свободен час“  

10.7.1. 

Модул 1 „Без свободен час в училище“. Учебна 

2021/2022 

година 

100 % 

 

100% 100% Н. Жечева, 

ЗДАД 

В Правилника за 

вътрешния трудов 

ред е регламентиран 

редът за осигуряване 

заместването на 

отсъстващи учители, 

съгласно НП “Без 

свободен час”, модул 

1 “Без свободен час в 

училище”. 

Директорът и зам.-

директорите 

контролират 

спазването на 

процедурите по НП, 

осъществявани от 
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заместваните и 

заместващите 

учители.  

10.8. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“  

10.8.1. 

Дейности по Програмата. 

Учебна 

2021/2022 г. 

1 

STEAM 

център 

0 1 
Д. Алексиев, 

директор 

Изграден е 

училищен STEM 

център по НП 

“Изграждане на 

училищна STEM 

среда” - проект “3D 

дигитална творческа 

лаборатория”. 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1. 
Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП 

НОИР) 

11.1.1. 

Дейности по кариерното ориентиране на учениците 

в VII клас. 

Учебна 

2021/2022 

година 

4 

паралел

ки в VII 

клас  

4 4 Д. Алексиев, 

директор 

Ел. Събева, 

педагогическ

и съветник  

кл. 

ръководители 

в VII клас 

 

Представена е 

презентация на 

учениците от 

седмите класове за 

видовете професии, 

качествата, които 

човек е нужно да 

развие за 

съответната 

професия и е 

проведена дискусия 

след презентацията. 

11.2. 
Проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” (ОП НОИР) 

11.2.1. 

Дейности по проекта. Учебна 

2021/2022 

година 

% 

извърше

ни 

дейности 

100% 100% Д. Алексиев, 

директор 

Ив. Якова 

Сформирана е една 

група в IV клас - 

ръководител К. 

Милева. 
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11.3. 
Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” (ОП НОИР) 

11.3.1. 

Дейности по проекта. 

Учебна 

2021/2022 

година 

 

Брой 

обхвана

ти 

ученици 

0 100 Д. Алексиев, 

директор 

Ив. Якова  

На половин щат са 

назначени психолог 

и логопед. Дейността 

им обхваща 

учениците на 

ресурсно 

подпомагане. 

11.4.  
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) 

11.4.1. 

Дейности по проекта. Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

обхвана

ти 

ученици 

0 117 Д. Алексиев, 

директор 

Гр. Георгиева  

При обучение в 

ОРЕС са раздадени 

21 учителски 

лаптопа и 60 

ученически лаптопа.  

12. Участие в дейности от Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

12.1. 

Ученически игри V-VІІ  октомври 

2021 г. - 

юни 2022 г. 

2 отбора 2 отбора 2 отбора учители по 

ФВС 

Участие на отбори 

по баскетбол - 

момчета и момичета. 

Заемане на призови 

позиции. 

12.2. 

Международен  екологичен форум „Сребърна” 

(Национален конкурс за ученически проекти по 

екология и опазване на околната среда „Сребърна – 

2022”; Международен конкурс за рисунка, есе, 

стихотворение, разказ на тема  „Планетата Земя – 

безценен дар”)    

03 - 04 юни 

2022 г. 

5 

ученици 

2  5  учители по 

ИИ и 

природни 

науки 

Не е осъществено 

участие. 

12.3. 
Национален конкурс „Водата – извор на живот” за 

рисунка и приложно изкуство  

22 март  

2022 г. 

10 

ученици 

0 10 учители по 

география и 

икономика, 

ИИ 

Не е осъществено 

участие. 
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12.4. 

Ден на Земята 22 април 

2022 г. 

60 

ученици 

60 60 учители по 

география и 

икономика, 

биология и 

ЗО, химия и 

ООС, физика 

и астрономия 

Изложба от рисунки 

Да опазим Земята, 

участие в конкурс 

„Еко фантазии-6 

награденни уеници. 

Конкурс „Еко 

Коледа РИОСВ 

Шумен“- плакет и 

грамота за масово 

участие. 

12.5. Международен конкурс „Аз обичам Черно море“ 

октомври  

2021 г. 

10 

ученици 

7 10 учители по 

БЕЛ, 

природни 

науки и ИТ 

 

Участие в конкурса:3 

място- Борис 

Светославов 

Иванов/фотография/; 

Елинор Нанкова, VII 

а клас: Раздел 

“Литературно 

творчество - поезия”, 

ІІ възрастова група, 

ІІІ място. 

12.6. 

Национален конкурс „Национален парк Рила – 

познат и непознат“ 

ноември 

2021 г. 

2 

ученици 

1 2 учители по 

БЕЛ, 

природни 

науки и ИТ 

Участие в конкурс 

„Вълшебният свят на 

Родопите“, 2 място 

за пейзаж и природа 

на Елинор 

Цветомирова 

Нанкова 

12.7. 

Национален конкурс за православна поезия и проза 

„Рождество на спасителя” 

ноември - 

декември 

2021 г. 

2 

ученици 

1 2 учители по 

БЕЛ 

Участие в конкурс 

„Възкресение 

Христово-Пасха“, 1 

място за 

стихотворението на 



26 
 

Йоан Кирилов 

Йорданов и 

поощрителна 

награда за есето на 

Даная Стойнева и 

Никол Пеева. 

12.8. 

ХVІI Национален конкурс „Златна есен – 

плодовете на есента” 

1 ноември 

2021 г. 

4 

ученици 

3 4 учители в 

НЕ, учители 

по БЕЛ 

Участие в конкурса, 

получена грамота за 

масово участие; 

Елинор Нанкова, VII 

а клас - раздел 

„Стихотворение, есе, 

съчинение“, II 

възрастова група: I 

награда. 

Грамота за отлично 

представяне на 

училището и грамота 

за отличен 

ръководител на Г. 

Станчева. 

12.9. 

Национален  конкурс по народно приложно 

изкуство „От Коледа до Васильовден”   

декември 

2021 г. 

8 

ученици 

5 8 учители в 

НЕ, учители 

по БЕЛ и 

природни 

науки 

Участие в конкурса, 

2 място за 

стихотворение на 

Йоан Кирилов 

Йорданов; 

Михаела Станчева, 

VII в клас – II 

възрастова група V– 
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VІІ клас, раздел 

“Проза” – II място. 

12.10. 

Национален конкурс „Ще обичам аз от сърце таз 

земя и тоз народ“ 

март - май 

2022 

10 

ученици 

5 10 учители в 

НЕ, учители 

по ИИ 

Категория 

“Рисунка”: Галена 

Найденова, VII г 

клас - I място, Джем 

Ахмедов, VI а клас - 

III място, Езги 

Мюслюм, VI а клас - 

поощрителна 

награда, Никол 

Николаева, VII г 

клас - Специална 

награда.  

12.11. 
VІII Национален конкурс с международно участие 

„България в картини и слово”   

април - май 

2022 г. 

10 

ученици  

3 10 учители в 

НЕ, учители 

по БЕЛ, ИИ, 

ИТ 

Участие в конкурса. 

Участие в 

международен 

детски фестивал 

„Млади таланти“, 

наградени 7 ученика. 

12.12. 

ХХII Международен конкурс за компютърна 

рисунка и колаж „Творчество без граници“  

 

май  

2022 г. 

10 

ученици 

0 10 учители в 

НЕ, учители 

по ИТ 

 

Не е осъществено 

участие. 

12.13. 

Национална ученическа конференция по 

гражданско образование „Семейство – училище – 

общество“ 

март  

2022 г. 

4 

ученици 

2 4 учители в 

НЕ, учители 

по БЕЛ, АЕ, 

ИТ 

Иван Иванов - 4 г 

клас, отличен за 

участие; 

Михаела Станчева, 

VII в клас – втора  

възрастова група – 
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РАЗДЕЛ “ЕСЕТА”: I 

място;  

РАЗДЕЛ 

“ПРЕЗЕНТАЦИИ”: 

филм “Приятели 

завинаги” - I място; 

ръководители: Ив. 

Захариева, Г. 

Станчева.  

12.14. Национален конкурс „Моите детски мечти” 

февруари 

2022 г. 

10 

ученици 

4 5 учители по 

БЕЛ, АЕ, ИИ 

Участие в конкурса, 

грамота за участие 

12.15.  Национална изложба-конкурс „Трифон Зарезан” 

14 февруари 

2022 г. 

20 

ученици 

3 5 учители по 

география и 

икономика, 

ИИ  

Участие в конкурса, 

2 място за приложно 

изкуство за Кирил 

Калинов Киров 

Емир Джангисов 

Лютфиев от 2-ри "д" 

клас - трето място 

12.16. 

XV Национален конкурс „Морето, морето, 

морето...” за литературно творчество и компютърна 

рисунка 

ноември 

2021 г. 

5 

ученици 

0 5 учители в 

НЕ, учители 

по БЕЛ и ИТ 

Иво Райнов, VII а 

клас – II възрастова 

група (V – VIII клас), 

раздел „Проза“ - III 

награда. 

 

12.17. 

XXIV Национален конкурс „Любовта в нас” за 

литературно творчество 

февруари 

2022 г. 

3 

ученици 

3 3 учители по 

БЕЛ 

Не е осъществено 

участие. 
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12.18. 

Национален конкурс „Ветеринарният лекар – 

лечител на човечеството“ за рисунка, есе, 

фотография, презентация, репортажна статия   

януари - май 

2022 г. 

8 

ученици 

2 8 учители по 

БЕЛ, ИТ, 

природни 

науки и ИИ 

Не е осъществено 

участие. 

12.19. 

Международен културен форум „Велики Преслав“ април 

2022 г. 

3 

ученици 

2 3 учители по 

история и 

цивилизация, 

география и 

икономика 

Участие в конкурса, 

поощрителна 

нааграда за рисунка 

на Ина Николаева 

Ненкова 

12.20. 

Национален ученически конкурс „Куба – далечна и 

близка“ 

май - юни  

2022 г.  

15 

ученици 

0 5 учители по 

география и 

икономика 

Участие в конкурса, 

очакваме резултати. 

Участие в конкурс 

„България и Китай-

древни и уникални 

цивилизации“, 8 

наградени ученика 

„Медийни 

презентации“, 

възрастова група I - 

IV клас, е отличена 

Кристияна 

Красимирова 

Ненова, ученичка от 

II а клас. с класен 

ръководител В. 

Петрова 
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12.21. 

XIV Национален конкурс „Мадарският конник – 

символ на историческото минало и европейското 

бъдеще на България” 

май  

2022 г. 

3 

ученици 

1 3 учители по 

история и 

цивилизация, 

география и 

икономика, 

ИТ 

Участие в конкурса, 

3 място за рисунката 

на Мелиса Шенол 

Мехмедова 

12.22. 

Национален конкурс за изобразително и 

фотоизкуство и за литературно творчество „Аз и 

моите приятели животните“ 

юни  

2022 г.  

5 

ученици 

1 5 учители по 

БЕЛ, 

природни 

науки и ИИ 

Участие в конкурса, 

3 място зза 

рисунката на Ширин 

Ерол Рафет, награда 

на института по 

животновъдни 

науки, град 

Костинброд за 

рисунка на Дилек 

Танер и фотография 

на Николет Петрова. 

Награда на 

организаторите на 

Евгения Евгениева и 

Александър Стойчев 

 

 

V. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на Плана за дейността на I ОУ 

„Христо Ботев“ – Търговище за учебната 2021/2022 година и реализиране на цялостната училищна 

политика:  
1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики: МОН, РУО, областна 

и общинска администрация, МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към ДСД, ДАЗД и др. 

2. Взаимодействия с родители. 
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3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, читалище, спортни клубове и др), сдружения, НПО 

и др. 

 

 

           ПРИЛОЖЕНИЯ: 

      1. План за контролната дейност на директора. 

      2. План за контролната дейност на заместник-директорите. 

      3. План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти в І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище за учебната 2021/2022 

година.  

 

 

 


