


I.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА НУ „АРХИМАНДРИТ ЗИНОВИЙ” ПРЕЗ 

ИЗМИНАЛАТА 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

  НУ ”Архимандрит Зиновий” е единственото самостоятелно начално училище на 

територията на област Перник. От учебната 1992/1993 година училището работи по 

учебни планове с изучаване на музика, хореография и изобразително изкуство. 

  НУ ”Архимандрит Зиновий” е утвърдено като иновативно с решение №584 от 

20.08.2020 г. на Министерски съвет за приемане на списък на иновативните училища в 

Република България. Нашите приоритети са да покрием и надвишим изискванията за 

успех на ДОС. Пресъздаването на различните видове изкуства e безспорен метод за 

вдъхновение на децата, както за творчески изяви, така и като средство за мотивация в 

изучаването на останалите предмети, заложени в учебния план.  

    От 2016 г. училището  е член на Световния образователен форум България, който е 

част от глобалната мрежа World Education Forum с активни представители от Холандия, 

САЩ, Великобритания, Финландия и други. Нашите ученици намират широко поле за 

изява в училищни форуми, празници, областни, национални и международни конкурси 

и фестивали.  

  През изминалата 2019-2020 година поради създалата се извънредна ситуация, 

причинена от пандемията COVID-19 бяха отменени редица изяви и участия на 

учениците.  Призови места заеха наши ученици в Коледното  математическо състезание-

Александър Веселинов Костадинов от 3 „б“ клас - 3 място, в международното състезание 

„Математика без граници“ - бронзов медал спечели Борис Светозаров Петков от 2 „а“ 

клас. В периода на онлайн обучението учениците от училището се включиха във всички 

конкурси и състезания, организирани от РУО-гр. Перник и бяха отличени с награди и 

грамоти.  

 В училището се обучаваха 260 ученици от първи до четвърти  клас .  Обхванати в 

целодневна организация на учебния ден бяха 176 ученици. 

 В училището се обучаваха  11 ученици със специални образователни потребности, за 

които се създаде подкрепяща среда. 

 Регулярно работят Координационният Съвет към Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз и превенция на агресията, за предотвратяване риска от отпадане от 

училище и за спазване на действащата нормативна уредба в системата на 

предучилищното и училищното образование.  

  Училищната общност е много добре функционираща –  добре работещо УН и 

Обществен съвет. Училището осъществява пълноценно сътрудничество с други 

училища, институции и НПО. 

  Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет. Прилагат 

се форми на наставничество на млади и новоназначени учители.   

 



 Училището развива активна дейност по НП и проекти: 

 НП  ”На училище без отсъствия, мярка ”Без свободен час в училище”; 

 НП „ИКТ-средства за интернет-свързаност“ 

 НП „ИКТ-средства за електронен дневник“ 

 НП „ ИКТ-доизграждане на безжична локална мрежа(Wi-Fi) 

 НП” Оптимизация на училищната мрежа”, мярка” Обезщетение на персонала” 

 НП” Развитие на педагогическите кадри” 

 Предоставяне на плодове и зеленчуци по Схема ”Училищен плод” – ДФ 

”Земеделие” 

 Нов проект на училищата включени в списъка на иновативните училища за 

учебната 2019/2020 година 

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 - 

проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ 

 Занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование 

 Проект за предоставяне на средства за подпомагане на ФВС 

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, 

Процедура BG05M2OP001-3.009   МИГ – Радомир – Земен, Мярка 2.4.1. 

„Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в 

трудно достъпните райони“ 

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 -

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.018 

- ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

II. ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ : 

 Основен приоритет – Развиване на НУ“ Архимандрит  Зиновий“ като иновативно 

и реализиране на качествен образователен процес чрез въвеждане и 

популяризиране на иновативни методи в обучението; 

 Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик; 

 Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено 

образование, което отговаря на нуждите и способностите му; 

 Ориентираност към  интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и 

социалните промени в живота му, както и способността му да прилага усвоените 

компетентности на практика; 

 Иновативност и ефективност в педагогическите практики, динамично 

управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка 

на миналия опит и бъдещото въздействие; 

 Училището, като част от системата на образованието, ползва автономия да 

провежда собствена политика, в съответствие с държавните образователни 

стандарти; 

 Запазване, обогатяване и утвърждаване на традициите и ритуалите в училищния 

живот. 



ГЛАВНА ЦЕЛ.СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

Запазване  качеството на образователния процес в Началното  училище и 

постигнатите високи резултати при обучението и възпитанието на децата, 

съобразно изискванията и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности. 

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност; 

 Развиване на физическото, духовното и нравственото здраве на учениците, с цел 

изграждане на физически и морални здрави и дееспособни личности; 

 Развиване на интелектуалните възможности и комуникативните способности на 

личността, нейната индивидуалност и самостоятелност; 

 Формиране на национално самосъзнание, възпитаване в родолюбие, обич и 

уважение към родния край и съпричастност, както към местните, така и към 

глобалните проблеми на човечеството 

 Спомагане за формирането на българските деца като граждани на демократично 

общество, като свободни, морални, инициативни и толерантни личности, 

уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура; 

познаващи и зачитащи националните и общочовешките ценности; осигуряване на 

конструктивен климат и атмосфера, нулева толерантност към насилието и 

агресията. 

ФИЛОСОФИЯТА НИ: 

Идеята е да се осигурят благоприятни условия на децата да изживеят пълноценно 

своето детство и да се подготвят за предизвикателствата на ХХI век. 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 Да покрием и надвишим изискванията за успех на ДОС 

 Иновативност и творчество 

 Толерантност и позитивна етика 

 Хуманизация на процеса на образование 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Разработване и утвърждаване на единна и ефективна 

система за качествено управление на институцията. 

 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1.Анализ на образователната реформа в страната в контекста на европейските 

политики и стратегически цели за превръщането на образованието като национален 

приоритет и намиране мястото на образователната институция в контекста на промените. 

Квалификация на ръководния персонал по проблемите, свързани с образователната 

реформа и адаптирането на училищните политики към новите образователни цели. 

           Срок:  м. септември 2020г. 

                                                                                                               Отговорник: Директор 



1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите. 

                                                                                          Срок: : м. септември 2020  г. 

     Отговорник: Директор                   

1.3. Изграждане на училищна система за качество: 

 Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност 

през настоящата  учебна година . 

 Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество. 

 Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, 

ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/ 

 Изграждане на училищни екипи за: 

 подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

 работа в областта на изкуствата; 

 активно взаимодействие с родителската общност и институциите в областта на 

нравственото и естетическото възпитание на подрастващите; 

 утвърждаване на позитивно поведение на учениците;  

 развитие на училищната общност. 

Срок: м. октомври 2020 г. 

    Отговорник: Директор                                         

1.4.Дейности  за развиване на училището като иновативно: 

 Въвеждане и популяризиране на интерактивни методи на обучение и възпитание 

чрез споделяне на добри практики и  опит в методическите обединения   и срещи 

за решаване на възникнали проблеми 

                                                                                                   Срок м. септември – м. юни 

                                                                                                                         Отг. Директор,  

                                                                                       Екипи за ключови компетентности 

 Публичност на инициативите и резултатите от тях 

                                                                                           Срок м. септември – м. юни 

                                                                         Отг. Директор, ръководители на групи 

 Участие в дейностите на фондация Световен образователен форум България 

                                                                                                Срок: през цялата година 

                                                                                                                  Отг. Директор 

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

 

2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

                                                                                           Срок: октомври -  юни  2020 г./21 г. 

                                                                                                                           Отговорник: ПС 

2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

                                                                                                                     Срок: през годината 

                                                                                                 Отговорник:  Комисия за ВУКД 

2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета.  

                                                                                                  Срок: 2020-2021 учебна година 

                                                                                                                Отговорник: Директор 

                                                                                                                   Главен счетоводител 

2.4. Работа с организации, НПО и институции, склонни да бъдат спонсори в областта на 

образованието                                                                                                                                                  

                                                                                                  Срок: 2020-2021 учебна година 



                                                                                                                Отговорник: Директор 

                                                                                                                   Главен счетоводител  

 

Дейност 3. Квалификация 

 

3.1. Изработване на План за квалификация, правила за квалификационна дейност, 

реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите 

специалисти, проведена от други институции. 

             Срок: 13.09.2020 г. 

     Отговорник: Директор, 

              Комисия за ВУКД 

3.2. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите чрез 

учене през целия живот. 

                                                                                                       Срок: През учебната година 

     Отговорник: Директор, 

             Комисия за ВУКД 

3.3. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от специализирани 

обслужващи звена, от висши училища и научни организации.                                                                                       

                                                                                                       Срок: През учебната година 

     Отговорник: Директор, 

             Комисия за ВУКД 

3.4. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит. 

                                                                                                       Срок: През учебната година 

                                                                                     Отговорник: Ръководителите на екипи  

                                                                                                      по ключови компетентности 

 

Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

4.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция /справка СФУК/ 

 Инструкция за вътрешна комуникация; 

 Правилник за документооборота 

  Срок: м. февруари 2021г. 

      Отговорник: Директор 

         Главен счетоводител 

4.2. Поддържане и актуализиране на информационния поток, периодични сбирки на 

педагогическия и непедагогически състав, за да бъде сведена оперативната информация 

в срок. 

                                                                                                  Срок: 2020-2021 учебна година 

                                                                                                                Отговорник: Директор 

                                                                                                                              Главен учител 

4.3. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 

дисциплини.                                                                                             

                                                                                                 Срок: 2020-2021 учебна година 

                                                                                                                Отговорник: Директор 

4.4. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация. 

  Срок: по график от плана      

        за контролна дейност 

      Отговорник: Директор 



4.5. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и документите. 

 Срок: През цялата година 

                                                   Отговорник: Училищна експертна комисия по  архивиране   

 

Дейност 5. Училищен персонал. 

 

5.1. Актуализиране на  инструкцията за вътрешна комуникация спрямо изискванията на 

стандарта за информация и документите. 

                                                                                                     Срок: месец октомври 2020 г. 

      Отговорник: Директор 

5.2. Изработване на критерии  и оценъчна карта за оценка труда на учителите и 

служителите. 

                                                                                                              Срок: септември 2020 г. 

                  Отговорник: Комисия,                      

                     главен счетоводител 

5.3. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности. 

                                                                                                    Срок: месец септември 2020 г. 

                                                                                                               Отговорник: учителите                                                                  

                                                                                        специалисти, работещите по проекти 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на 

ученика към училищната среда. 

 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

2.1.1. Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и 

библиотечно обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене. 

                                                                                              Срок: м. септември 2020 г. 

      Отговорник: Директор                    

2.1.2. Изграждане на ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в 

правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете. 

 Срок: м. септември 2020г. 

      Отговорник: Директор 

2.1.3. Включването на учениците в различни училищни общности в зависимост от  

интересите и потребностите –  фолклорни състави, спортни секции, клубове и др. 

 Срок: м. октомври 2020 г. 

                                                                 Отговорник: Педагогическите специалисти 

2.1.4.Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за 

приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети.                                                                                                                                                                 

                                                                                                  Срок: 2020-2021 учебна година 

                                                                                                               Отговорник: Директор,  

                                                                                                       педагогически специалисти                                                                  

2.1.5.Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 

преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от 

ученето и повишаване активността на учениците. 

 Срок: През цялата година 

                                                                     Отговорник: педагогически специалисти 

 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 



2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици чрез програма за превенция 

на ранното напускане от училище. 

 Срок: През цялата година 

                                                                                        Отговорник: класните ръководители, 

                                                                              Координатор – Приобщаващо образование 

2.2.1.2.Актуализиране на информационната система за проследяване на децата от 

уязвими групи. 

   Срок: при необходимост 

                                                                                          Отговорник: Координатор ЕКППО, 

                                                                                                                           Ресурсен учител 

2.2.1.3.Допълнителна работа с ученици със специални образователни потребности и 

ученици , застрашени от отпадане и/или преждевременно напускане на училище. 

 Срок:2020-2021уч.година 

                                                                                         Отговорник: класните ръководители 

2.2.1.4.Създаване на условия за развитие на талантливите деца  чрез насърчаване на 

техните творчески изяви.  

                                                                                                       Срок: през учебната година. 

                                                                                         Отговорник: учителите специалисти 

2.2.1.5. Управление на информацията за преждевременно напусналите училище. 

Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от 

рискови групи /съобразно различните причини от отпадане. 

  Срок: през цялата година 

       Отговорник: Комисия 

2.2.1.6 Актуализиране на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и 

реализиране на дейности за разрешаване на конфликти. 

                                                                                                    Срок: месец септември 2020г. 

                                                                                                                           Отговорник: ПС 

2.2.1.7. Съвместна работа на класните ръководители с УКБППМН по изпълнение на 

Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение. 

                                                                                                        Срок: през учебната година 

                                                                          Отговорник: класни ръководители и комисия 

2.2.1.8. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за 

разпространяване на информация, свързана с дейността на училището: 

 Интернет сайт на училището 

                                                                                                        Срок: през учебната година 

                                                         Отговорник: Комисия за културно-естетическа дейност 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Управление на образователно-възпитателния процес чрез 

внедряване на ефективна система за  учене, ориентирана към мислене и 

практическо приложение на теоретичните знания 

 

Дейност 1: Учебна дейност 

3.1.1. Разработване на тематичен план на учебния материал, съобразен с ДОС и учебния 

план на училището. 

                  Срок: 09.2020 г. 

                                                                                     Отговорник: Директор, учители 

3.1.2. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост. 

   Срок: при необходимост 

                                                                                     Отговорник: Директор, учители 



3.1.3. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с нуждаещи 

се от подкрепа ученици в урочната работа. 

                                                                                                            Срок: през цялата година 

 Отговорник: всички учители 

3.1.4. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 

затвърдяване съгласно изискванията на ДОС. 

           Срок: през годината 

     Отговорник: учителите 

3.1.5. Адаптиране на тематичните планове за различните паралелки спрямо равнището 

на подготовка и различните потребности на учениците. 

           Срок: през годината 

     Отговорник: учителите 

3.1.6. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на 

учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с 

презентации, с информационни съобщения и др. 

  Срок: през цялата година 

   Отговорник: : учителите 

3.1.7. Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи на 

урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и защитата 

й. 

  Срок: през цялата година 

     Отговорник: учителите 

3.1.7. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване на съвременни информационни и комуникационни технологии 

в обучението. 

                                                                                    Срок: по плана за квалификация 

                                                                         Отговорник: комисия за квалификация 

3.1.8. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, интерактивен 

подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, 

самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал. 

  Срок: през цялата година 

                                                                  Отговорник: педагогическите специалисти 

 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 
3.2.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

                                                                                         Срок: септември 2020/през годината 

                                                                                                                         Отговорник: ЕКК 

3.2.2. Разработване и утвърждаване на училищни „стандарти“ /училищни добри 

практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 

                                                                                                       Срок: месец ноември 2020 г. 

  Отговорник: председатели ЕКК 

3.2.3. Запознаване на  ученици и родители  с критериите за оценяване. 

                                                                                                            Срок: през цялата година 

                                                                                                                   Отговорник: учители 

3.2.4. Изготвяне на график за датите за тестове и самостоятелни работи входно, 

междинно и изходно ниво и  предварителното му оповестяване на учениците и на 

родителите. 

                                                                                                   Срок: месец септември 2020 г. 

                                                                                                                  Отговорник:  учители 



3.2.5. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно ниво 

във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за 

подобряване на резултатите. 

                                                                                                               Срок: месец май 2021 г. 

             Отговорник: председател     

           ЕКК на началните учители 

3.2.6. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно 

чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

                                                                                            Срок: до края на месец юни 2021 г. 

      Отговорник: Директор 

 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик – учител; ученик – 

ученик, учител – учител 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето 

и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование. 

                                                                                                   Отговорник: начални учители, 

                                                                                                                           ресурсен учител 

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

                                                                                                                        Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                                   Отговорник: начални учители, 

                                                                                                                           ресурсен учител                                

3.3.3.Изграждане на умения за работа в екип в паралелката. 

 Проектно учене; 

 Използване на интерактивни методи и др.; 

 Визуализация на учебния материал чрез посещение на културни, природни и 

исторически обекти  при спазване на всички изисквания и съобразени с всички 

разпоредби на МЗ, МОН, РЗИ за обучение в условията на продължаващата 

пандемична ситуация,обусловена от разпространението на COVID-19. 

                         Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                        Отговорник: начални учители 

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките. 

                         Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                                                   Отговорник: учители 

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 

самоуправление. 

             Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                           Отговорник: класни ръководители,  

                                                                                                                        Детски парламент 

3.3.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството и спорта.  

               Срок: юни 2021г. 

                Отговорник: Директора 

3.3.7. Връчване на четвъртокласниците на Диплом за отличен успех и оригинално 

представяне в училищни и извънучилищни изяви. 

               Срок: юни 2021г. 

                Отговорник: Директора 

3.3.8.Учредяване на училищна награда-приз за постигнати високи резултати през 

изминалия начален етап на обучение в НУ “Архимандрит Зиновий“. 

               Срок: юни 2021г. 



                                                                                            Отговорник: учителите    на 4 клас,  

                                                                                                                                      Директор 

3.3.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 

свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището. 

Празници: 

 15 септември – тържествено откриване на учебната година; 

 22 септември – Обявяване на независимостта на България; 

 26 октомври – Ден на град Радомир; 

 01 ноември – Ден на народните будители; 

 Коледен базар; 

 Коледни тържества; 

 Участие в изложбата на тема „Сурва – традицията е жива”; 

 19 февруари – Почитане паметта на Апостола 

 01 март – Баба Марта 

 03 март – Национален празник на България 

 24 март – Патронен празник на училището 

 Дни на детската книга – април, май 

 Провеждане на Училищен фолклорен фестивал „Да пеем, да се надпяваме“ 

 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост 

 01 юни –Ден на детето 

 Тържествено закриване на учебната година 

                                                                                                                        Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                           Отговорник: класни ръководители,                                                         

                                                                                                                  учители специалисти 

3.3.8.Участие в национални, регионални и международни конкурси на групите с ИУЧ по 

музика, хореография и изобразително изкуство – ДФГ ”Мрачанче”, групи за народни 

танци, групи за словесен фолклор, индивидуални изпълнители, участия в изложби, 

участия в спортни изяви. Училищни и общински спортни изяви, съобразени с 

националния спортен календар 

                                                                                                                        Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                                           Отговорник: Б. Тодорова,                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                М. Стаменов,  

                                                                                                                                      К. Гигова, 

                                                                                                                            К. Александров 

Участие в ежегодни национални състезания и фестивали от културния календар на МОН 

в областта на изкуствата 

                                                                                                                        Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                                      Отговорник: К. Александров 

 Участия във фолклорни конкурси 

                                                                                                                       Срок: 2020 /2021 г. 

                                                                                                                Отговорник: К. Гигова 

                                                                                                                                   Б. Тодорова 

 Спортни празници 

                                                                                                                        Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                                      Отговорник: К. Александров 

                                                                                                                              Е. Емануилова 

 Състезание с велосипеди „Аз управлявам своя велосипед безопасно” 

                                                                                                                              Срок: м. април 

                                                                                                          Отговорник: Е. Милошева 



 Патронен празник на училището - организиране на различни дейности, посветени 

на празника от учители, ученици и родители 

                                                                                                                                Срок: м. март 

                                                                                            Отговорник: учители специалисти 

 Провеждане на екскурзии и наблюдения с учебна цел  при спазване на всички 

изисквания и съобразени с всички разпоредби на МЗ,МОН,РЗИ за обучение в 

условията на продължаващата пандемична ситуация, обусловена от 

разпространението на COVID-19. 

                                                                                                                                 Срок: м. май 

                                                                                                                Отговорник: Директор 

                                                                                                                  Класни ръководители 

 Коледни и новогодишни тържества 

                                                                                                                        Срок: м. декември 

                                                                                         Отговорник: класните ръководители 

 Участия в общински конкурси, имащи отношение към изкуствата изучавани в 

училище 

                                                                                                                        Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                           Отговорник: класните ръководител 

 Годишно утро в първи клас 

                                                                                                                                 Срок: м. май 

                                                                             Отговорник: класните ръководители  

 Участие в конкурса „Орфеево изворче”- Стара Загора 

                                                                                                                                Срок: м. март 

                                                                                                               Отговорник: К. Гигова,  

                                                                                                                                   Б. Тодорова 

 НДФФ „Орфеева дарба” – град София 

                                                                                                                    Срок: м. март 

                                                                                                    Отговорник: К. Гигова 

                                                                                                                       Б. Тодорова 

 Международен конкурс” С очите си видях бедата” 

                                                                                                                              Срок: м. април 

                                                                                                           Отговорник: М. Стаменов 

 Международен детски фолклорен фестивал „Слънце иде” – с. Дрен 

                                                                                                                                 Срок: м. юни 

                                                                                                                Отговорник: К. Гигова 

                                                                                                                                   Б. Тодорова 

 Девети училищен фолклорен фестивал „Да пеем, да се надпяваме” 

                                                                                                                                 Срок: м. май 

                                                                                            Отговорник: учители специалисти 

 Национална изложба „Златна есен – плодовете на есента” – Севлиево 

                                                                                                             Срок: м. ноември 

                                                                                              Отговорник: М. Стаменов 

 Годишна училищна изложба на детски рисунки в музей „Войнишко въстание” 

                                                                                                                    Срок: м. март 

                                                                                               Отговорник: М. Стаменов 

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно представяне в НВО. 

                                                                                                                 Срок: до м. май 2021 г. 



                                                                                 Отговорник: класни ръководители 4 клас 

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при 

условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с 

обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи 

и през следващата учебна година/ чл.124, ал.2 от ЗПУО / 

               Срок: юни 2021 г. 

                                                                                                                   Отговорник: учители 

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

3.5.1. Организиране и реализиране от училищни състезания, конкурси и др. 

              Срок: 2020/2021 г. 

       Отговорник: Комисия 

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

 Коледно математическо състезание; 

 Олимпиада по математика; 

 Национална олимпиада ”Знам и мога”; 

 Национално състезание „Ключът на музиката”; 

 Коледно математическо състезание; 

 Състезанието Bulgarian  National English Spelling Bee”-2021 

 Великденско математическо състезание; 

 Европейско кенгуру - Национално състезание на СБНУ; 

 Национален литературен конкурс „Мария Смилова”; 

 Участие в общински състезания и конкурси 

              Срок: 2020/2021 г. 

                                                                                         Отговорник: класните ръководители 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти. 

 

 НП” Без свободен час в училище” 

              Срок: 2020/2021 г. 

     Отговорник: Директор; 

                             Комисия 

 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 

 Планиране, координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво. 

 Създаване на условия за повишаване на квалификацията – вкл. финансови. 

- за придобиване на следдипломна квалификация; 

- за придобиване на ПКС и др. 

          Срок: През годината 

                Отговорник: Директор,     

                     главен счетоводител 

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, 

олимпиади и др.  

 Изготвяне на кът и витрина във фоайето на училището с наградите на ученици и 

учители; 

 Мотивиране на учители чрез отличието „Учител на годината”; 



 Регламентиране на допълнително заплащане във ВПРЗ за положен допълнителен 

труд 

          Срок: През годината 

                                                                                                               Отговорник: Директор,         

                                                                                                                    главен счетоводител 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Изграждане на училищни политики за възпитание и 

социализация на учениците 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 

социализацията на децата. 

4.1.1. Разработване на план за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование.  

 Срок: м. септември 2020г. 

       Отговорник: Комисия 

4.1.2. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, 

индивидуално консултиране по възрастови проблеми. 

           Срок: през годината 

                                                                                             Отговорник: Комисия УКБППМН 

4.1.3. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите 

компетентности. 

                                                                                                            Срок: м. октомври 2020г. 

       Отговорник: Комисии 

4.1.4. Разработване и реализиране план за дейност на УКБППМН: 

 Срок: м. септември 2020г. 

                                                                                             Отговорник: Комисия УКБППМН 

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност. 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

 На ниво паралелки; 

 Чрез проекти и програми; 

 Чрез съдействие от компетентни органи; 

 Чрез партньорство с институции. 

  Срок: през цялата година 

                                                                                            Отговорник: класни ръководители 

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа. 

Чрез осигуряване на обща подкрепа: 

 екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

 кариерно ориентиране на учениците; 

 занимания по интереси; 

 библиотечно-информационно обслужване; 

 грижа за здравето; 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

    Срок: през учебната година 

                                                                                Отговорник: класни ръководители 

4.2.3. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 

на живот. 

 Здравни беседи; 

 Дискусии с представители на здравни организации; 

 Обучения; 



 Състезания. 

                                                                          Срок: по график, през учебната година 

                                                                                    Отговорник: медицинска сестра 

4.2.4. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците: 

 Целогодишна грижа за цветята в алеята на класовете ; 

 срещи с Регионалната инспекция по опазване на околната среда; 

 състезания на открито; 

 посещения в близки местности. 

 Създаване на „Зелени класни стаи“ 

                                                                                                            Срок: през цялата година 

                                                                                         Отговорник: класните ръководители 

4.2.5. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

 Патриотичен календар на класа;  

 Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната 

ни история – разписани инициативи за всеки празник; 

 Творби на ученици и възможности за публикуване освен в училищните и в местни 

и национални медии. 

                                                                                                            Срок: през цялата година 

                                                                                 Отговорник: педагогически специалисти 

4.2.6. Ритуализация на училищния живот. 

 Патронен празник; 

 Символи и ритуали; 

 Разучаване на химна на училището от всички ученици. 

 Срок: до месец март 2021 

             Отговорник: Катя Гигова 

                      Калин Александров 

                       Красимир Кирилов 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Партньорство и сътрудничество. Разработване и 

утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, 

съдзаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите 

специалисти при работа с родители, ученици и общественост. 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

5.1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители  – Система за наставничество 

или менторство. 

           Срок: през годината 

                    Отговорник: ЕКК 

5.1.2. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование 

  Срок: през цялата година 

              Отговорник: ЕКК 

5.1.3. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 

организираните от училището извънкласни дейности: 

 Коледен базар; 

 Училищни изложби; 

 Патронен празник; 

 Фолклорен училищен фестивал; 

 Форуми за превенция на агресията и насилието; 



 Дарения за деца в тежко социално положение; 

 Осигуряване на помагала за социално слаби ученици. 

               Срок:2020/2021г. 

Отговорник: педагогически екип     

                                     и родители 

5.1.4.Работа с Обществения съвет – бюджет на училището, стратегически цели, 

предстоящи задачи . 

                                                                                                                        Срок:2020/2021г. 

                 Отговорник: Директор, 

   педагогически екип и родители 

                                                                                  

Дейност 2: Външно партньорство 
5.2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията. 

                                                                                                     Срок: през учебната година 

  Отговорник: Комисия 

5.2.2. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност 

и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции.  

           Срок: м. март 2021г 

     Отговорник: Директор, 

               Обществен съвет 

5.2.3.Партньорство с фолклорни състави от община Радомир и страната, както и с 

неформални организации, които целят съхранение и разпространение на българския 

фолклор като неоценимо национално богатство. 

                                                                                        Отговорник: Учителите специалисти 
 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК 
ОТГОВАРЯ 

ОРГАНИЗИРА 
КОНТРОЛИРА 

1. 
Изготвяне на правилник за дейността на 

училището 
09.2020г. Комисия Директор 

2. Изработване на седмично разписание 09.2020г. Комисия Директор 

3. Утвърждаване на училищните учебни планове 09.2020г. Директор Директор 

4. 

Изпращане на сведение за приетите в І клас 

ученици до общинските администрации по 

местоживеене 

09.2020г. 

Класни 

ръководители, 

директор 

Директор 

5. Изготвяне на учебни програми за ИУЧ и ФУЧ. 09.2020г. Учители Директор 

6. 
Запознаване и спазване на насоките на МОН за 

работа на училището в условията на Covid 19 

09.2020-

06.2021г. 

ПС, учители, 

мед.сестра 
 

7. Работа в  платформата  на  електронен дневник 09.2020г. Учители Директор 

8. Изработване на план за контролната дейност 09.2020г. директор Директор 

9. 
Изработване на годишен план за квалификация на 

педагогическия персонал 
09.2020г. 

директор, 

комисия 
Директор 

10. Приемане на годишния план 09.2020г. 
Педагогически 

съвет 
Директор 

11. 
Представяне за съгласуване на Списък-Образец 

№1 
20.09.2020г. директор Директор 



12. 
Изготвяне на график за провеждане на 

консултации с ученици 
09.2020г. учители Директор 

13. 
Изготвяне на график за провеждане консултации 

с родители  и работа с училищната документация 
09.2020г. учители Директор 

14. 
Попълване на необходимите форми – образци на 

НСИ 
10.2020г. директор Директор 

15. 
Актуализиране на информацията от Списък-

Образец №1 към 01.12.2020 г. 
01.12.2020г. 

Силвия Иванова 

Класните 

ръководители 

Директор 

16. 
Изготвяне на заявка за задължителна училищна 

документация за края на учебната 2020/ 2021 г. 
20.01.2021г. 

Веселина 

Крумова 
Директор 

17. 

Изготвяне на списък на ученици със съмнения за 

проблеми в психо-физическото развитие, които 

ще се представят за първична оценка на 

образователните потребности 

25.01.2021г. 

Координатор 

приобщаващо 

образование, 

ресурсен учител 

Директор 

18. 
Изготвяне на справка за броя на отпадналите 

ученици и анализ на причините 
02.2021г. 

Класните 

ръководители 

Силвия Иванова 

Директор 

19. 
Актуализиране на информацията от Списък-

Образец №1 към началото на ІІ уч. срок 
02.2021г. 

Силвия Иванова 

Класните 

ръководители 

Директор 

21. 

Изготвяне на заявка за задължителна училищна 

документация за началото на учебната 2021/ 

2022г. 

03.2021г. 
Веселина 

Крумова 
Директор 

22. 

Приемане на план за подготовка и организиране 

на рекламната кампания на училището за 

учебната 2021/ 2022 г. 

03.2021г. Комисия Директор 

23. 

Изготвяне на заявка за необходимите учебници и 

учебни помагала, които ще се ползват 

безвъзмездно за учениците І-ІV клас за учебната 

2021/ 2022г. 

04.2021г. 

       домакин, 

Веселина 

Крумова 

Директор 

24. 

Приемане на график за подготовката на 

материално-техническата база за новата учебна 

година 

09.05.2021г. 

Домакин, 

Красимир 

Александров 

Класните 

ръководители 

Директор 

25. 
Определяне на групите за избираеми и 

факултативни часове за учебната 2021/2022  г. 
06.2021г. 

Класни 

ръководители, 

Директор 

Директор 

26. Провеждане на допълнителна работа с ученици  

 

06.2021г. 

 

учители Директор 

27. 
Изготвяне на предложения за квалификационна 

дейност през учебната 2021/2022 г. 
06.2021г. Комисия Директор 

28. 
Изготвяне на проект Списък- образец №1 за 

учебната    2021/2022 г. 
06.2021г. директор Директор 

29. 
Изготвяне на обобщена информация за броя на 

отпадналите ученици и анализ на причините 
07.2021г. 

Координатор 

ПО 
Директор 

30. 
Проверка на училищната документация, свързана 

с учебния процес 
   



 *** Дневници (два пъти на учебен срок) 

10.2020г., 

01.2021г., 

03,05/06. 

2021г. 

Директор Директор 

 *** Книга на подлежащите 

09.2020 г., 

06.2021г. 

 

Гергана 

Първанова 
Директор 

31. Проверка на друга документация    

 *** Главна книга 
06.2021г. 

 

Класни 

ръководители 
Директор 

32. Проверка на дежурството в училище 
През цялата 

година 
директор Директор 

33. 
Установяване на входното и изходното равнище 

на резултатите от УВД 

10.2020г., 

06.2021г. 

 

Класни 

ръководители  

учители по АЕ 

Директор 

34. 
Проверки, свързани с изпълнението на учебния 

план 
Постоянен Комисия Директор 

35. Родителски срещи 

09.2020г., 

11.2020г,. 

01.2021г., 

04.2021г. 

Класни 

ръководители 
Директор 

 

*** Запознаване с Правилника на училището, 

Учебните планове за паралелките  в І кл. и избор 

на родителски актив и членове на ОС и УН. 

09.2020г. 
Класни 

ръководители 
Директор 

 
*** Състояние на успеваемостта. Запознаване с 

противообществените прояви на ученици. 
12.2020г. 

Класни 

ръководители, 

комисия 

Директор 

 

*** Отчитане успеха и резултатите от 

междинната проверка  на учениците от І учебен 

срок.  

02.2021г. 

Класни 

ръководители, 

Учители по АЕ 

Директор 

 
*** Състояние на успеваемостта на учениците. 

Указания за приключване на учебната година 
04.2021г. 

Класни 

ръководители 

 

Директор 

36. 
Заседания и проблематика на Педагогическите 

съвети: 
   

 
*** Обсъждане на новостите в образователната 

система през предстоящата учебна година 
09.2020г. Секретар ПС Директор 

 

*** Обсъждане и приемане на Правилник на 

училището. Обсъждане и приемане на Годишен 

план. 

09.2020г. 
Комисии 

директор 
Директор 

 

*** Анализ на входното ниво на учениците и 

готовността на първокласниците за училище. 

Акцент върху подготовката по БЕЛ и математика.  

10.2020г. Учители Директор 

 
*** Анализ на обучението по учебните предмети 

през 1 учебен срок 1-4 клас 
02.2021г. 

Директор 

Учители 
Директор 

 

*** Разглеждане успеха и дисциплината на 

учениците в края на учебната 

2020/ 2021 година 

 

06.2021г. 
Учители Директор 



 *** Организация и провеждане на НВО 

 

04/05.2021г. 

 

 

Класните 

ръководители 

4клас 

Директор 

 

 

*** Отчет на резултатите от учебната 2020/ 2021 

година 

01.07.2021г. комисия Директор 

                                                                    

                                                                    

                                                                  ІІ. ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Откриване на учебната година 16.09.2020г. 

Директор, 

класните 

ръководители на 

ІV, учителите 

специалисти 

Директор 

2. 
Подкрепа за ефективна работа в електронна среда 

от разстояние 
09.2020г. 

Председател на 

комисията за 

ВУКД 

Директор 

3. Европейски ден на спорта 28.09.2020г. Ева Емануилова Директор 

4. 
Занимание на тема „Аз познавам правилата за 

движение по улиците” 
09.2020г.    учители ЦДО Директор 

5. Участие в конкурс „Пиша красиво” 
09.2020-

06.2021г. 
Учители ЦДО Директор 

6. Участие в общоградски турнир по футбол  10.2020г. 

Красимир 

Кирилов 

Красимир 

Александров 

Директор 

7. 
Изложба на рисунки на тема „Златната есен е 

дошла” 
10.2020г. Учители ЦДО Директор 

8. Ден на народните будители 30.10.2020г. 
Класни 

ръководители 
Директор 

9. 

Организиране на литературен конкурс за есе,  

поезия и проза на тема: «Моят дом-моята 

същност» или «Ценностите на моя град»-по 

случай 26 октомври-ден на град Радомир 

31.10. 

2020г. 

Класни 

ръководители 
Директор 

10. Беседа на тема «Сърфирам безопасно в интернет» 11.2020г. 
Учители ЦДО 3 и 

4 клас 
Директор 

11. 
Организиране на конкурс и изложба на рисунка 

на тема „Без насилие  в училище” 

01.11.2020-

15.11.2020г. 

Класни 

ръководители и 

учители по ИИ 

Директор 

12. 

Провеждане на дейности,свързани с 

отбелязването на Световния Ден за възпоменание 

към жертвите на ПТП 

11.2020г. 

Класните 

ръководители, 

комисия по БДП 

Директор 

13. 
Национална изложба „Златна есен-плодовете на 

есента „-Севлиево 
11.2020г. Мариус Стаменов 

Директор 

 

14. 
Превенция на професионалния стрес при 

учителите 
11.2020г. 

Председател на 

ВУКД 
Директор 



15. 

Подготовка за честване на коледните празници: 

изработване на домино, маска, шапчица или др. 

карнавален предмет за деца 

 *** Коледни тържества по класове 

12.2020г. 
Класните 

ръководители 
Директор 

16. Организиране на Коледен базар 12.2020г. 

Учител по 

изобразително 

изкуство, класни 

ръководители 

Директор 

17. 

Провеждане на беседи, свързани с 

християнството и традиционните български 

ценности 

12.2020г. Кл. ръководители Директор 

18. 
Провеждане на училищния кръг на олимпиадите 

по: 
   

 *** математика 

По график 

на РУО и 

МОН 

Учителите 

4 клас 
Директор 

   ***Олимпиада „Знам и мога „ 

По график 

на РУО и 

МОН 

Учителите 

4 клас 
Директор 

19. 

Беседа: Противодействие на проявите на насилие 

и агресия 

 

По график 

на 

кл. р-ли 

Класни 

ръководители 
Комисия укбппмн 

20. 
„Техники, методи и средства за повишаване на 

резултатите от учебния процес”- тренинг 
12.2019г. Комисия ВУКД Директор 

21. Организиране на изложба”Кукерската маска” 01.2021г. Учители ЦДО Директор 

22. 
Участие в изложба на тема“Сурва-традицията е 

жива“ 
01.2021г. Мариус Стаменов Директор 

23. 
Участие в конкурс по краснопис за учениците от 

първи клас “Като наниз от мъниста“ 
02.2021г. 

Класните 

ръководители 
Директор 

24. 

Конкурс за най-оригинално послание към хората 

, които обичаме  -родители,приятели, любими 

хора» 

02.2020г. 
Класни 

ръководители 
Комисия 

25. 
Литературно –музикална програма посветена на 

Васил Левски 
02.2021г. Комисия 

Директор 

 

26. 

По случай 11 февруари – Световен ден за 

безопасен Интернет – провеждане на беседа  на 

тема: „Интернет възпитател ” 

02.2021г. Комисия Директор 

27. 
Беседа и дейности свързани с „Деня на розовата 

фланелка“ 
02.2021г. Комисия Директор 

28. 
Участие в Национален конкурс“Моите детски 

мечти“-София 
02.2021г. Мариус Стаменов Директор 

29. 
Провеждане на училищен кръг на състезанието 

Bulgarian  National English Spelling Bee”-2021 
02.2021г. 

Елена Милошева, 

Ася Райчева 
Директор 



30. 

Беседа и изготвяне на презентация по случай 22 

март –Световен ден на водата под мотото”Всяка 

капка си струва” 

19.03.2021г. 

Класните 

ръководители на 

4 клас 

Директор 

31. 

Литературно –музикална програма посветена на 

3.март - Освобождението на България - 

национален празник.  

03.03.2021г. 
Класни 

ръководители 
Директор 

32. 

Международен ден на жената-изготвяне на 

картини и картички под надслов 

 «Мамо,обичам те !» 

03.2021г. 
Класни 

ръководители 
Директор 

33. 

Патронен празник на училището с тържествен 

концерт 

Водосвет за здраве 

Поднасяне на цветя на паметника на 

Архимандрит Зиновий 

Училищна изложба на детски рисунки в музей 

„Войнишко въстание“ 

03.2021г. 

 

Класни 

ръководители 

Учители 

специалисти 

Директор 

34. 

XIII Международен фолклорен фестивал 

„Орфеева дарба“- гр. София 

 

03.202г. 
Учители 

специалисти 
Директор 

35. 

Честване на християнските и традиционните 

български пролетни празници - изработване и 

подаряване на мартеници, „лазаруване”, празник 

за първа пролет 

03.2021г. 
Класни 

ръководители 
Директор 

36. 
Национален конкурс за детска рисунка „Пролет 

върху листа”- гр. Кюстендил 
03.2021г. Мариус Стаменов Директор 

37. 
Технологиите в подкрепа на ефективното 

управление на образователния процес 
04.2021г. 

Председател на 

ВУКД 
Директор 

38. 

Организиране на конкурс и изложба на рисунка 

на тема”Земята-моят дом” или „Пролетни багри”-

по повод Деня на Земята -22 април 

15.04.2021-

30.04.2021г. 

Класните 

ръководители на 

3 и 4 клас, 

учители ЦДО 

Директор 

39. Участие в Националния маратон на четенето 04.2021г. 
Класни 

ръководители 
Директор 

40. 
Национален конкурс за детска рисунка „Под 

дъгата на детството”- гр. Сандански 
04.2020г. Мариус Стаменов Директор 

41. Седмица на детската книга.  04.2021г. Начални учители Главен учител 

42. 
Участие в Национален литературен конкурс 

«Мария Смилова» 
04.2021г. 

Класни 

ръководители 
Директор 

43. Състезание с велосипеди 04.2021г. Комисия БДП Директор 

44. 
Участие в Национален конкурс за детска 

рисунка“Под дъгата на  детството“-Сандански 
04.2021г. 

Мариус Стаменов Директор 

45. 
Участие в Международен конкурс за детска 

рисунка“С очите си видях беда“ 
04.2021г. 

Мариус Стаменов Директор 

46. 
Провеждане на училищен фестивал „ Да пеем, да 

се надпяваме“ 
05.2021г. 

Учители 

специалисти 

Директор 

 

 

47. 

Участие в Национален конкурс „Зелена 

планета2021“ част от Международен екологичен 

форум -София 

05.2021г. Мариус Стаменов Директор 



48. 
Участие в Национален конкурс „България в 

картини и слово“ 
05.2021г. Мариус Стаменов Директор 

49. 

 24 май-Ден на българската просвета, култура и 

славянската писменост.Участие в общоградски 

празник 

24.05.2021г. 
Класни 

ръководители 
Директор 

50. Международен ден на детето  01.06.2021г. 
Класни 

ръководители 
Директор 

51. Тренинг на тема ”Иновации в учебния процес” 06.2021г. 
Директор 

Финансист 
Директор 

52. Международен фестивал „Слънце иде“ 06.2021г. 
Учители 

специалисти 
Директор 

53. 

Посещение на театрални и музикални 

постановки, музеи и др. културни прояви при 

спазване на всички изисквания и съобразени с 

всички разпоредби на МЗ, МОН,РЗИ за обучение 

в условията на продължаващата пандемична 

ситуация, обусловена от разпространението на 

COVID-19. 

Постоянен Учителите Директор 

54. 

Провеждане на ученически екскурзии  при 

спазване на всички изисквания и съобразени с 

всички разпоредби на МЗ, МОН, РЗИ за обучение 

в условията на продължаващата пандемична 

ситуация,обусловена от разпространението на 

COVID-19. 

05.- 

06.2021г. 

Комисия, 

учителите 
Директор 

 

 

 

 


