






№ Дейност Срок Извършва се от: 

/институции и 

лица, в каква 

взаимовръзка/ 

 

Индикатори за изпълнение 

 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

1. Изпълнение на 

Стратегията за 

намаляване дела на 

преждевременно 

напусналите 

образователната система 

(2016 – 2021) 

    

 1.1 Разработване пакет от 

мерки и стимули за 

повишаване мотивацията на 

педагогическите кадри за 

професионално 

усъвършенстване и 

активност при прилагането 

на иновативни практики: 

 Проучване и анализ 

на нуждите на 

педагогическите 

кадри от въвеждаща 

и продължаваща 

квалификация; 

 Актуализиране 

системата за 

оценяване, 

атестиране и 

стимулиране на 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.09. 2020г. 

 

 

 

 

 

м.05. 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУД и главните 

учители  

 

 

 

Директор, ЗДУД и 

главните учители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой проучвания 

 

 

 

 

Брой актуализац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1  

 

 

 

3 



продължаващата 

квалификация,чрез 

системата за 

диференцирано 

финансиране    на  

педагогическите 

кадри в частта ù за 

кредитите от 

квалификационна  

дейност; 

 Тестове за входно, 

междинно и  ниво и 

анализ на 

резултатите; 

 Оценка на 

постиженията на 

учениците при работа 

по проекти. 

 Изграждане на 

система за обмен на 

опит и добри 

практики в ПЕКК; 
 Проучване, 

планиране и 

провеждане на 

въвеждаща 

продължаваща 

квалификационна 

дейност;  
 Провеждане на 

въвеждаща и 

продължаваща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.10.2020 г. 

02/ 05. 2021 г. 

 

 

Целогодишно 
 
 
Целогодишно 

 

 

 

 

 

м.09.2020 г. 
 
 
 
 
 
Целогодишно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главни учители, 

преподаватели в 

НОС и ПОС  

 

Преподаватели в 

НОС и ПОС 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели в 

НОС и ПОС  

 

 

ПЕКК 

 

 

Главните учители 

Директор, главни 

учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой срещи 

 

 

 

В зависимост от 

годишното 

тематично 

разпределение 

 

 

 

В зависимост от 

годишното 

разпределение 

 

Брой открити 

уроци 

 

 

Брой проучвания 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2-3 

 

 

 

 

10 

 

40 

 

1 



квалификация по 

теми заложени в 

плановете на  ПЕКК; 

 

 
 

 1.2.Повишаване на обхвата  

на  учениците: 

 Целодневна 

организация на 

учебния процес; 

 Организация  на 

присъствена форма и 

синхронно обучение 

в електронна среда от 

разстояние при 

необходимост; 

 Реализиране на  

информационни кампании 

сред учениците, родителите 

и общността  за повишаване 

информираността относно 

значението на 

образованието – 

представяне на добрите 

практики в училище, 

работата по училищни, 

национални и 

международни проекти.  

Учебна 

2020/2021 

 

 

 

 

 

Ноември – 

Април 

2020/2021 

Директор; ЗДУД  

 

 

 

 

 

 

училищни екипи 

работещи по проект; 

педагогически 

съветник;  

 

 

 

Брой ученици 

 

 

 

 

 

 

Брой 

информационни 

кампании 

200 

 

 

 

2 

  Намаляване дела на 

преждевременно 

напусналите; 

образователната система- 

-Училищни правила за  

контрол 

Целогодишно Директор на 

училище; ЗДУД; 

Класни 

ръководители, 

преподаватели, 

педагогически 

% 100 

 



на отсъствията на учениците 

от учебни занятия 

-Допълнително обучение за 

деца с образователни 

дефицити по предмети от 

задължителната подготовка 

съветник 

 

  Участие в работни 

срещи на  

педагогическия 

съветник. 

м.01. 2021г. 

м.04. 2021г. 
Логопед и 

педагогически 

съветник  

Брой срещи 10 

   Изпълнение на  

„Училищната програма за 

работа с ученици, 

застрашени от отпадане и с 

поведенчески проблеми“ 

Цeлогодишно 

 

 

 

 

Класни 

ръководители, 

възпитатели, 

педагогически 

съветник 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 
 1.4.Консултиране на 

родители 
Целогодишно Педагог. съветник, 

класните 

ръководители 

% 50 

 1.5.Работа с интерактивни 

техники в присъствена и 

дистанционна форма на 

обучение, с цел подобряване 

на отношенията между 

децата в класовете и техните 

умения за общуване. 

По график – 

съгласуван с 

класните 

ръководители 

Класни 

ръководители; 

Педаг.съветник 

Брой проведени 

групови работи 
10 

 1.6. Консултиране, с цел 

мотивиране, подпомагане на 

учениците с трудности в 

адаптацията към 

изискванията на училището.  

Целогодишно Педаг. съветник Брой проведени 

групови работи 
10 



 1.7. „Международен ден на 

толерантността“ – 

изработване на плакати, 

послания за всички ученици 

м.11. 2020 г. Ученически съвет, 

педаг.съветник 
Брой дейности 3 

2. Изпълнение на плана за 

(2014-2020 г.) по 

Стратегията за ефективно 

прилагане на 

информационните и 

комуникационните 

технологии в 

образованието и науката 

    

 2.1 Използване на 

електронните образователни 

ресурси 

Целогодишно Преподаватели по 

предмети 

% 80 

 2.2. Проучаване на 

учениците към търсене в 

Google и използване на 

езикови транслатори при 

четене на статии на чужд 

език 

Целогодишно Преподаватели по 

предмети 

% 30 

 2.3. Провеждане на 

интерактивни  

и адаптивни тестове за 

проверка на изучения 

материал 

Целогодишно Преподаватели по 

предмети 

% 100 

3. Изпълнение на плана за 

2014-2020 г. по 

Националната стратегия 

за развитие на 

педагогическите кадри 

    



 3.1. Обучителни семинари, 

тренинги и педагогически 

консултации по актуални 

теми за образованието. 

3.2.  Професионално и 

кариерно  развитие на 

педагогическите 

специалисти 

целогодишно 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

Директор, 

ПЕКК 

 

 

     

 

Преподаватели 

Брой обучения                  

 

 

 

 

 

Брой  

5 

 

 

 

 

 

2 

4. Изпълнение на плана за 

2014-2020г. по Национал- 

ната стратегия за учене 

през целия живот 

    

 4.1.Въвеждаща  

квалификация /План за 

квалификационната 

дейност/ 

Целогодишно Главните учители и 

ПЕКК 
Брой обучения 3 

 4.2.Продължаваща  

квалификация /План за 

квалификационната 

дейност/ 

Целогодишно Учителите,записани 

за участие в 

квалификационни 

курсове и обучения 

% 100 

 4.3.Насърчаване на 

трансграничната мобилност 

на учителите и на 

останалите педагогически 

специалисти с цел 

повишаване на квалифи-

кацията и обмен на добри 

педагогически практики 

Целогодишно Учители, участващи 

в Програма 

„Еразъм+", 

подкрепящи 

мобилността с 

учебна цел 

% 10 

5. Дейности за изпълнение на 

Националната стратегия 

за насърчаване и развитие 

на грамотността в 

    



изпълнение на училищния 

план /2014-2020 г./. 

 5.1. Подкрепа за участие на 

учениците в национални и 

международни конкурси и 

изяви. 

Целогодишно ЗДУД, Главните 

учители 
% 10 

 5.2. Участие на учителите в 

електронната европейска 

платформа за училищно 

партньорство eTwinning, 

Learning apps, Уча се, Кан 

Академи и други. 

Целогодишно ЗДУД,  ПЕКК Брой учители 30 

 5.3. Осигуряване за 

безвъзмездно ползване на 

учебници за учениците I-VII 

клас  

м.09. 2020 г. Директор, Домакин % 100 

 5.4. Осигуряване на условия 

и възможности за 

допълнително обучение на 

учениците, съобразно 

индивидуалните им 

интереси и потребности, с 

цел развиване на 

творческите им способности 

и стимулиране на тяхната 

инициативност и 

предприемчивост чрез ИУЧ 

и ФУЧ . 

Целогодишно Директор, ЗДУД и 

учители 
% 100 

6. Изпълнение на плана по 

Стратегията за 

образователна интеграция 

    



на децата и учениците от 

етническите малцинства 

/2015-2020 г./ 
 6.1.Подобряване на 

интеркултурното 

образование – работа по 

проекти и програми.  

Целогодишно Директор, ЗДУД Брой програми и 

проекти, по които 

училището работи 

5 

 

7. Изпълнение на 

Националните програми 

за развитие  2020/2021 г. 

    

  7.1.Национална програма 

,,Без свободен час” 
Целогодишно Директор, ЗДУД % 100 

 7.2.Национална програма 

„Заедно в  грижата за  

ученика”  

 Модул 1 „Осигуряване на 

системно проследяване на 

личните постижения на 

учениците чрез създаване на 

индивидуално портфолио”  

 Модул 2 ,,Осигуряване на 

условия за  екипна работа на 

учителите от начален етап с 

учителите предметници от 

прогимназиален етап” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

Директор, ЗДУД 

 

 

Екип от учители 

 

 

 

 

Екип от учители 

 

 

 

Брой групи 

 

 

Брой 

 

 

 

 

Брой 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 7.3.Национална програма 

„Квалификация“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор, ЗДУД % 100 

 7.4. „Информационни и 

комуникационни 

технологии /ИКТ/ в 

системата   на  предучилищ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Преподавателите по 

ИТ и учителите, 

работещи по проекти 

% 100 



ното и  училищно 

образование” 

 

 7.5.Национална програма 

,,Осигуряване на  

съвременна образователна 

среда”: 

7.5.1.Модул,,Подкрепа на 

целодневното обучение на 

учениците” 

7.5.2.Модул ,,Библиотеките 

като образователна среда” 

7.5.3.Модул ,,Площадки за 

обучение по безопасност за 

движението по пътищата” 

 

 

 

 

м.09.  2020г. 

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

Директор, ЗДУД 

 

 

Цв. Цветкова-ЗДУД 

В. Николова- гл.уч-л 

 

Цв. Цветкова-ЗДУД 

Ел. Ценова- гл.уч-л 

 

 

 

 

 

 

Брой групи 

 

 

Брой ученици 

 

 

Брой ученици 

  

 

 

 

7 

 

 

520 

 

 

520 

8. Изпълнение на проекти по 

оперативни програми и  

национални кампании: 

8.1.ОП,,Наука и образо-  

вание за интелигентен 

растеж” 

8.1.1. Проект ,,Подкрепа за 

успех” 

 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екип от нач. и 

прогимн. учители  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Проект „Система за 

кариерно ориентиране в 

училищното образование“  

8.2. Сътрудничество с 

Центъра за кариерно 

развитие, който работи по  

ПРОЕКТ  BG051PO001-

4.3.02  „Система за кариерно 

ориентиране в училищното 

образование“                            

Съгласно 

дейностите на 

проекта 

 

 

По график 

 

 

 

 

 

Педагогически 

съветник и класните 

ръководители на VІІ 

клас 

 

ЗДУД, 

 

 

Педагогически 

съветник, кл. р-ли 

 

% 

 

 

 

 

 

% 

 

 

% 

 

100 

 

 

 

 

 

50 

 

 

100 

 

 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Изпълнение на 

Програмата за управление 

на правителството на 

РБългария за периода 2017 

-2021г., вкл.изпълнение на 

ПМС 100/08.06.2018 г. 

9.1.Качествено училищно 

образование и постигане 

равнище на функционална 

грамотност: 

9.1.1.План за грамотността 

на учениците . 

9.2.Приобщаващо 

образование и личностно 

развитие на всяко дете: 

9.2.1.Училищни екипи за 

личностно развитие 

9.3.Възпитание в дух  на 

родолюбие; 

9.4.Сигурност за нашите 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

Тренинг 

по график 

 

 

Целогодишно 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели по 

 КОО 

 

Директор 

 

ЗДУД 

 

 

 

ЗДУД, К.Иванова 

Директор, ЗДУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

преподаватели  

 

% 

 

% 

 

 

 

% 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

100 

 

 



ученици: 

9.4.1.План за действие при 

бедствия, пожар и 

производствени аварии  ; 

9.4.2.План за действие при  

опасност от терористична  

дейност; 

9.4.3.План –стратегия за 

ограничаване на агресията в 

училище; 

9.4.4.План за дейността на 

училищната комисия за 

противообществени прояви 

на учениците; 

9.4.3.План за действие за 

преминаване към 

дистанционна форма на 

обучение при необходимост. 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

При 

необходимост 

 

ЗДУД, Д.Тодорова 

 

 

ЗДУД 

 

 

Директор 

 

 

ЗДУД,  

Педагог. съветник 

 

 

Директор, 

ЗДУД 

 

% 

 

 

% 

 

 

Брой заседания 

 

 

 

Брой заседания 

 

 

Брой 

 

100 

 

 

100 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

1 

10.  Разработване на програми 

и стратегии за развитие, 

функциониране и 

усъвършенстване на 

образователни структури 

на територията на 

областта и обучение, 

превенции, интегрираране 

на деца със специални 

образователни 

потребности и/или с 

хронични заболявания 

    



 10.1. Сътрудничество с 

РЦЗПНППО  

По график-   ЗДУД, 

педагогически 

съветник 

% 0,6 

 11.2. Сътрудничество с     

ЦСОП 

По график  ЗДУД;  

педагогически 

съветник 

% 0,6 

11. Организационно и 

методическо осигуряване 

дейността на директори, 

ЗДУД и учители 

    

 11.1. Участие в работна 

среща с директорите на 

училища, детски градини и 

обслужващи звена във 

връзка с организацията на 

обучение и 

квалификационната дейност 

на регионално ниво  

м.10. 2020г. РУО Монтана Брой участници 40 

 11.2 Споделяне на добри 

практики на:         

 -Училищно ниво/открити 

уроци по ПЕКК и КОО ; 

 - Регионално ниво/открити 

уроци по КОО.             

  

 

 

 По график  на 

ПЕКК 

 

По график на 

РУО 

 

 

ПЕКК, главни 

учители  

 

Преподаватели 

 

 

Брой уроци 

 

 

Брой уроци 

 

 

40 

 

 

3 



 11.3. Споделяне на добри 

практики в обучението във 

всички класове за създаване 

на по - ограмотена среда и 

стимулиране на 

читателските интереси.  

м.02/04. 2021г. Директор,ЗДУД, 

учители, съвместно с 

РУО Монтана 

% 40 

 11.4. Участие в  работни 

срещи във връзка с 

набелязване на 

приоритетите за новата 

2020/2021година.  

 м.9/10. 2020г. РУО Монтана Брой срещи 6 

 11.5. Споделяне на добри 

практики по приобщаващото 

проектно базираното 

обучение . 

Целогодишно  Работни срещи и 

семинари 

Брой  10 

 11.6. Участие в работни 

срещи на всички 

преподаватели с експерти от 

РУО за оказване на 

методическа помощ  

Целогодишно Преподавателите по 

предмети  

% 6 

12. Оптимизиране, 

функциониране и развитие 

на училището  

Целогодишно Комисии   

 12.1. Осигурява 

информационно обслужване 

на училището 

Целогодишно Директор, ЗДУД % 100 



 12.2 Координиране и 

контролиране прилагането и 

изпълнението на 

Държавните образователни 

стандарти в училище 

По график Директор, ЗДУД % 60 

 12.3Съдействие за 

организирането и 

провеждането на 

квалификационни форми с 

учители 

Целогодишно Директор, ЗДУД и 

училищна комисия 

за квалификационна 

дейност 

% 100 

 12.4 Организира и 

координира прилагането на 

национални и регионални 

програми  и проекти в 

училище 

Целогодишно Директор % 100 

 12.5 Приема, регистрира, 

разпределяне и насочва 

входящата служебна 

кореспонденция, извежда и 

изпраща по предназначение 

изходящата кореспонденция 

към РУО 

Целогодишно Училищно 

ръководство 

% 100 

 12.6 Съвместна работа c 

училищното ръководство, 

класните ръководители, 

ученическия съвет. 

Целогодишно Педагогически 

съветник  

% 100 

 12.7 Кадрово осигуряване м.09. 2020 г. Директор % 100 

 12.8.Компетентностен 

подход на обучението по 

учебните дисциплини от  

КОО в присъствена и 

Целогодишно Преподавателите по 

различни КОО 

% 100 



синхронна форма в 

електронна среда от 

разстояние. 

 12.9 Системата на Вътрешно 

и външно оценяване в 

училищата 

По график Училищно 

ръководство 

% 100 

 12.10 Социализиране и 

приобщаване на  учениците 

в  риск. 

Целогодишно Преподаватели, 

педагогически 

съветник 

% 100 

 12.11 Целодневна 

организация на учебния 

процес: 

12.11.1. Разработване и 

утвърждаване на 

училищната годишна 

програма за целодневната 

организация на учебния 

процес в съответствие с 

предоставената рамкова 

годишна програма; 

12.11.2. Провеждане на 

самоподготовка,  

организиран отдих , 

физическа активност и на 

занимания по интереси на 

учениците от I до IVклас, 

включени в целодневната 

организация на учебния 

процес; 

 

 

 

 

м.09.  2020г.  

 

 

 

 

 

 

 

Целогодишно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители в ЦДО 

 

 

 

 

 

 

 

Учители в ЦДО 

 

 

 

Брой програми 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 



 12.12. Обучение, съобразено 

с  кариерното ориентиране; 

 

Съгласно 

дейностите по 

проекта 

ЗДУД, 

педагогически 

съветник 

% 100 

 12.13. Проектно  базирано 

обучение  и синхронно 

обучение в електронна среда 

от разстояние 

Целогодишно Преподаватели по 

различни КОО 

% 80 

 12.14. Подкрепа на 

талантливи деца и ученици . 

По  график  ЗДУД и 

преподаватели 

Брой групи 6 

 12.15. Популяризиране на 

възможностите за учене 

през целия живот. 

Въвеждаща  и 

продължаваща  

квалификация. 

Целогодишно Учители % 100 

 12.16. Проверка по спазване 

на изискванията на ПВТР и 

разпоредбите на КТ от 

непедагогическия    

персонал. 

Целогодишно ЗДУД % 100 

 12.17.Проверка за спазване 

на реда и  поддържаната 

хигиена в училищната 

сграда и дворните площи в 

условия на пандемия от 

Ковид 19 и сезонен грип . 

Целогодишно ЗДУД 

Мед.фелдшер 

% 100 



 12.18. Дейности по 

организацията и  

раздаването на безплатните 

закуски по ПМС № 308 от 

2010г. и тяхното качество. 

Целогодишно Отговорните лица по 

получаването и 

раздаването на 

закуските 

% 100 

 12.19. Организация и реда 

на столовото хранене на 

учениците обхванати в ЦДО 

Целогодишно Отговорни  лица за 

получаването и 

сервирането на 

храната 

% 100 

 12.20. Проверка за 

изпълнението и спазването 

на изискванията на 

противопожарното досие и 

ПЗБУОВТ 

По график ЗДУД, учители и 

непедагогически 

персонал 

Брой проверки 2 

 12.21. Контрол върху 

спазване на изискванията на 

ПМС 104/2003г. за ползване 

и съхранението на 

безплатните учебници в 

начален  и прогимназиален 

етап. 

По график ЗДУД, 

Домакин 
Брой проверки 2 

 12.22. Контрол по спазване 

графика за пътуване на 

учениците от и до Кошарник 

Два пъти на 

учебен срок 
ЗДУД % 100 

13.  Утвърждаване и 

реализиране на държавния 

план-прием 

 Март/Април 

2021  

Директор   



 13.1. Провеждане на ЧК с 

учениците от 7 клас с 

представители на Центъра за 

кариерно развитие 

По график ЦКР; педагогически 

съветник, кл. 

ръководители 

Брой групови 

срещи 

4 

 13.2. Организиране и 

провеждане на среща на 

родителите на учениците от 

седми клас със 

специалистите на ЦКР. 

По график  ЦКР; педагогически 

съветник, кл. 

ръководители 

Брой  групови 

срещи  

1 

14. Организиране и 

координиране на 

дейностите по 

провеждането и 

националните външни 

оценявания 

 

По  график Директор   

 14.1. Български език и 

литература- IV клас 

 27 май 2021г.  Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 100 

 14.2. Математика – ІV клас   28 май  2021г.  Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 100 

 14.3. Български език и 

литература- VІІ клас 

 16 юни 2021г. Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 100 

 14.4. Математика - VІІ клас 18 юни 2021 г. Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 100 

 14.5. Английски език - VІІ 

клас 

 17 юни 2021 г Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 10 



15. Организиране, 

координиране и 

контролиране на 

дейностите, свързани с 

осигуряване на 

подкрепяща среда за 

обучението на ученици, 

чийто майчин език е 

различен от българския 

Целогодишно ЗДУД   

 15.1 Сътрудничество с 

неправителствени 

организации – организиране 

на среща с родители на тема 

„Проектно базирано 

обучение“ 

Целогодишно Директор и 

педагогически 

съветник  

Брой дискусии 1 

16. Координиране и 

контролиране на 

дейностите, свързани с 

осигуряване на 

задължителна 

документация и с 

предоставяне на учебници 

и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване на 

учениците. 

 м.09. 2020 г. – 

     06. 2021 г. 

ЗДУД   

 16.1 Книга за подлежащите 

на задължително обучение 

деца до 16 години  

 50 години ЗДУД % 100 



 16.2. Сведение за 

организацията и дейността в 

училището за учебната 

година/Списък–образец №1/ 

Целогодишно Директор, ЗДУД % 100 

 16.3 Електронен дневник за 

всяка паралелка и група за  

ЦДО 

5 години Кл. ръководители и 

учители в ЦДО 

% 100 

 16.4 Главна книга за 

учениците от І – VІІ клас  

Целогодишно Директор, ЗДУД % 100 

 16.5 Протоколи от изпити   10 години Директор , ЗДУД % 100 

 16.6 Книга за резултатите от 

изпитите на учениците, 

обучаващи се в 

индивидуална форма на 

обучение  

 50 години Директор, ЗДУД % 100 

 16.7 Регистрационни книги 

за издадените документи за 

завършена степен на 

образование  

 50 години Директор, ЗДУД % 100 

 16.8 Регистрационна книга 

за издадени дубликати на 

документи за завършена 

степен на образование  

 50 години Директор, отговор-

но лице определе- но 

със заповед на 

директора 

% 100 

 16.9 Дневник –входяща и 

изходяща кореспонденция 

и класьори с 

кореспонденция 

 10 години 

 

Отговорно лице, 

определено със 

заповед на директора 

%  

 16.10. Книга за регистриране 

заповедите на директора  

20 години за 

заповеди за 

дейността; 

50год. за ТПО 

Директор, отговорно 

лице определено със 

заповед на директора 

% 100 



 16.11Книга за контролната 

дейност на директора 

(ЗДУД) и констативни 

протоколи от направените 

проверки. Книга за 

контролната дейност в 

училището  

5 години Директор и ЗДУД % 100 

 16.12 Книга с протоколите 

от заседанията на 

педагогическия съвет  

5 години 

 

Директор % 100 

 16.13 Инвентарна книга и 

отчетни счетоводни форми  

Съгласно 

закона за  сче-

товодството 

Главен счетоводител % 100 

 16.14 Книга за санитарното 

състояние  

5 години ЗДУД % 100 

 16.15 Книга за регистриране 

на даренията   и класьор със 

свидетелства за дарения 

20 години Гл. счетоводител % 100 

 16.16 Летописна книга  

 

Целогодишно Д. Шупова % 100 

  17 Координиране и 

контролиране на 

дейностите в Националния 

календар за изяви по 

интереси и в Националния 

спортен календар на МОН, 

както и други 

извънкласни и 

извънучилищни дейности 

Целогодишно ЗДУД, Пед. съветник   



 17.1. Европейски ден на 

езиците – Да запазим мира.   

30.09. 2020г. 

 

Учителите по чужд 

език 

Брой ученици 2 

 17.2. Европейска седмица на 

спорта Move week 

25.09.2020 г. Ученици от ІІ-VII 

клас 

Брой ученици 400 

 17.3. Подреждане на 

изложба: „Златна  есента- 

плодовете на есента” 

м.10. 2020 г. 

 

Т.Василева  Ученици 

от ІV-  VIIклас  

Брой изложби 1 

 17.4„Коледа  по света”-

Приказни истории. 

 

м.12. 2020 г. Кл. Ръководители  

Ученици от І- VII кл.  

Брой ученици 400 

 17.5. ,,Българската Коледа"- 

участие в националната 

кампания 

м.12.  2020 г. 

 

Ученици от І- VII кл,  

Л.Славчева 

% 100 

 17.6. Коледна изложба „Да 

съхраним традициите“ 

м.12. 2020 г. 

 

Ученици от І-VII кл. 

 

Брой ученици 350 

 17.7. Коледен турнир по 

волейбол, футбол, народна 

топка и шах 

Целогодишно Ученици от І- VII 

клас 

 

Брой ученици 50 

 17.8. Участие в конкурси и 

състезания от Националния 

календар за изяви по 

интереси и Национален 

спортен  календар. 

Целогодишно 

 

В.Николова, 

Елизабета Ценова, 

Лиана Славчева, 

Таня Василева 

Панайот Кашанов 

% 50 

 17.9. Училищни състезания: 

-,,Пиша грамотно” 

-,,Най-добър четец”  

 

    

м.12.2020г. 

м.04 2021г. 

 

 

Ученици от V-VI кл 

Ученици от III- V кл 

  

 

Брой ученици 

 

120 

200 



 17.10. Публично четене : 

 - Четем  заедно                    

 -Участие в националната 

инициатива,,Маратон на 

четенето" 

м.10. 2020г. 

 

м.04. 2021 г. 

Ученици от І- VІ  кл. 

 

Ученици от І- VII кл. 

Брой ученици 500 

 17.11. „Баба Марта е 

дошла”- благотворителен 

базар 

м.03. 2021г. 

 

Ученици от  I-VII кл. 

 

% 100 

 17.12. Участие в общински 

кръг на ученическите 

спортни игри, шах, 

волейбол. 

м.03. 2021г. 

 

Ученици от І-VІІ кл. 

 

Брой ученици 50 

 17.13. ”Вече мога да чета” – 

Празник на буквите за 

учениците от І клас 

 

м.03. 2021г. 

 

Ученици от І клас 

 

Брой ученици 70 

 17.14. Патронен празник на  

училището:  

17.14.1.,,Вазова седмица”: 

,,Заедно четем Вазов”/ІІ-VII/  

-,,Посланията на Вазов”/IV-

VII/ 

-,,Мултимедийна 

презентация за живота и 

творчеството на патриарха 

на българската литература. 

17.14.1.Тематичен ЧК   

17.14.2.Изложба 

,,Ученически проекти и 

творчество” 

17.14.3. Посещение на 

театрална постановка по 

 

 

2 - 6.11.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

3.11.2020 

 

4.11.2020 

 

 

 

6.11.2019 

 

 

Ученици от І-VІІ кл. 

В.Николова,  

Ел. Ценова 

 

 

К.Иванова, 

Т.Василева, 

Г.Кирилова 

Класни р-ли 

 

Тр.Цветкова, 

Т.Василева, 

Л.Славчева 

Директор, ЗДУД 

 

 

% 

Брой 

Брой 

 

 

% 

 

% 

% 

 

Брой изложби 

 

 

% 

 

 

100  

400 

300 

 

 

100 

 

100 

100 

 

2 

 

 

70 



произведение на Иван Вазов  

 

 

 

 17.15. Ден на Европа – 

постери и плакати 

м. 05. 2021г. Отг. Л.Славчева, 

Сн.Петкова 

Брой ученици 50 

 17.16. Пролетен спортен 

празник. 

м. 05. 2021г. 

 

Ученици  от І-VІІ кл 

 

% 100  

 

 17.17. Организиране и 

провеждане на екскурзии с 

познавателна цел 

м.05-06. 2021г. 

 

 

Ученици от І-VІІ 

клас 

Брой ученици 280  

 

 17.18.Тържества на 

завършващи начална и 

основна образователна 

степен 

 м.06.2021 г. 

 

Ученици от ІV  и VII 

клас 

 

% 100 

 17.19. Подготовка и 

провеждане на Годишни 

утра по випуски. 

31.05. 2021 г. Ученици от І-ІІІ клас Брой ученици 200 

 17.20. Посещение на музей с 

учениците от трети - седми 

клас 

Целогодишно преподавателите по 

история и 

цивилизации 

% 100 

 17.21. Тържествено отбе-

лязване на национални 

празници и  годишнини на 

исторически събития и 

бележити личности 

Целогодишно  Лиана Славчева 

Кл. ръководители 

Учители в ЦДО 

 

% 100 

 17.22. Участие в 

организираните от РУО 

олимпиади  

 м.12.2020 -  

 м.03.2021 

Преподавателите  по 

КОО 

% 40 



 17.23. Организиране и 

провеждане на пробно НВО  

в 4- 7 клас 

м.01/05.2021г. Учителите по 

предмети 

% 100 

 17.24. Участие в  програми и 

тържества на училищни и 

регионално ниво 

Постоянен 

срок 

Ан.Илиева 

М. Цветанова 

% 100 

 17.25.Провеждане на 

общоучилищни занятия и 

мероприятия по БДП. 

м.11. 2020г. 

м.05.2021г. 

Кл. р-ли и комисия 

по БДП 

Брой занятия 2 

 17.26. Дейности свързани с 

професионалното 

ориентиране на учениците. 

Целогодишно Кл.р-ли-7 клас Брой родителски 

срещи за випуска 

4 

 17.27.Организиран на зелени 

училища и летен отдих на 

учениците . 

По график: 

юни /юли 2021 

Кл.р-ли % 50 

 17.28. Закриване на учебната 

година-тьржества по класове  

 

м.06. 2021г. 

 

Кл.р-ли 

 

% 100 

18. Контрол по спазването на 

държавните образователни 

стандарти в училище и 

обслужващи звена 

    

 18.1. Цялостни проверки 

- Проверка на книгата за 

подлежащи на задължително 

обучение деца до 16-

годишна възраст и 

съответствието и с 

документите, отразяващи 

движението на учениците и 

дневниците на паралелките. 

По график Директор, ЗДУД Брой проверки 2 



 18.3. Текущи проверки 

18.3.1. Периодични 

проверки на работата на 

педагогическия съветник. 

18.3.2. Контрол върху 

организацията и 

провеждането на 

олимпиади, външно 

оценяване, поправителни. 

18.3.3. Проверка на 

внесените, сумираните и 

пренесени отсъствия на 

учениците в електронните 

дневниците на паралелките 

и съответствието им с   

документите за извинения 

на отсъствия. 

18.3.4. Проверка на 

спазването и изпълнението 

на учебните програми. 

18.3.5. Проверка 

ритмичността на 

изпитванията. 

18.3.6. Проверка на 

вписаните в  електронните 

дневници на паралелките 

оценки  . 

 

18.3.7. Проверка на 

наложените наказания в 

съответствие с ЗПУО, 

отразяването им в ЗУД. 

 

По график 

 

 

По график 

 

  

 

 

Целогодишно 

 

 

   

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

  

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

Директор, ЗДУД 

 

 

Директор , ЗДУД 

 

 

 

 

Директор , ЗДУД 

 

 

 

   

 

Директор , ЗДУД 

 

 

 

Директор , ЗДУД 

 

 

 

 

 

 

Директор , ЗДУД 

 

    

Директор , ЗДУД 

 

 

 

Брой проверки 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

   

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

3 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 



18.3.8. Проверки по спазване 

и изпълнение на седмичното 

разписание и времетраене на 

учебния процес. 

18.3.9. Проверка по спазване 

графика за дежурство и 

изпълнение задълженията на 

дежурните учители. 

18.3.10.Проверка на 

документацията, свързана с 

провежданите в училище 

поправителни изпити. 

18.3.11.Проверка върху 

издаваните документи на 

учениците. 

18.3.12.Проверка за 

отразяване  на темите и 

попълване на реквизитите на 

електронния дневник. 

 

 

По график 

 

  

 

По график 

 

 

 

Целогодишно 

 

По график 

 

 

 

 

 

 

 

Директор , ЗДУД 

 

 

 

 

Директор , ЗДУД 

 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

Директор, ЗДУД 

 

   

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

Брой проверки 

 

 

 

Брой проверки 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

 

ЗАДАЧИ 

 

 

КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

СРОК 

 

ОТГОВОРНИК 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 № 1 

 

 

 

 

 

1.Ресурсно осигуряване  на групи в ЦДО  м.09.2020г. Директор 

 

2. Изграждане на групи: ИУЧ, ФУЧ, ЦДО. 

 

 

м.09.2020г. 

 

 

 

ЗДУД, 

Преподаватели по КОО 

 

3.Корекционна дейност в логопедичен кабинет. 

 

 м.10.2020г. 

 м.02.2021г. 

 

К.Иванова 

 

4. Диагностично -консултативна и посредническа 

дейност на педагогическия съветник. 

целогодишно 

 

 

К.Иванова 

 

 

5.Контрол на отсъствия и успеваемостта на учениците 

в риск, с цел ограничаване на преждевременното им 

отпадане от училище. 

ежемесечно 

 

 

ЗДУД, Комисия 

 

6.Участие в олимпиади, състезания и конкурси на 

училищно, регионално и национално ниво. 

м.12. 2020 /04.2021г. 

 

 

ЗДУД, Ел.Ценова, 

В.Николова 

7.Училищен сайт ”Животът в училище”. целогодишно 

 

Т.Василева, К. Иванова,  

К. Петрова, Л. Лилова 

8.Информационна диагностика на интересите на   

учениците. 

 м.10.2020г. 

 

К. Иванова 

 

9.Участие в проекти. 

 

Целогодишно 

 

 

Директор 

ЗДУД 

10.Организиране на тематични творчески  конкурси и 

състезания 

Целогодишно 

 

 

Т.Василева,П. Кашанов 

К. Иванова,Тр.Цветкова 

 



11.Награждаване на ученици чрез вътрешно-

училищна система за номинации. 

Целогодишно 

 

 

Д.Тодорова 

Сн.Петкова 

 

12.Периодично информиране на родителите на 

изявени деца чрез похвални писма от ПС. 

 

Целогодишно 

 

 

Председател  ПЕКК 

на класните ръководители 

13.Обогатяване на банката от тестове по предмети. Целогодишно 

 

Председатели на ЕКК 

2 № 2 1. Изготвяне на графици за извънкласни учебни 

форми(допълнителна работа, ДЧ-ФВС, дежурства). 

15.09.2020 г. 

 

 

ЗДУД, 

П.Кашанов 

 

2. Утвърждаване на училищното планиране.  м.09.2020 г. 

 

Директор 

 

3. Контрол на урочната работа на учителите по 

класове и предмети. 

 

Целогодишно 

 

 

Директор, 

ЗДУД 

4. Осигуряване на качествено и адекватно обучение 

по проекта „Без свободен час”. 

Целогодишно 

 

 

Директор 

 

 

5. Актуализиране  на училищен регистър за 

допълнителна работа с учениците. 

 м.10.2020 г. 

 

 

ПЕКК и класни ръководители 

6. Мониторинг на допълнителната работа. Целогодишно 

 

Директор, 

ЗДУД 

7. Популяризиране на ученически  и училищни 

успехи – „Това сме ние”. 

 

целогодишно 

 

 

Т.Василева 

Л. Славчева 

Л.Лилова 

8. Партньорство  в управлението на училището и 

участие на родителската общност в училищния живот 

(планиране,организиране и оценка). 

 

целогодишно 

 

 

 

Директор 

Председател на УН и ОС/ 

 



11. Управление на училищния бюджет и развитие на 

училищната база. 

целогодишно Директор 

2. Мултиплициране на положителния педагогически 

опит за повишаване качеството и резултатите от ОВП 

и за превенция на преждевременно напускане от 

училище 

м.02/06.2021 г. 

 

 

 

 

Ел.Ценова 

В.Николова 

 

 

 

3. Провеждане на практикум с педагогическите 

специалисти 

м.04.2021 г. Директор, 

ЗДУД 

5. Тематични педагогически съвети:   

-,,Емоционална интелигентност- добри педагогически 

практики” 

- ,,Управление на качеството на образователния 

процес в основното училище” 

 

м 11. 2020г. 

 

м. 03. 2021 г. 

 

Директор, К.Иванова 

 

ЗДУД и главни учители 

6. Тренинги: 

-,,Изкуството да управляваш конфликтите” 

 

-,,Начини да успееш и способности ,които да ти 

помогнат да го направиш” 

 

м.10.2020 г. 

 

м.02.2021 г. 

 

 

К.Иванова-педагог.съветник 

Класните ръководители 

ПЕКК 

7.Работни съвещания по теми, заложени в плановете 

на ПЕКК 

  

 

По график 

 

Координатори  на ПЕКК 

Работа по проект „Подкрепа за успех ” целогодишно ЗДУД 

Работа в електронна платформа Тиймс, Школо и 

други 

целогодишно Класни ръководители 

5. Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти 

 

целогодишно В. Николова 

 



3 №3 1. Организиране на общообразователни мероприятия: 

 

 1.Работа с Център за кариерно ориентиране – гр. 

Монтана; 

 2. Литературни седмици/ Дейности по 

Модул,,Библиотеките като образователна среда”/ 

 - Изложба в ДА ,,Архиви”, на тема  ,,Символи на 

българската държава през вековете”, посветена на 

1340 години от създаването на България 

 

 

Целогодишно 

  

 

Целогодишно 

м.05-06.2021 г. 

 

 

К. Иванова и кл. ръководители 

на VII клас 

Ел. Ценова 

Л.Славчева, учители по БЕЛ 

В. Николова  

1.2.Инициативи  с образователна цел: 

- ,,Аз вече съм грамотен” 

- ,,Седмица на програмирането” 

- „Математиката лесна и интересна” 

  

м.03.2021 г. 

м.10.2020 г. 

м.04.2021 г. 

 

Кл.р-ли  I клас 

К.Иванова, Т.Василева 

Кл.р-ли  II клас 

- ,,Седмица на математиката” 

-,,Седмица на природните науки” 

-,,Урок в музея ,,Репортажи от Средновековието” 

- ,,Игрите на баба и дядо” 

- ,,Творчество без граници” 

-,,Създаване и отпечатване на книга,,Историята през 

погледа на тийнейджърите” 

м.03.2021 г. 

м.04.2021 г. 

м.05.2021 г. 

м.05.2021 г. 

м.05-06.2021 г. 

 

м.06.2021 г. 

Кл. р-ли  III, V клас 

Кл. р-ли  IV,VI,VII клас  

В.Николова 

Хр.Владимиров, П.Кашанов 

ЦДО в III, IV клас 

Т. Василева 

В.Николова 

-  Европейски ден на езиците 

-  Ден на Европа 

 

30.09.2020 г. 

м.05.2021г. 

Сн. Петкова , Ат.Ласков 

Л.Славчева 

- „Пиша грамотно” м.12. 2020г. V – VІІ клас и учители по БЕЛ 

 

- „Най- добър четец” 

 

- ,,Детство мое – реално и вълшебно” 

- ,, ПриказкиТЕ” 

 

-,,Който спаси един човешки живот, спасява цяла 

вселена” 

м.04. 2021г.  

 

м.03. 2021 г. 

м.05. 2021 г 

 

м.06. 2021 г. 

 

Класни ръководители на 

III - Vклас 

III клас - ЦДО 

I клас – ЦДО  

 

Учители БЕЛ 

 



- ,,Зелена седмица”  

- ,,Световен ден на околната среда” 

- ,,Възкресение Христово” 

 

м.06. 2021 г. 

м.04. 2021г.  

 

Д. Тодорова, М.Димитрова 

 

Г.Ваклинова, Л.Георгиев 

 

1.3. Конкурси и състезания : 

 

1.3.1. Училищни: 

- ,,Рецептите на баба” 

- Училищен конкурс за патриотична песен 

,,Родолюбие” 

- Вътрешноучилищни спортни състезания 

-Конкурс за рисунки ,,Европейски символи” 

-Състезания  от календара на СБНУ I – IVклас 

- Състезание при пожари, бедствия и извънредни 

ситуации и БДП 

 

 

 

По график 

м.12.2020/ 04.2021 г. 

 

м.03. 2021 г. 

м.10/11. 2020 г. 

М.04-05.2021 г. 

целогодишно 

 

м.02-04. 2021г. 

 

 

Т.Василева,  Л.Славчева 

Здр. Борисова 

 

Ан. Илиева , кл.р-ли 

П.Кашанов,    Владимиров   

Кл.р-ли на ІІІ - Vклас 

Ел. Ценова 

 

 Ив. Иванова                          

1.3.3.Общински  Целогодишно 

 

Т.Василева 

Л.Славчева 

 

1.3.4. Национални: 

1.3.4.1.  Националния календар за изяви  по интереси: 

- ,,Златна есен – плодовете на есента” 

- НК ,,Родолюбие” 

- ,,Моят първи патронен  празник” 

- ,,Трифон зарезан” 

- ,,Моите детски мечти” 

- ,,Български архитектурни паметници  в макети” 

- ,,Пролет върху листа” 

- ,,Природата наш дом” 

-,,Мадарски конник” 

- Състезания  от календара на СБНУ I – IV клас 

 

 

 

Целогодишно 

 

м.10-11.2020 г. 

м.11.2020 г. 

м. 12.2020 г. 

м. 02.2021 г. 

м. 02.2021 г. 

м. 02.2021 г. 

м. 03.2021 г. 

м. 04-05.2021 г. 

м.10.2020 г.-м.04.2021 г.  

  

 

 

Преподаватели по КОО, 

К. Иванова, П.Кашанов 

Т. Василева 

І клас 

IV клас – ЦДО 

ІІ- IV клас 

В.Николова 

Т. Василева, Тр.Цветкова 

Учители по природни науки 

В. Николова  

Ел. Ценова 

 



 

1.3.4. 2.Национален спортен календар на МОН: 

- Футбол 

- Баскетбол 

- Волейбол 

- Лека атлетика 

- Шахмат 

 

По график  П. Кашанов,  Владимиров 

3.Посещение на театрални постановки . 

 

Целогодишно ЗДУД и кл. р-ли 

 

4. Познавателни екскурзии и летен отдих м. 05 /06. 2021г. Кл.р-ли 

 

5.Екипност и вариативност  на формите за 

допълнителна работа и целодневна организация на 

обучение. ( I – IV клас клас) 

 м.11.2020г. 

 м.02.2021г. 

Св.Тренчева 

 

 

6.Отбелязване на значими годишнини: 

6.1. Годишнини на бележити личности и значими 

събития. 

- Отбелязване  на 52-години от основаването на IV 

ОУ,,Иван Вазов”; 

- 145 години от избухване на Априлското въстание/ 

драматизация по откъс от ,,Подигото” 

-1340 години Българска държава 

6.2.Национални празници  

 

 

   

целогодишно 

 

03-06.11. 2021 г. 

м.10/11.2020 г. 

м.04-05.2021 г. 

 

м.05-06.2021 г. 

целогодишно 

 

 

Л.Славчева 

В. Николова 

Ан. Илиева 

Кл.р-ли на VІ клас 

Е. Ценова, В.Николова 

Л. Лилова, Т. Василева  

В. Николова, А. Илиева 

ЗДУД, Л. Славчева 

7. Народни празници и обичаи: 

- Коледуване; 

- Пролетни празници и обичаи: 

- Работилницата на  Баба Марта; 

- Светлината на Великден - изложба 

 

м.12.2020 г. 

м.03.2021 г. 

м.04.2021 г. 

м.04-05.2021 г. 

 

Ан. Илиева 

М. Цветанова, Г. Кирилова  

Т. Василева V-VІІ клас  

С. Петрова, К. Тодорова 



8. Социално - педагогическо взаимодействие с 

извънучилищните институции (държавни, 

регионални, общински). 

Целогодишно 

 

 

 

Директор, К. Иванова и гл. 

учители 

 

9. Беседа с учениците от ІV клас на тема: 

„Християнското семейство”; 

 

м.11.2020 г. 

 

 

Кл.р-ли ІІ, К. Тодорова 

 

 

9.2 Академия за родители: 

9.2.1 Информиране на родителите с нормативните 

актове регламентиращи техните отговорности и 

закона за предучилищно и училищно образование. 

9.2.2 Проектно базираното  обучение в условията на 

пандемия 

 

м.11.2020 г. 

 

м.04. 2021 г. 

 

 Кл. ръководители 

 

Главните учители 

9.2.2. Превенция на зависимостите 

 

 

м.02.2021г. 

 

К. Иванова, Мед. Фелдшер и 

РЗИ - Монтана 

9.3 Партньорство с държавни и общински служби за 

превенция на ранното отпадане от училище. 

 

целогодишно  Пед. съветник 

10.Проследяване процеса на адаптация на 

новопостъпили ученици в училище – карта за 

адаптация 

 

м. 11. 2020– 02. 2021 г. 

 

 

 

 

Кл. р-ли 

 

 

5.  I. ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ 

1.Здравословно хранене 

 

-Полезни и вредни храни”/презентация и табло/ 

 

-Вредните енергий напитки - беседа 

 

 

 

 

 

м.11.2020 г. 

 

м.02.2021 г. 

 

 

 

 

Д.Илиева 

мед.фелдшер ,РЗИ 

Д.Илиева 

мед.фелдшер, РЗИ 



2. Физическа активност и спорт: 

-„Седмица на движението”; 

-Презентация: ,,Здрави и активни чрез спорта” 

-Активно участие на  училищните спортни тимове в 

състезанията от Националния спортен календар. 

- Спортни празници 

 

 

25.09.2020 г. 

м.03.2021 г. 

Целогодишно 

 

м.09.2020 г. 

м.10.2020 г. 

м.03.2021 г. 

м.05.2021 г. 

 

П.Кашанов, Хр.Владимиров 

П.Кашанов, Хр.Владимиров 

П.Кашанов, Хр.Владимиров,  

 

П.Кашанов,                          

Хр. Владимиров 

 

3. Дентална култура: 

- Беседа: „Зъбките говорят” 

м.01.2021 г. 

 

 

Кл.р-ли на I –IV клас и 

Д.Илиева 

 

 

II. ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ. 

-”Моето място в социалните мрежи” 

 

 

 

 

м.02.2021 г. 

 

 

 

 

К.Иванова 

Камелия Петрова и МКБППМН 

- Монтана 

”Игри за толерантност”- образователен театър 

 

 

м.01-05.2021 г. 

 

 

К.Иванова 

ЦСОП и кл. р-ли 

- „Аз рисувам с думи” - конкурс за есе  

 

м.04.2021 г. 

 

 

Преподавателите по БЕЛ  

-„Толерантност в различията”- беседа м.05.2021 г. 

 

 Кл. р - ли 

 

III. СОЦИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ. 

1. Гражданска култура и участия в : 

-„Млади огнеборци”-състезание 

 

м.04.2021 г. 

 

 

 

П.Кашанов 

 

- Сигурност на пътя-състезание БДП 

 

м.02-04.2021 г. 

 

Ив.Иванова и комисията по 

БДП 



 2.Етика на поведение в отношенията и уважение към 

себе си и другите 

– Кутия на доверието – споделяне 

Целогодишно Пед. съветник 

 

 

-Правила на класа - паралелкови постери и табла 

 

м.10.2020 г. 

 

Кл.р-ли на I - VІІ  клас 

 

3. Ученическо самоуправление. 

 

м.05.2021г. 

 

Л.Славчева 

 

4. Благотворителност. 

,,От деца за деца”-благотворителна акция 

 

м. 12. 2020 г.               

 м.  04.2021 г. 

 

Кл.р-ли и УУС 

 

5. Зелена седмица: 

-„Зелен кът в класната стая” 

 

 м.04 - 06.2021 г. 

 

Кл.р-ли 

6. Празнично приключване на учебната година по 

класове 

м.05 – 06. 2021г. Д. Шупова 

Л.Лилова 

Ан.Илиева 

 

 


