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ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023  

 

 



Национални цели, съгласно Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Р 

България /2021- 2030 г./ 

 Намаляване дела на отсъствията по неуважителни причини и на преждевременно напусналите образователната система. 

 Качествено  училищно образование и прилагане на иновации  в образователния процес..  

 Ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в училищното образование за преодоляване на 

дефицитите в обучението. 

 Насърчаване и развитие на грамотността чрез създаване на благоприятна среда, включвайки партньорство с библиотека, музей, 

детски градини, родители, медии. 

 Развитие на публично-частно партньорство и системно взаимодействие и сътрудничество с родители. 

 Кариерно ориентирани личности. 

 Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти и връщане на доверието към българския учител. 

 

Основни приоритети в дейността на Четвърто Основно училище „Иван Вазов“ - Монтана:                                                                             

1.Повишаване качеството на училищното образование :                                                                                                                                                                        

 Чрез дейностите в училището да се осигурят реални условия за партньорство  учител- ученик , чиято цел е знаеща, кариерно 

ориентирана и реализирана  личностност;  

 Използване на иновационни методи и добри практики на преподаване с цел по-добра мотивация на ученика за учене през целия 

живот;  

 Постигане на висока ефективност в обучението по ИКТ и утвърждаването  му в образователния процес, в неговата организация, 

управление и контрол;  

 Създаване на достъпна,  интерактивна учебна среда и условия за откриване, стимулиране и подпомагане  развитието  на ученици 

с изявени дарби или дефицити в знанията и компетенциите; 

  Учителят медиатор, мотивиращ и насърчаващ мисленето, комуникацията и креативността на учениците; 

 Системен контрол и прозрачност в работата  и организацията на дейностите от страна на училищното ръководство;  



 Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ОВП; 

 Реализация на целодневната организация на работа за учениците, включени в ЦДО и  пътуващите ученици.       

                   2.Намаляване броя на необхванатите, отпадналите и преждевременно напуснали системата на училищното 

образование : 

  Превенция на отпадащите ученици ; 

  Ежеседмичен и ежемесечен  мониторинг и контрол отсъствията на учениците ; 

  Развитие на системата  за своевременно информиране на  родители и институции за  отсъстващи, необхванати и напускащи 

образователната система ученици ; 

                    3.Развитие на партньорството : 

 Разширяване сътрудничеството с училищното настоятелство, обществен съвет, родителската общност и фирми за обществена 

подкрепа на училищни образователни проекти и стратегии; 

 Стимулиране на партньорството с държавни и регионални институции и неправителствени организации за постигане  цели на 

обучението в училището; 

 Взаимодействие с представители на бизнес средите за поддържане и осъвременяване на материалната база. 

        4.Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти:   

 Развитие на вътрешноучилищната квалификационна дейност на базата на мултипликатори и ПЕКК; 

  Повишаване на въвеждаща и продължаваща квалификация, и подкрепа на кариерното и професионалното  развитие на 

педагогическите специалисти ;  

 

 Кариерно - професионалното развитие на учителите и осъвършенстване  на система за атестиране  качеството на педагогическия 

труд; 

 



 Мултиплициране на положителния педагогически опит, за повишаване качеството и резултатите от ОВП. 

 

                

№ 

Дейност Срок Извършва се от: 

/институции и 

лица, в каква 

взаимовръзка/ 

 

Индикатори за изпълнение 

 

Мерна единица 

/брой, процент/ 

Базова 

стойност 

1

. 

Изпълнение на 

Стратегическата рамка за 

развитие на образованието, 

обучението и ученето в 

Република  България 

(2021- 2030 г.) 

    

 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. 2022г. 
 
 
 
 
 
м.05. 2023г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ЗДУД  
Главните  учители  
 
 
 
Директор, ЗДУД 
Главните  учители  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Брой проучвания 
 
 
 
 
Брой актуализации 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 



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 

квалификация по теми 

заложени в плановете на  

ПЕКК; 

м.05.2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
м.10.2022 г. 
02/ 05. 2023 г. 
 
 
 
Целогодишно 
 
 
 
Целогодишно 
 
 
 
 
м.09.2022 г. 
 
 
 
 
 
Целогодишно 
 

Училищна  комисия 
 
 
 
 
 
 
 
Главните  учители, 
преподаватели в НОЕ 
и ПОЕ  
 
 
Преподаватели в НОЕ 
и ПОЕ 
 
 
Преподаватели в НОЕ 
и ПОЕ  
 
 
 
ПЕКК 
Главните учители 
 
 
 
 
Директор 
Координатори на ПЕКК 
 
 

Брой работни 
срещи 
 
 
 
 
 
 
Брой  работни 
срещи  
 
 
 
В зависимост от 
годишното 
тематично 
разпределение 
Брой открити 
практики 
 
 
 
 
Брой проучвания 
 
 
   
 
Тренинги и 
практикуми 

2 

 

 

 

4 

 

 

2 

  

10 

 

 

1 

 

 

5 



2 Изпълнение на Стратегията 

за намаляване дела на 

преждевременно 

напусналите образователната 

система  

  

    

 2.1.Повишаване на обхвата  

на  учениците: 

 Целодневна организация на 

учебния процес; 

 Организация  на присъствена 

форма и синхронно обучение 

в електронна среда от 

разстояние при 

необходимост; 

 Самостоятелна форма на 

обучение по здравословни 

причини; 

 Индивидуална форма на 

обучение за деца със СОП; 

 Допълнителна подкрепа по 

БЕЛ; 

 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 

Учебна 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно  

 

 

Ноември – 

Април 

2022/2023 

Директор; ЗДУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, ЗДУД 

 

 

 

 

ЗДУД, класни р-ли 

 

 

ЗДУД, класен р-л, 

учител по БЕЛ 

 

училищни екипи 

работещи по проект; 

педагогически 

съветник;  

Брой ученици 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

Брой ученици  

 

 

 

 

Брой ученици 

 

 

Брой ученици 

 

 

Брой 

информационни 

кампании 

 

200 

 

 

100 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 



проекти.   

 

 
  Намаляване дела на 

преждевременно 

напусналите; 

образователната система- 

-Училищни правила за  

контрол 

на отсъствията на учениците 

от учебни занятия 

-Допълнително обучение за 

деца с образователни 

дефицити по предмети от 

задължителната подготовка 

Целогодишно Директор на 

училище; ЗДУД; 

Класни 

ръководители, 

преподаватели, 

педагогически 

съветник 

 

% 100 

 

  Участие в работни срещи на  

педагогическия съветник. 
м.01. 2023г. 

м.04. 2023г. 
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 

 

 

 

 
 2.2.Консултиране на 

родителите и регулярното им 

информиране за прогреса и 

резултатите от обучението 

им. 

Целогодишно Педагог. съветник, 

класните 

ръководители 

% 50 

 2.3.Работа с интерактивни 

техники в присъствена и 

дистанционна /ОРЕС/ форма 

на обучение, с цел 

По график, 

съгласуван с 

класните 

ръководители 

Класни 

ръководители; 

Педагог.съветник 

Брой проведени 

групови работи 
10 



подобряване на отношенията 

между децата в класовете и 

техните умения за общуване. 
 2.4. Консултиране, с цел 

мотивиране, подпомагане на 

учениците с трудности в 

адаптацията към 

изискванията на училището.  

Целогодишно Педагог. съветник Брой проведени 

групови работи 
10 

 2.5. „Международен ден на 

толерантността“ – 

изработване на плакати, 

послания за всички ученици 

м.11. 2022 г. Ученически съвет, 

педагог.съветник 
Брой дейности 3 

 6.1.Подобряване на 

интеркултурното 

образование – работа по 

проекти и програми.. 

Целогодишно Педагог. съветник Брой дейности 5 

3

. 
Изкуствен интелект в 

образованието и 

науката.Идеи за развитието 

и използването на ИКТ в 

образованието и науката на 

Република България  

    

 3.1.Използване на 

електронните образователни 

ресурси и ОРЕС в 

платформата Mikrosoft 

Teams. 

Целогодишно Преподаватели по 

предмети 

% 80 

 3.2.Приучаване на учениците 

към търсене в Google, 

различни образователни 

Целогодишно Преподаватели по 

предмети 

% 30 



платформи и използване на 

езикови транслатори при 

четене на статии на чужд 

език 

 3.3. Провеждане на 

интерактивни  

и адаптивни тестове за 

проверка на изучения 

материал в електронна среда. 

Целогодишно Преподаватели по 

предмети 

% 100 

 3.4. 2.3.Обучения на 

първокласниците и техните 

родители за работа в 

електронната платформа 

Mikrosoft Teams по 

проект,,Равен достъп до 

училищно образование в 

условията на криза“ 

По график Директор, 

ЗДУД 

Класни р-ли 

% 100 

4

. 
Изпълнение на плана  по 

Националната стратегия за 

развитие на педагогически-

те кадри 

    

 4.1. Обучителни семинари, 

тренинги и педагогически 

консултации по актуални 

теми за образованието. 

4.2.  Професионално и 

кариерно  развитие на 

педагогическите 

специалисти 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

Директор, 

ПЕКК 

 

 

     

 

Преподаватели 

Брой обучения                  

 

 

 

 

 

Брой  

5 

 

 

 

 

 

2 

5

. 
 Национална стратегия за 

учене през целия живот / 

акт. От 04.2021 г./ 

    



 5.1.Въвеждаща  

квалификация /План за 

квалификационната дейност/ 

Целогодишно Главните учители и 

ПЕКК 
Брой обучения 3 

 5.2.Продължаваща  

квалификация /План за 

квалификационната дейност/ 

Целогодишно Учителите,записани 

за участие в 

квалификационни 

курсове и обучения 

% 100 

 5.3.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 

6

. 
Дейности за изпълнение на 

Националната стратегия за 

насърчаване и развитие на 

грамотността в изпълнение 

на училищния план 

    

 6.1. Подкрепа за участие на 

учениците в национални и 

международни конкурси и 

изяви. 

Целогодишно ЗДУД, Главните 

учители 
% 10 

 6.2. 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 



 6.3. Осигуряване за 

безвъзмездно ползване на 

учебници за учениците I-VII 

клас  

м.09. 2022 г. Директор, Домакин % 100 

 6.4. 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 

 6.5.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  2022/2023 г. 

    

  7.1.Национална програма 

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

 7.2.Национана програма 

,,Ученически олимпиади и 

състезания“ 

Модул 1 „Осигуряване на 

обучение на талантливи 

ученици за участие в 

ученически олимпиади“ 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, ЗДУД 

Деница Шупова 

 

 

 

Брой групи 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 



 7.3. НП „Осигуряване на 

съвременна, сигурна и 

достъпна образователна 

среда“ 

Модул 3 „Културните 

институции като 

образователна среда“ 

 

Целогодишно Директор 

Ваня Николова 

Брой ученици  200 

 7.4. НП „Заедно в изкуствата 

и в спорта“ 

Модул 1. Изкуства 

Модул 2. Спорт 

 

 

Целогодишно Директор, ЗДУД, 

 

Ръководители на 

групи 

Брой групи  

 

3 

2 

 7.5. Национална програма 

,,Отново заедно’’ 

м.06 -07.2023  Директор Брой групи 2 

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. Междуинституционално 

сътрудничество с Центъра за 

кариерно развитие, който 

работи по  ПРОЕКТ  

BG051PO001 

8.3.  „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 

Национална програмата за 

развитие на България 

/2021-2030г./, 

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 насърчаване на 

грамотността; 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

Целогодишно 

 

Тренинг 

по график 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели по 

 КОО 

 

Директор 

 

ЗДУД 

 

 

ЗДУД, К.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

преподаватели  

 

% 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 



9.4.Сигурност за нашите 

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 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

При 

необходимост 

Директор, ЗДУД 

 

 

ЗДУД, Д.Тодорова 

 

 

ЗДУД 

 

 

Директор, 

Педагог. съветник 

 

ЗДУД,  

Педагог. съветник 

 

 

Директор, 

ЗДУД 

% 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

Брой заседания 

 

 

Брой заседания 

 

 

 

Брой 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

1 

1
0
. 

 Изпълнение на Секторна 

стратегия за безопасност на 

движението по пътищата 

(2021 – 2030) 

 

Целогодишно 

 

Училищна комисия 

по БДП 

  

 10.1.Училищен план за 

дейността на комисията по 

БДП 

М.09.2022 г. Ив.Иванова Брой 1 

 
10.1. Европейска седмица 
на мобилността 

 

16 -22.09.2022  

 

Комисия по БДП 

Кл. р-ли 

 

Брой инициативи  

 

2 



 

 
10.2.Безопасен път до и от 

училището 

 

Целогодишно 

 

Кл. р-ли 

 

Брой инструктажи 

 

4 

 
10.3. Световният ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия 

 

20.11.2022 г. 

 

Комисия по БДП 

 

Брой инициативи 

 

3 

 

 
10.4. Състезание по БДП 

/училищен и общински кръг/ 

 

По график 

 

Комисия по БДП 

 

Брой състезания  

 

2 

1

1

.  

Изпълнение на Плана за 

действие на община 

Монтана в изпълнение на 

Областната стратегия за 

приобщаване на 

българските граждани от 

ромски произход и други 

граждани в уязвимо 

социално положение, 

живеещи в сходна на 

ромите ситуация /2021– 

2023 г./ 

    

 11.1. Сътрудничество с 

РЦЗПНППО  

По график-   ЗДУД, 

педагогически 

съветник 

% 0,6 



 11.2. Сътрудничество с     

ЦСОП 

По график  ЗДУД;  

педагогически 

съветник 

% 0,6 

1

2

. 

Организационно и 

методическо осигуряване 

дейността на директори, 

ЗДУД и учители 

    

 12.1. 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. 2022г. РУО Монтана Брой участници 40 

 12.2 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 

 

 

15 

 

 

3 



 12.3. Споделяне на добри 

практики в обучението във 

всички класове . 

Целогодишно Директор,ЗДУД, 

учители, съвместно с 

РУО Монтана 

% 40 

 12.4. Участие в  работни 

срещи във връзка с 

набелязване на приоритетите 

за новата 2022/2023година.  

 м.9/10. 2022г. РУО Монтана Брой срещи 6 

 12.5. Споделяне на добри 

практики по приобщаващото 

и проектнобазираното 

обучение . 

Целогодишно  Работни срещи и 

семинари 

Брой  10 

 12.6. Участие в работни 

срещи на всички 

преподаватели с експерти от 

РУО за оказване на 

методическа помощ  

По график Преподавателите по 

предмети  

% 100 

1

3

. 

Оптимизиране, 

функциониране и развитие 

на училището  

Целогодишно Комисии   

 13.1. Осигурява 

информационно обслужване 

на училището 

Целогодишно Директор, ЗДУД % 100 



 13.2 Координиране и 

контролиране прилагането и 

изпълнението на Държавните 

образователни стандарти в 

училище 

По график Директор, ЗДУД % 60 

 13.3Съдействие за 

организирането и 

провеждането на 

квалификационни форми с 

учители 

Целогодишно Директор, ЗДУД и 

училищна комисия 

за квалификационна 

дейност 

% 100 

 13.4 Организира и 

координира прилагането на 

национални и регионални 

програми  и проекти в 

училище 

Целогодишно Директор % 100 

 13.5 Приема, регистрира, 

разпределяне и насочва 

входящата служебна 

кореспонденция, извежда и 

изпраща по предназначение 

изходящата кореспонденция 

към РУО 

Целогодишно Училищно 

ръководство 

% 100 

 13.6 Съвместна работа c 

училищното ръководство, 

класните ръководители, 

ученическия съвет. 

Целогодишно Педагогически 

съветник  

% 100 

 13.7 Кадрово осигуряване м.09. 2022 г. Директор % 100 

 13.8.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. 

 13.9 Системата на Вътрешно 

и външно оценяване в 

училищата 

По график Училищно 

ръководство 

% 100 

 13.10 Социализиране и 

приобщаване на  учениците в  

риск. 

Целогодишно Преподаватели, 

педагогически 

съветник 

% 100 

 13.11 Целодневна 

организация на учебния 

процес: 

13.11.1. Разработване и 

утвърждаване на училищната 

годишна програма за 

целодневната организация на 

учебния процес в 

съответствие с 

предоставената рамкова 

годишна програма; 

13.11.2. 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.  2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

Целогодишно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители в ЦДО 

 

 

 

 

 

 

 

Учители в ЦДО 

 

 

 

Брой програми 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

40 



 13.12. Обучение, съобразено 

с  кариерното ориентиране; 

 

Съгласно 

дейностите по 

програма 

ЗДУД, 

педагогически 

съветник 

% 100 

 13.13. Проектно  базирано 

обучение  и синхронно 

обучение в електронна среда 

от разстояние 

Целогодишно Преподаватели по 

различни КОО 

% 80 

 13.14. Подкрепа на 

талантливи деца и ученици . 

По  график  ЗДУД и 

преподаватели 

Брой групи 6 

 13.15. Популяризиране на 

възможностите за учене през 

целия живот. Въвеждаща  и 

продължаваща  

квалификация. 

Целогодишно Учители % 100 

 13.16. Проверка по спазване 

на изискванията на ПВТР и 

разпоредбите на КТ от 

непедагогическия    

персонал. 

Целогодишно ЗДУД % 100 

 13.17.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 

 13.18. 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 



 13.19. Организация и реда на 

столовото хранене на 

учениците обхванати в ЦДО 

Целогодишно Отговорни  лица за 

получаването и 

сервирането на 

храната 

% 100 

 13.20. Проверка за 

изпълнението и спазването 

на изискванията на 

противопожарното досие и 

ПЗБУОВТ 

По график ЗДУД, учители и 

непедагогически 

персонал 

Брой проверки 2 

 13.21. 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 

 13.22. Контрол по спазване 

графика за пътуване на 

учениците от и до Кошарник 

Два пъти на 

учебен срок 
ЗДУД Брой проверки 4 

1

4

.  

Утвърждаване и 

реализиране на държавния 

план-прием 

 Март/Април 

2023 г.  

Директор   

 14.1. 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 



 14.2. 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 

1

5

. 

Организиране и 

координиране на 

дейностите по 

провеждането и 

националните външни 

оценявания 

 

По  график Директор   

 15.1. Български език и 

литература- IV клас 

 29 май 2023г.  Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 100 

 15.2. Математика – ІV клас   30 май 2023г.  Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 100 

 15.3. Български език и 

литература- VІІ клас 

13 юни 2023г. Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 100 

 15.4. Математика - VІІ клас 16 юни 2023г. Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 100 

 15.5. Английски език - VІІ 

клас 

14 юни 2023 г Директор, ЗДУД, 

Главните  учители 

% 10 

1

6

. 

Организиране, 

координиране и 

контролиране на 

дейностите по  механизма 

за обхвата на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна 

възраст, съгласно ПМС № 

Целогодишно ЗДУД   



100/08.06.2018 г., изменено с 

ПМС № 259/14.10.2019г. 

 16.1. Сътрудничество с 

неправителствени 

организации и организиране 

на ,,Училище за родители“ 

Целогодишно Директор и 

педагогически 

съветник  

Брой дискусии 2 

 16.2. Организиране на 

тематични родителски срещи 

по актуални теми 

м. 09/10.2022  

м. 03/04.2023  

Пед. съветник 

Кл. р-ли 

Брой срещи 2 

 

 16.3. Съвместни действия  с 

общинските екипи за обхват 

на  ученици, подлежащи на 

задължително обучение  

По график Екипи 

Кл.р-ли 

Брой посещения 4 

1

7

. 

Координиране и 

контролиране на 

дейностите, свързани с 

осигуряване на 

задължителна 

документация, съгласно 

Наредба №8 от 2016 и 

изменението и от август 

2022 г.  и за предоставяне 

на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно 

ползване на учениците. 

 м.09. 2022 г./  

     06. 2023 г. 

ЗДУД   



 17.1. Книга за решенията 

на педагогическия съвет и 

протоколите от 

заседанията 

20  години 

 

Директор, 

Протоколчик 

% 100 

 17.2. Книга за 

регистриране заповедите 

на директора и 

оригиналните заповеди: 

-за дейността 

-по ТПО 

20 години за 

заповеди за 

дейността; 

20 години 

50год. за ТПО 

Директор, отговорно 

лице определено със 

заповед на директора 

% 100 

 17.3.Книга за контролната 

дейност на директора 

(ЗДУД) и констативни 

протоколи от направените 

проверки.  

5 години Директор и ЗДУД % 100 

 17.4. Книга за 

регистриране на 

проверките на 

контролните органи на 

МОН 

5 години Директор, 

Администратор 

% 100 

 17.5.Дневник –входяща и 

изходяща кореспонденция 

и класьори с 

кореспонденция 

10 години Отговорно лице, 

определено със 

заповед на директора 

% 100 

 17.6. Книга за 

регистриране на 

даренията   и класьор със 

свидетелства за дарения 

20 години Председател на 

комисията,  

Директор 

% 100 



 17.7.Свидетелство за 

дарения 

20 години Председател на 

комисията, 

Директор 

% 100 

 17.8. Летописна книга  

 

Постоянен  С.Петрова, 

Д.Тодорова 

% 100 

 17.9. Дневник /електронен 

и хартиен носител/ : 

 I- III клас 

 IV клас 

 V-VII клас 

 Група ЦДО 

 Дейности за 

личностно 

развитие 

 

5 години ЗДУД 

 

 

Кл. р-ли 

 

Учители ЦДО 

 

Ръководители 

% 100 

 17.10. Лично 

образователно дело. 

50 години Комисия  % 100 

 17.11. Протоколи за 

провеждане на изпити; 

Протоколи за дежурство 

при провеждане на изпит 

5 години Директор , ЗДУД % 100 

 17.12. Протокол за 

резултати от НВО 

50 години Директор, ЗДУД % 100 

 17.13. Регистрационни 

книги за издадените 

документи за завършена 

степен на образование 

50 години Директор, ЗДУД % 100 

 17.14. Регистрационна 

книга за издадени 

дубликати на документи 

за завършена степен на 

50 години Директор, отговор-

но лице определено 

със заповед на 

директора 

% 100 



образование 

 17.15.Регистрационна 

книга за издадените 

удостоверения 

50 години Администратор % 100 

 17.16.Регистрационна 

книга за издадените 

дубликати на 

удостоверения. 

50 години Администратор % 100 

  

18. 

Координиране и 

контролиране на 

дейностите по 

Календарен план на 

училището,  

Националния календар 

за изяви по интереси  и  

Националния спортен 

календар на МОН, както 

и други извънкласни и 

извънучилищни 

дейности 

Целогодишно ЗДУД, 

Педагог.съветник 

Главните учители 

  

 18.1. Европейски седмица  

на спорта Move week 

23.09. -  

30.09.2022 г. 

Хр.Владимиров,   

Юл. Райчев 

Брой ученици 500 

 

 18.2. Европейска седмица 

на мобилността. Ден без 

автомобили. 

16.09. – 

22.09.2022 г. 

Иванка Иванова, 

Учениците от I-VII 

клас 

Брой ученици 500 

 18.3. Европейски ден на 

езиците 

26.09.2022 г. Снежанка Петкова 

 

Брой ученици 300 

 18.4. Европейска  нощ на 

учените 

30.09.2022 г. Д.Тодорова, 

М.Димитрова 

Брой ученици 200 



 18.4. Подреждане на 

изложба: „Багрите и  

плодовете на есента” 

м.10. 2022 г. 

 

Т.Василева  Ученици 

от І -  VIIклас  

Брой изложби 1 

 18.5. Патронен празник на  

училището:  

18.5.1.,,Препрочитаме 

Вазов”:  

-,,Заедно четем Вазов”/ІІ-

VII/  -,,Посланията на 

Вазов”/IV-VII/ 

18.5.2.Мултимедийна 

презентация ,,Братята 

Вазови и българската 

история”  и видео ,,Иван 

Вазов-   патриарха на 

българската литература . 

18.5.3. Посещение на кино 

и театър : 

 18.5.3.1. Посещение на 

театрална постановка в ДТ 

от I-IV клас ; 

18.5.3.2. Посещениеи 

среща с творческият екип 

на филма ,,Ботев” -  V-VII 

клас. 

 

18.5.4.Изложба 

,,Хилендарският монах 

Паисий” 

 

18.5.5. Спортен празник 

 

2- 4.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

3.11.2022  г. 

 

 

 

 

4.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.2022 г. 

 

 

М.10.2022 г. 

 

Ученици от І-VІІ кл. 

 

Д. Шупова,  

Цв.Илиева 

К.Тодорова 

Класни р-ли 

 

В.Николова, 

 

 

 

 

 

Ел.Ценова, 

Г.Кирилова 

Ученици от I – IV 

клас 

ЗДУД 

В.Николова 

 

 

В.Николова , 

Ученици от 7 клас 

 

Хр.Владивиров,  

Юл. Райчев 

 

% 

 

Брой 

Брой 

 

 

 

% 

 

% 

% 

 

  

 

% 

 

 

% 

 

 

 

Брой изложби 

 

 

% 

 

100  

 

500 

300 

 

 

 

70 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

 

100 

 

 

 

1 

 

 

100 

 

 

 



 18.6. Международен ден 

на толерантността 

16.11.2022 г. Педаг. съветник Брой инициативи 2 

 18.7. 131 години от 

придобиване на градски 

статут на населеното 

място : 

18.7.1.Изложба  

,,Богатствата на Монтана 

и региона’’ 

 

18.7.2.Конкурс за есе и 

рисунка на тема  ,,Моят 

роден град – минало, 

настояще и бъдеще’’ 

18.7.3.Участие в 

общоградските  

инициативи 

м.12. 2022 г. 

 

 

2.12.2022 г. 

 

 

 

м.12.2022 г. 

 

 

 

м.12.2022 г. 

 

 

В.Николова 

Анета Илиева 

 

 

 

Д. Шупова 

Цв.Илиева, 

П.Кръстева 

 

Т.Василева 

В.Николова 

Л.Славчева 

 

 

 

 

Брой изложби  

 

 

 

Брой конкурси 

 

 

 

 

Брой групи  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 18.8.Да съхраним 

традициите - възстановка  

на обичаите за Коледа и 

Великден : 

18.8.1.,,Вълшебствата на 

Бъдни вечер“ 

18.8.2.,,Коледни традиции 

от Северозапада“ 

18.8.3. .,, Коледни 

вълнения’’ 

18.8.4.,,За хляба наш – 

обреди, драматизации и 

конкурс“ 

18.8.5.Рецептите на баба 

2022 / 2023 г. 

 

 

м.12.2022 г. 

 

м.12.2022 г. 

 

м.12.2022 г. 

м.04.2023 г. 

 

 

м.04. 2023 г.  

 

 

Ученици от ЦДО,  

ІVв и V клас 

Кл.р-ли на 4.клас 

П. Кръстева 

Т.Цветкова, 

С.Петрова, 

К.Тодорова 

Т.Василева 

 

Л.Славчева 

 

Т.Василева, 

К.Тодорова 

 

   

 

 

Брой ученици 

 

Брой ученици 

 

Брой изложби 

 

Брой ученици 

 

Брой ученици 

 

 

 

66 

 

350 

 

1 

 

80 

 

60 

 

 



за Цветница и Великден“ 

 

100 

 18.09. Световен ден на 

розовата фланелка, против 

тормоза 

24.02.2023 г. Педаг. съветник 

Л. Славчева 

Брой изложби 1 

 18.10. ,,Зелена планета’’: 

18.10.1.Ден на Земята  

18.10.2. Проектни 

решения за пестене на 

природните ресурси 

18.10.3. ,,Зелена седмица“ 

18.10.3.1. ,,Защитени 

видове в България“ 

18.11.3.2. Моето зелено 

училище 

18.11.3.3. Най – чиста 

класна стая 

18.11.3.4.Световен ден на 

околната среда 

м.04/06.2023г. 

22.04.2023 г. 

м.04.2023 г. 

 

 

м.06.2023 г. 

 

 

м.06.2023 г. 

 

5.06.2023 г. 

 

5.06.2023 г. 

Д.Тодорова, кл.р-ли 

В.Николова 

Д.Тодорова 

М.Димитрова 

 

Д.Тодорова 

Тр.Цветкова 

 

Т.Василева 

 

Д.Тодорова 

 

Л.Славчева 

Филм 

Брой изложби 

 

 

Брой изложби  

 

Брой училищни 

инициативи 

Конкурс 

 

 

Брой инициативи 

2 

1 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 18.12. Участие в 

състезания от Национален 

и регионален спортен 

календар 

Целогодишно Ученици от І- VII 

клас 

Юл. Райчев           

Хр. Владимиров 

% 10 

 18.13. Участие в конкурси 

и състезания от 

Националния календар за 

изяви по интереси  

Целогодишно 

 

В.Николова, 

Елизабета Ценова, 

Лиана Славчева, 

Таня Василева 

 

% 20 

 18.14. Училищни 

състезания: 

18.14.1. ,,Пиша грамотно” 

    

м.12.2022 г. 

м.04 2023 г. 

 

Ученици от V-VI кл 

Ученици от II- IV кл 

 

Брой ученици 

 

120 

200 



18.14.2. ,,Най-добър 

четец”  

18.14.3. ,,Моят читателски 

дневник” 

м. 04.2023 г. Ученици от III-VII  300 

 18.15. Чета и разбирам : 

18.15.1. Четем  заедно                    

18.15.2.Участие в 

националната 

инициатива,,Маратон на 

четенето" 

м.10. 2022 г. 

 

м.04. 2023 г. 

 

м.04.2023 г. 

Ученици от І- VІ  кл. 

 

Ученици от І- VII кл. 

 

Ел.Ценова , 

Цв.Илиева 

Брой ученици 

 

 

 

% 

200 

 

 

 

50 

 18.16. „Баба Марта 

бързала, мартенички 

вързала“”- 

благотворителен базар 

м.03. 2023 г. 

 

Ученици от  I-VII кл. 

 

% 100 

 18.17. Седмица на 

математиката 

13-17.03.2023  Ив.Иванова, 

М.Димитрова, 

К.Иванова 

Й.Еленкова 

Брой инициативи 3 

 18.18. Ден на Европа – 

постери и плакати 

м. 05. 2023 г. Отг. Л.Славчева, 

Сн.Петкова 

Брой ученици 50 

 18.19. Пролетен спортен 

празник. 

м. 05. 2023 г. 

 

Ученици  от І-VІІ кл 

 

% 100  

 

 18.20. Представяне на 

книга с ученически творби 

на историческа тематика 

/V,VII клас/ 

м. 05.2023 г. В.Николова Брой проектни 

дейности  

1 

 18.21. Организиране и 

провеждане на екскурзии  

с познавателна цел 

м.05-06. 2023 

 

 

Ученици от І-VІІ 

клас 

Брой ученици 280  

 

 18.22. Тържества на 

завършващи начална и 

основна образователна 

 м.06.2023 г. 

 

Ученици от ІV  и VII 

клас 

 

% 100 



степен 

 18.23. Подготовка и 

провеждане на Годишни 

утра по випуски. 

31.05. 2023 г. Ученици от І-ІІІ клас Брой ученици 200 

 18.24. Посещение на 

музей с учениците от 

трети - седми клас 

Целогодишно преподавателите по 

история и 

цивилизации 

% 100 

 18.25. Тържествено отбе-

лязване на национални 

празници и  годишнини на 

исторически събития и 

бележити личности : 

18.25.1  Тържествено 

откриване на учебната 

2022/2023 г. 

18.25.2. 114 години от  

Независимостта на 

България 

18.25.3. Ден на народните 

будители 

18.25.4. 300 години от 

рождението на Паисий 

Хилендарски, 260 г. от 

,,История 

славянобългарска“ и 60 

години от канонизацията 

му. 

18.25.5.  150 години от 

безсмъртието на Апостола 

на свободата 

Целогодишно 

 

 

 

 

 15.09.2022 г. 

21.09.2022 г. 

 

28.10.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

18.02.2023 г 

 

 

З.03.2023 г. 

 

24.05.2023 г. 

 

 Лиана Славчева 

Кл. ръководители 

Учители в ЦДО 

 

 

Д.Шупова 

Цв.Илиева, 

Ан.Илиева 

В. Николова 

Кл. р-ли 

В.Николова 

Л.Славчева 

Кл.р-ли 

 

 

В.Николова, 

Д.Шупова 

 

 

В.Николова 

Анета Илиева  

 

Випуск трети и 

% 

 

 

 

 

Брой инициативи 

 

 

Брой инициативи  

 

Брой инициативи 

 

 

Брой инициативи  

 

Брой инициативи  

 

 

 

Брой инициативи 

 

 

Брой инициативи 

100 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 



18.25.6. 145 години  от 

освобождението на 

България 

18.25.7. Ден на 

славянската писменост, 

просвета и култура под 

надслов ,,650 години 

Търновска книжовна 

школа“ 

18.25.8. Международен 

ден на детето 

18.25.9. Ден на загиналите 

за Свободата и войните за 

национално обединение 

18.25.10. Свети дух – 

празник на Монтана 

 

 

1.06.2023 г. 

 

 

2.06.2023 г. 

 

 

 

5.06.2023 г. 

шести клас  

Д. Шупова 

Цв.Илиева 

П.Кръстева 

 

Т.Василева 

Л.Славчева 

 

В.Николова 

А. Илиева, кл. р-ли 

на втори клас 

 

Л.Славчева 

Ел.Ценова 

 

 

Брой инициативи 

 

 

Брой инициативи 

 

 

 

Брой инициативи 

 

 

Брой инициативи 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

 18.26. Участие в 

организираните от РУО 

олимпиади  и състезания 

 м.12.2022 -  

 м.03.2023 г. 

Преподавателите  по 

КОО 

% 40 

 18.27. Организиране и 

провеждане на междинна 

диагностика за НВО  в 4- 

7 клас 

м.01/05.2023г. Учителите по 

предмети 

% 100 

 18.28. Участие в  

програми и тържества на 

училищно и регионално 

ниво 

Постоянен 

срок 

Ан.Илиева 

М. Цветанова 

% 100 

 18.29.Провеждане на 

общоучилищни занятия и 

мероприятия по БДП. 

По график Кл. р-ли и комисия 

по БДП 

Брой занятия 2 



 18.30. Дейности свързани 

с кариерно ориентиране 

на учениците. 

Целогодишно Кл. р-ли-2 -7 клас 

К. Иванова 

Срещи по 

випуски 

6 

 18.31.Организиран на 

зелени училища и летен 

отдих на учениците . 

По график: 

м.05 /06. 2023 

Кл. р-ли % 50 

 18.32. Закриване на 

учебната година – 

тьржества по класове  

 

м.06. 2023 г. 

 

Кл. р-ли 

 

% 100 

 18.33. Благотворителност  

,, От деца за деца” 

Периодично Кл.р-ли Брой инициативи  2 

19. Контрол по спазването 

на държавните 

образователни 

стандарти в училище и 

обслужващи звена 

    

 19.1. Цялостни проверки 

- Проверка на 

електронната 

документация за 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 



 19.2. Текущи проверки 

19.2.1. Периодични 

проверки на работата на 

педагогическия съветник. 

19.2.2. Контрол върху 

организацията и 

провеждането на 

олимпиади, външно 

оценяване, поправителни. 

19.2.3. Проверка на 

внесените, сумираните и 

пренесени отсъствия на 

учениците в електронните 

дневниците на 

паралелките и 

съответствието им с   

документите за извинения 

на отсъствия. 

19.2.4. Проверка на 

спазването и 

изпълнението на учебните 

програми. 

19.2.5. Проверка 

ритмичността на 

изпитванията. 

19.2.6. Проверка на 

вписаните в  електронните 

дневници на паралелките 

оценки  . 

 

19.2.7. Проверка на 

наложените наказания в 

 

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 

 

 



съответствие с ЗПУО, 

отразяването им в ЗУД. 

19.2.8. Проверки по 

спазване и изпълнение на 

седмичното разписание и 

времетраене на учебния 

процес. 

19.2.9. Проверка по 

спазване графика за 

дежурство и изпълнение 

задълженията на 

дежурните учители. 

19.2.10.Проверка на 

документацията, свързана 

с провежданите в училище 

поправителни изпити. 

19.2.11.Проверка върху 

издаваните документи на 

учениците. 

19.2.12.Проверка за 

отразяване  на темите и 

попълване на реквизитите 

на електронния дневник. 

 

 

По график 

 

  

 

По график 

 

 

 

Целогодишно 

 

По график 

 

 

 

 

 

 

 

Директор , ЗДУД 

 

 

 

 

Директор , ЗДУД 

 

 

ЗДУД 

 

Директор  

 

 

 

 

Директор, ЗДУД 

 

   

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

Брой проверки 

 

Брой проверки 

 

 

 

 

Брой проверки 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


