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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 
гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2; тел. 0610 / 5 27 41; 0610 / 5 27 44 

e-mail: klimentohridski@abv.bg  
                                       

 

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГР. ПАВЛИКЕНИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 
  

 

 

Утвърждавам, 

       РАДКА СТАНЕВА 
 Директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ 

 

 

 

I. Национални цели, съгласно Стратегическа рамка за развитие на образованието и обучението в Република България 

(2021-2030) 

1. Ефективно включване и трайно приобщаване; 

2. Мотивация за учене и пълноценно участие; 

3. Знания, умения, ценности, таланти и потенциал 

4. Дигитални трансформации 

 

II. Основни приоритети в дейността на РУО - Велико Търново. 

 
1. Компетентности и таланти 

 

Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 

- Възпитание в ценности 

mailto:klimentohridski@abv.bg
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- Развитие на способностите и талантите 

Целта при придобиване на съвременните ключови компетентности ще бъде развитие на личностния потенциал на 

детето/ученика, осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните му потребности и ранно откриване на заложбите и 

талантите му. 

Акцентът при обучението ще бъде изместен от възпроизвеждане на готови знания към развитие на съвременни умения и 

практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание, както и върху социалната и емоционалната интелигентност на децата и  

учениците. 

За осъществяването на целите на политиката ще се осъществява партньорство и ефективно с родителите и другите 

заинтересовани страни. 

 

2. Мотивирани и креативни учители 

 

- Повишаване на привлекателността на учителската професия и обезпечаване на системата с учители 

- Развитие на компетентностите 

Качественото образование изисква да бъде реализиран в пълнота моделът на преподаване и учене, основан на компетентностния 

подход. В този контекст ще се прилагат политики за реформиране на образователния процес в педагогическите специалности, за 

усъвършенстване на продължаващата квалификация и за устойчиво обезпечаване на образователната система с педагогически 

специалисти, като се наблегне на мерки, свързани с неравномерното разпределение на учители в страната. 

Ще се работи в посока повишаване мотивацията за упражняване на учителската професия, за привличане на млади хора и 

специалисти от други професии и представители на бизнеса. 

 

3. Сплотени общности и работа с родители 

 

Пътят към по-привлекателно и по-качествено образование минава през ефективните училищни общности, обединени от 

общосподелена система от образователни ценности. Ще се прилагат политики за създаване и задълбочаване на връзките и 

взаимодействието в училищната общност между всички участници в образователния процес (деца и ученици, учители и други 

специалисти и родители), с местните власти и местната общност, както и с институции и граждански организации, имащи отношение 

към образователното и личностно развитие на децата. Те ще се осъществяват в условията на равнопоставеност и диалог и ще са 

насочени към постигане на споделена визия за развитието на детската градина/училището. Сърцевината на тези политики ще бъде 
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утвърждаването на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, уважение и грижа за другия, на чувството за 

общностна принадлежност и стремеж към по-добри постижения. 

 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

 

Ще продължи изпълнението и надграждането на политиките за осигуряване на ранен и равен достъп до образование, превенция 

на отпадането и реинтеграция в образователната система. Приоритетно ще се изпълняват мерки, насочени към гарантиране на 

устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване на неравенствата, насърчаване на социалното включване, мотивация 

на деца и родители за образование, системна работа с родителите за привличането им като пълноценни участници в образователния 

процес. 

Ще бъдат изпълнявани мерки за разширяване на възможностите за ефективно приобщаване на деца/ученици със специални 

образователни потребности, от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти. Ще се 

засили сътрудничеството между институциите от системата на предучилищното и училищното образование с държавните и местните 

органи в социалната и здравната сфера, с образователните медиатори, родителите и местните общности. Ще се осигурява 

приобщаваща, подкрепяща, сигурна и безопасна образователна среда за провеждане на ефективен образователен процес, за опазване и 

укрепване здравето на децата и учениците и за тяхното пълноценно личностно развитие. 

 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

 

Иновациите в образованието целят промяна на културата на преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене, както 

и повишаване ефективността на образователния процес. Те стимулират креативното мислене и творчеството в процеса на обучение. 

Ще се развиват образователни иновации във всички етапи и степени на образованието и във всички сфери на училищния живот. Важно 

значение ще има свързването на детските градини и училищата, както и на учителите в мрежи и общности за иновации и креативност. 

Дигиталните умения и компетенции са приоритет за целия образователен спектър. Достъпът до ИКТ за децата от XXI век е 

неразделна част от достъпа до образование. Навлизането на иновации, базирани на ИКТ в системата на образованието ще 

усъвършенства процеса на обучение и ще повиши неговата ефикасност и ефективност. В сферата на образованието ще се прилагат 

политики, насочени към изграждане и надграждане на образователна облачна среда и създаване на ресурси, както и към споделяне и 

интегриране на вече съществуващи и доказали се на национално и международно равнище ресурси Ще се насърчава и формирането на 

умения у учениците да станат дигитални създатели, да моделират, програмират и развиват дигитална креативност. Усилията ще се 

насочат към въвеждане на специализирани софтуерни решения за анализ и оценяване на образователните резултати. 
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6. Учене през целия живот  

Усилията ще бъдат насочени към създаване на привлекателни и гъвкави възможности за придобиване на основни умения, на 

нови компетентности, на квалификация и преквалификация във формалната образователна система и в неформалното обучение, както 

и създаване на условия за информално учене. Всеки избор на индивидуални стратегии за образование, обучение и учене ще бъде 

насърчаван, подкрепян и развиван. 

Министерството на образованието и науката ще предприема собствени инициативи и ще синхронизира действията си с други 

институции, вкл. Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта, както и с организации, общини, 

професионални училища и местния бизнес за „затваряне на кръга“ от услуги – оказване на подкрепа за ограмотяване и усвояване на 

учебно съдържание, придобиване на квалификация за намиране на работа. 

 

7. Ефикасно управление и участие в мрежи 

Образованието все по-осезаемо придобива характеристики на хоризонтална политика. В управлението на системата на всички 

нива ще се утвърждават интегрираният подход и ефективното взаимодействие със заинтересованите институции и гражданите. Ще се 

насърчават стратегическите партньорства и мобилността с цел обучение и обмяна на добри практики. Ще бъде въведен и ще се прилага 

координационен механизъм за наблюдение на изпълнението и изготвяне на оценка на въздействието на политиките за образование, 

обучение и учене. Ще се насърчават политиките за свързаност между образователните институции, в това число споделянето на 

ресурси, работата по проекти и в мрежи. 

 

III. Мисия, визия, цели, стратегии и приоритети на Основно училище „Св. Климент Охридски” 

 

Мисия на училището: 

Изграждане на личности с ярко изявено гражданско съзнание, формирали необходимите компетентности, гарантиращи тяхната 

успешна социална реализация в условията на динамично бъдеще и в духа на демократичните ценности. 

Визия на училището: 
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 Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен  процес,  

който  да изгражда  функционално  грамотни,  иновативни,  социалноотговорни  и  активни  

граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот.    

 

 Училището  полага  основите на нова визия за развитието си за периода 2021 -  2030  

година, като образователна институция, която  предлага максимално сигурна, здравословна,  

екологична и подкрепяща среда, където си дават среща образователни традиции, иновативни  

педагогически решения и дигитално развитие и се развива като пространства за учене, отдих  

и  взаимодействие  между  ученици,  родители,  местна  общност,  обединени  от  споделени  

ценности за постигане на общозначима цел –  формиране на знаещи и можещи личности,  

способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в динамична и конкурентна  

социална среда.  

 

 Учителят е компетентен,  подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия да  

мотивира и да вдъхновява децата, да им помага да изграждат умения и компетентности,  

които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации. Той е призван да помага  

на учениците в изграждането на критично и аналитично  мислене и да подкрепя творческото,  

личностно и емоционално им развитие.  

 Учениците  притежават знания, умения и компетентности и се стремят към личностно  

развитие и усъвършенстване през целия живот. Те притежават нагласа за успешна социална  

и професионална реализация. Те са активни граждани, които съхраняват традиционните  

ценности и работят за цялостно подобрение на социума и обществено благополучие. 
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Цели и приоритети: 

 

Приоритетна област 1: Компетентности и таланти  

Цел 1.1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности  

и на умения за живот и работа през 21 век  

Цел 1.2. Възпитание в ценности  

Цел 1.3. Развитие на способностите и талантите  

  

 

Приоритетна област 2: Мотивирани и креативни учители  

Цел  2.1.  Повишаване  на  привлекателността  и  престижа  на  учителската  професия  и  

обезпечаване на системата на образованието в дългосрочен план  и по всички дисциплини  

Цел 2.2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя  

  

Приоритетна област 3: Ефективно включване и трайно приобщаване  

Цел 3.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за  

достъп до образование  

Цел 3.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към  

образованието  

Цел 3.3. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки ученик  

Цел 3.4. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със  

специални образователни потребности  



 

7 стр. Заповед РД-08-1024/14.09.2021г. 
 

Цел 3.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици от  

уязвими групи и/или мигранти  

Цел 3.6. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на дискриминация  

в в училището  

Цел 3.7. Разширяване на възпитателната функция на образователните институции  

  

Приоритетна област 4: Образователни иновации, дигитална трансформация и  

устойчиво развитие  

Цел 4.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации  

Цел 4.2. Иновации в образователния процес  

Цел 4.3. Иновации в образователната среда  

Цел 4.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси  

Цел 4.5. Образование за устойчиво развитие  

Цел 4.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие  

  

Приоритетна област 5: Ефективно и ефикасно управление и участие в мрежи  

Цел 5.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции  

към управление, основано на креативност и иновации  

Цел 5.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 

 

 

IV. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 
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Настоящият план подлежи на актуализация, съгласно изменения на общинско, регионално или национално ниво. 

 
 

№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 

1. 

Приоритетна област 1: Компетентности и таланти 
Цел 1.1 Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през 21 век 
1.Изпълнение на иновативни дейности в групите за 

ЦОУД в 3 и 4 клас. 
2021/2022 

Ръководители групи ЦДО 3 и 

4 клас 
Брой дейности,брой 

участници 
- 
 

2.Дейности по поддейност 5.3 на проект BG05M2ОP001-

3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

 

2021/2022 Педагогически специалисти 

брой деца и ученици 

със специални 

образователни 

потребности, 

включени в дейности, 

подкрепени по проекта 

- 
- 

3.Ранно кариерно ориентиране като част от дейности по 

проект „Осигуряване на достъп до качествено 

образование в малките населени места и в 

труднодостъпните райони от стратегията на ВОМР на 

МИГ № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ 06  - групи за 

занимания по интереси – литература и 

изкуство,фотография,кариерно ориентиране , оперета. 
 

учебна 

годи2021/2022на2

019 
ррррррррррррр 

бр.групи ,бр.включени 

ученици 

- 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел 1.2. Възпитание в ценности 
1.Дейности по Национална програма „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките 

като образователна среда“ 
2021/2022 Екип за изпълнение бр.ученици 

 

 

 

2.Дейности по  Национална програма „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, Модул „Културните 

институции като образователна среда“ 
2021/2022 Екип за изпълнение 

бр.групи, 

бр.посещения 
 

3. Дейности по  Национална програма „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“,,Модул „Площадки за 

обучение по безопасност на движението“  
2021/2022 Екип по проекта  бр.съоръжения 

 

 

 

 

4.Дейности в групи за занимания по интереси по 2021/2022 Екип по проекта бр.групи, бр.обхванати  
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 
проект„Осигуряване на достъп до качествено 

образование в малките населени места и в 

труднодостъпните райони от стратегията на ВОМР на 

МИГ № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ 06    

ученици 

Цел 1.3. Развитие на способностите и талантите     

1.Координиране и контролиране на дейностите в 

Националния календар за извънучилищните дейности и в 

Националния спортен календар на МОН, както и други 

извънкласни и извънучилищни дейности 

2021/2022 
Директор, 
зам.директори 

бр.проверки 

 

 

2.Участие в национални и международни конкурси, 

олимпиади и състезания в областта на науката, културата 

и спорта 
2021/2022  

бр.участия в 

дейности,бр. ученици 

 

3.Национално състезание „Ключът на музиката“ Март 2022 В.Петрова брой участници  

4.Участия в олимпиади по отделни учебни предмети По график Педагогически специалисти брой участници  

5.Участие в ученическа олимпиада „Знам и мога“ По график Педагогически специалисти брой участници  

6.Участие в прояви от Националния календар за изяви по 

интереси на децата и учениците през 2021/2022 учебна 

година: 
- Направление „Изкуства”; 
- Направление „Науки и технологии”; 
- Направление: Чужди езици; 
- Националния спортен календар;  
участие в отделните етапи на ученически игри. 

По график Педагогически специалисти брой участници 

 

7.Училищни дейности – Климентови дни , празненства, 

отбелязване на годишнини, тематични вечери. 
- Участие в кампания за насърчаване на четенето 

„Походът на книгите“. 
- Участие в „ Бисерче вълшебно“ 

Съгласно 

Календарен план 

на дейностите 
Педагогически специалисти брой участници 

 

2. 

Приоритетна област 2: Мотивирани и креативни учители 

Цел 2.1. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и обезпечаване на системата на образованието в дългосрочен план по 

всички дисциплини 

1.Осигуряване на учители специалисти по всички учебни 

предмети 
2021/2022 

Директор, ЗДАСД  и 

гл.счетоводител 
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 
 

2.Поддържане и усъвършенстване на материално-

техническата база 
2021/2022 

Директор, ЗДАСД  и 

гл.счетоводител 
 

 

Цел 2.2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя 

1.  Дейности по НП „Квалификация“ 2020/2021 

Педагогически специалисти, 

Комисия по професионална 

квалификация 

бр. обучения, брой 

обучени специалисти 
 

2. Дейности по проект „ Квалификация и професионално 

развитие на педагогическите специалисти“ 
2020/2021 

Педагогически специалисти, 

Комисия по професионална 

квалификация 

бр. обучения, брой 

обучени специалисти 
 

3.Дейности по повишаване на квалификацията по 

проект“Образование за утрешния ден“ 

2020/2021  Педагогически специалисти, 

Комисия по квалификация 

бр. обучения, брой 

обучени специалисти  

4.Дейности по проект „Заедно за успеха на всеки ученик“ 

2020/2021  Педагогически специалисти, 

Комисия по квалификация 

бр. обучения, брой 

обучени специалисти  

5. Дейности по плана за квалификационната дейности 

2020/2021  
Педагогически специалисти, 

Комисия по квалификация 

бр. обучения, брой 

обучени специалисти  

6. Дейност 3 по Проект „Приобщаващо образование“ 

2020/2021  
Педагогически специалисти, 

Комисия по квалификация 

бр. обучения, брой 

обучени специалисти  

3. 

Приоритетна област 3: Ефективно включване и трайно приобщаване 
Цел 3.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за достъп до образование 
1.Обхващане на подлежащите в училище – съпоставяне 

данни от служба ГРАО и записаните ученици 
2021/2022 

Директор, Служба ГРАО 

Община Павликени 
% 

100% обхванати 

ученици 
2. Посещение по домовете на необхванатите в училище, 

подлежащи на обучение деца, провеждане на срещи с 

родителите им. 

Септември-

октомври 2021 

Класни ръководители, 

педагогически специалисти, 

членове на екипите по 

брой посещения ,брой 

ученици 
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 
Механизма за обхват 

3. Съвмести дейности с медиатори ,отдел „Закрила на 

детето” и др. институции с цел обхващане на децата в 

училище.  

2021/2022цялата 

учебна година2019 

Педагогически специалисти, 

директор, медиатори и 

„Амалипе“ 

брой ученици, брой 

срещи 
- 
- 

4.Предоставяне на информация от училището за 

учениците, записани в І  клас до Община  Павликени и 

РУО гр. В.Търново. 
 

 

юни-септември 

2022г. 
Директор Списък – бр. ученици 

- 
1 

5.Проучване и анализиране на причините за отсъствията 

на учениците и за преждевременното им напускане на 

училището;  
Юли 2021 

Класни ръководители, 

психолог, Комисия по приема 

и превенция на отпадането,  

бр. изготвени 

портфолиа за ученици 

в риск 
 

6. Актуализиране на Училищна програма за превенция на 

отпадането на ученици  
септември 
2021г. 

Училищно ръководство, 

Комисия,  
Утвърждаване  от 

педагогически съвет 

бр. програми 

 

 

 

 

7. Идентифициране на учениците в риск от отпадане. 
октомври и 

актуализиране 

през годината 

Психолог/ педагогически 

съветник, социален работник 

и класни  ръководители 

брой идентифицирани 

ученици 
- 

8. Прилагане на мерки за намаляване на отсъствията. 
2021/2022 

учебна година 

Кл.ръководители, екип за 

обхват,  педагогически 

съветник 

брой разговори с 

ученици  и 

родителите; 
брой ученици в 

извънкласни дейности 
Брой ученици в 

допълнителна урочна 

работа 
брой съвместин 

дейности с институции 

и НПО   

- 
  

9.Дейности по проект „ Подкрепа за успех“ 
 

 Ръководители на групи 
Брой групи, брой 

ученици 
 

    - 
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 
10. Подкрепа на учениците в риск от напускане с участие 

на родителските общности, органи на местната власт . 
2021/2022 кл.ръководители и 

ръководство, психолог, 

педагогически съветник  

бр. родители, 

включени в 

дейностите на 

родителските активи. 
бр. разработени 

обучителни  теми за 

родители  
бр. тематични срещи с 

родители 
бр. посещения по 

домовете 
бр. инициативи с 

родители  
11.Участие в проект на МОН BG05MМР2OP001-5.001-

0001-Равен достъп до училищно образование в условията 

на кризи 

 

Съгласно 

програмата 
екип по проект 

брой устройства за 

ОРЕС 
 

12.Дейности по проект „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в 

труднодостъпните райони“ от стратегията за ВОМР 

Съгласно 

програмата 
екип по проект 

бр.групи, , 

бр.участници 
 

13. Изработване и утвърждаване на цялостна концепция 

за провеждане на образователния процес – учебни 

планове и програми, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием, програма за 

целодневно обучение и др. през 2021/2022 учебната 

година. 

Септември 
2021 

Директор, комисии, 

методически обединения 

бр. 

вътрешнонормативни 

документи, 

регламентиращи 

дейността в училище 

 

14.Реализиране на дейности НП „Без свободен час“, 

модул „Без свободен час в училище“ 
целогодишно Екип по проекта брой заместени часове  

 
Цел 3.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието 
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 

1. Участие във форуми за споделяне и разпространение 

на добри практики, свързани с осъществяване целите на 

Стратегията за образователна интеграция. 
целогодишно 

Педагогически специалисти, 

координатор, проекти 

бр. форуми 
бр. служители 

участвали във форуми 
бр. организирани 

форуми 

 

2. Реализиране на проект по Национална програма 

„Участвай и променяй – родителят, активен партньор в 

училищния живот” 
2021/2022 Екип за изпълнение 

брой родителски 

срещи 
 

Цел 3.3. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки ученик 
1. Дейности в Занимания по интереси  по Проект 

BG05M2OP001-3.018 "Подкрепа за приобщаващо 

образование" 
2021/2022 Екип за изпълнение 

бр. ученици 
 

 

2. Реализиране на проект по НП „Подкрепа за успех“ - 

провеждане на допълнително обучение по български 

език с ученици, за които българския език не е майчин. 
  2021/2022  

Екип за изпълнение на НП 

„Подкрепа за успех“ 

бр. ученици 
бр. проведени часове 
 

 

3.Дейности по проект „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в 

труднодостъпните райони от стратегията на ВОМР на 

МИГ № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ 06  - групи за 

занимания по интереси – литература и 

изкуство,фотография,кариерно ориентиране , оперета 
 

2021/2022 
Екип по проекта, 

ръководители на групи 

брой дейности,брой 

групи 
 

Цел 3.4. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности 
1. Проект BG05M2OP001-3.018 "Подкрепа за 

приобщаващо образование" 
2021/2022 Екип за изпълнение   

2. Участие в проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001-

„Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“. 
2021/2022 Екип за изпълнение   

3.Организиране и провеждане на 2-ри Фестивал на 

детската песен  „ Всичко е музика“ за ученици със 

специални образователни потребности от страната. 

 Октомври 2021 
Екипи по проект 

„Приобщаващо образование“ 

Брой участия, брой 

участници 
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 
Цел 3.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици от уязвими групи и/или мигранти  

1. Реализиране на проект по НП „Подкрепа за успех“ 2021/2022 Екип за изпълнение   

3.Участие в проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001-

„Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“ 
2021/2022 Екип за изпълнение   

Цел 3.6. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на дискриминация в  училището 
 1.Проект BG05M2OP001-3.018 "Подкрепа за 

приобщаващо образование"                                                                              
2021/2022 Екип по проекта   

2.Включване на ученици в риск в групи за повишаване на  

социалните умения за общуване и решаване на 

конфликти  . 
2021/2022 Ръководители на групи 

Брой групи, брой 

участници 
 

3.Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа 

за учениците и родителите. 
2021/2022 

Психолог, педагогически 

съветник 
Брой срещи  

4.Съвместни дейности с инспектор Детска педагогическа 

стая и МКБППМН. 
2021/2022 

Кл.ръководители, психолог, 

педагогически съветник 
Брой срещи   

5. Участие в инициативи на ЦПЛР гр.Павликени                                                                             2021/2022 кл.ръководители Брой инициативи  

Цел 3.7. Разширяване на възпитателната функция на образователната институция 
 

1.Дейности на ученическите съвети и ученическото  

самоуправление 
 

Съгласно план за 

2021/2022 
учебна година 

Педагогически съветник, 

психолог, педагогически 

специалисти 
брой дейности  

2. Съхраняване и развиване културната идентичност на 

децата и учениците от етническите малцинства и техните 

връстници, в интеграционна мултикултурна среда. 
   2021/2022 Педагогически специалисти 

брой ученици 
брой организирани  

извън-класни форми 
бр. часове за 

провеждане на 

извънкласни форми 

 

3. Работа със семействата за разясняване ползите от 

интегрираното образование. 
2021/2022 

Директор, психолог, педагози, 

Комисия за интеграция на 

етническите малцинства 

бр. дейности за работа 

с родители 
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 

4. Развитие на способностите и талантите на учениците, 

чрез предлагане на разнообразни извънкласни форми 
2020/2021 Педагогическа колегия 

брой извънкласни 

форми 
брой ученици в 

извънкласни форми 

 

 
5.Дейности като част от мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“ 

по проекта „За успеха на всяко дете“ 

Съгласно план 

по проекта 
Екип по проекта  бр.включени ученици  

 
6.Осъществяване на инициативи по дейност 6 на Проект 

„Приобщаващо образование“ 
2021/2022 Екип по проекта 

Бр.проведени срещи и 

съвместни инициативи 

с родители 

 

4. 

Приоритетна област 4: Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 
Цел 4.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 
1.Активизиране на участието и екипната работа на  

педагогическите специалисти при вземане на решения,  

предлагане и реализиране на иновации; 
 

2021/2022 
Педагогически специалисти, 

Директор 
брой иновации  

2.Проект за включване в списъка на иновативните 

училища и реализиране на дейности по проекта в четири 

групи за целодневни дейности на обучение 
 

2021/2022 
Ръководители групи в 3 и 4 

кл. 

бр.групи, бр.включени 

ученици 
 

3.Въвеждане, утвърждаване и мултиплициране на 

иновативни  

практики, реализирани посредством мобилност, 

включително и  

чрез програмата Еразъм + 

2021/2022 
Екип за разработване на 

проекти 

бр. проектни 

предложения 
 

4.Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение 

както в  

присъствена форма, така и в обучение в електронна среда 

на  

2021/2022 Педагогически специалисти бр.интегрирани уроци  
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 
базата на интегрирано знание, критично мислене и 

самооценка 
Цел 4.2. Иновации в образователния процес 
1.Изпълнение на дейностите , с които училището е 

одобрено и включено от 2021/2022 учебна година  в 

списъка на иновативните училища. 

2021/2022 
Ръководители групи ГЦОУД в 

3 и 4 клас 

бр. включени ученици, 

брой дейности  
 

2.Прилагане на хибридна форма на обучение 

(присъствено и  

дистанционно) чрез използване на отворени 

образователни  

ресурси и прилагане на иновативни методи на 

преподаване 

2021/2022 Педагогически специалисти   

3.Участие в проект на МОН BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“ – сформиране на групи 

за допълнително обучение за формиране на дигитални 

умения 

2021/2022 Екип по проекта бр.групи и бр. ученици  

4.Дейности по плана за квалификационна дейност – 

интегрирани уроци в различните етапи на образование 
2021/2022 

Педагогически специалисти, 

Комисия по професионална 

квалификация 

бр. интегрирани уроци  

Цел 4.3. Иновации в образователната среда 

1.Изпълнение на дейностите по проект на НП 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“, по 

отделни модули  

 

2021/2022 Екип по проекта бр.групи и бр. ученици  

2.Подобряване на образователната среда чрез създаване 

на STEM среда – иновативни учебни центрове с фокус 

върху STEM, които  

включват промяна в следните елементи: образователна 

среда, учебно съдържание, преподаване, организация и 

управление на училищните процеси, експериментална и 

изследователска работа 

2021/2022 

Директор, ЗДАСД, 

гл.счетоводител, ръководител 

направление  ИКТ 

?  
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 
Цел 4.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 
1.Използване на дигитални образователни решения при 

ОРЕС и на традиционното учене съобразно възрастта на 

децата 
 

2021/2022 Педагогически специалисти ?  

2.Развиване на уменията на педагогическите специалисти 

за преподаване в онлайн среда и за разработка и 

използване на дигитално учебно съдържание 
2021/2022 Педагогически специалисти бр. обучения  

3.Увеличаване броя на крайните електронни устройства в  

училището; 
2021/2022 

ръководител 

ИКТ,ръководство 
бр.устройства  

4.Дейности по проект „Равен достъп до образование в 

условия на кризи“ - осигуряване на достъп до виртуална 

класна стая за обучение от разстояние: за всички ученици 

в случаи на епидемии, природни  

бедствия и др., както и за тези ученици, които попадат в 

рискови  

категории и не могат да посещават училище поради  

здравословни причини и/или са със специални 

образователни потребности 

2021/2022 
ръководител 

ИКТ,ръководство, 

педагогически специалисти 

  

Цел 4.5. Образование за устойчиво развитие 
1.Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на  

двигателната активност и здравословното хранене: 
 

2021/2022 
Педагогически специалисти и 

комисия „Спорт и туризъм“ 
бр.инициативи, 

кампании, дейности 
 

4. 

2.Изпълнение на дейностите , планирани в Училищна 

програма за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование  
 

2021/2022 
Педагогически специалисти, 

екип по програмата 

бр.дейности, бр. 

участници 
 

3.Разработване на проектни предложения по национални 

програми ,  които са приложими за участие ,съобразно 

тяхната насоченост.  

2021/2022 

Екип за разработване на 

проекти,педагогически 

специалисти 

бр.разработени 

проектни предложения 
 

Цел 4.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие 
1.Ремонт на училищна сграда  

 ремонт на три учебни помещения 
2021/2022 

ръководство,гл. 

счетоводител 
бр.ремонтирани 

помещения 
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№ Дейност Срок 
Извършва се от: 

/институции и лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 
Мерна единица 
/брой, процент/ 

Базова стойност Целева 

стойност 
2.Изпълнение на проект по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за 

обучение по безопасност на движение по пътищата“ 
2021/2022 Екип по проекта бр.съоръжения  

5. 

Приоритетна област 5: Ефективно и ефикасно управление и участие в мрежи 
Цел 5.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции към управление, основано на креативност и иновации 
Дигитализация на управлението на образователните 

институции  

и на връзката училище-родители (електронни дневници и 

др.) 

2021/2022 
ЗДАСД и ръководител 

наравление ИКТ  
  

Цел 5.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 
1.Участие в общински, регионални и национални форуми 

за обмен на добри практики по проектни и 

извънпроектни дейности 

2021/2022 Педагогически специалисти 

бр.участия в 

инициативи, 

бр.участници 

 

 2.Дейности като част от мрежата на ЦМЕДТ „Амалипе“ 2021/2022 Екип по проекта бр.включениученици  

 
3.Разработване на проектно предложение към НП 

„Иновации в действие“ 
2021/2022 

Екип за разработване на 

проекти 

бр.дейности по 

проекта,бр. ученици 
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КАЛЕНДАРЕН    ПЛАН 
 

месец СЕПТЕМВРИ 

№ срок дейност организатор отговорник забележки 

1.  

15 

септември 

2021г. 

Тържествено откриване на новата учебна година. 

 
ОУ „Св. Климент Охридски” 

ОУ „Св. Климент 

Охридски” 
 

2.  

15 

септември 

2021г. 

Класна библиотека Нач. учители Нач. учители  

3.  

24 

септември 

2021г. 

Европейски ден на спорта в училище. Учители по ФВС 
Класни 

ръководители  

4.  

26 

септември 

2021г. 

 

Подготовка и провеждане на мероприятия,  свързани 

с 26 септември -  Европейски ден на езиците 

учителите  по ЧЕ 
Е.Кирилова 

П.Ненова 
 

5.  

15 – 30 

септември 

2021г. 

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

  

Директор УКБДП  

Класни ръководители  

Учители в група за ЦДО  

Класни  

Ръководители  

на първи клас  

Родители  

 

месец ОКТОМВРИ 

a. № срок дейност организатор отговорник Забележки 

6.  
4 октомври 

2021г. 

Международен ден на здравето на детето – беседа с 

учениците от начален етап на тема: „Хигиена 

и здраве. Физическа дееспособност“  

Медицинско лице;  

Кл. ръководители  

1 – 4 клас  

Медицинско лице;  

Кл. ръководители  

1 – 4 клас  
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7.  
8 октомври 

2021 г. 

„Походът на книгите“ – гостуване на Мирая Гешева 

пред ученици от V до VII клас 

 

Учители по БЕЛ Учители по БЕЛ  

8.  

19 

октомври 

2021г. 

 Отбелязване деня на българския лекар  Педагогически съветник Ученически съвет   

9.  

21 - 22 

октомври 

2021г. 

Участие в традиционен лекоатлетически крос 

„Павликени" 

Община Павликени 

 

Стела Гинчева, 

Класни 

ръководители 

 

10.  

26 

октомври 

2021 г. 

Участие на Вок.група,,Училищни звезди‘‘ във 

фестивала ,,Нашите деца хубави‘‘ в с.Патреш 

Община Павликени Кметство с. 

Патреш и НЧ „Просвета – 1898” 

с. Патреш 

Виолета Петрова  

11.  

26 

октомври 

2021г.  

Отбелязване на Световния ден 

на интензивното ходене  

Кл. ръководители  

1 – 4 клас;  

Ученически съвет 

 

Кл. ръководители  

1 – 4 клас;  

Ученически съвет 

 

 

12.  
октомври 

2021г. 
Международен конкурс „Аз обичам Черно море“ 

МО на  

учителите по математика, ИТ, 

природни науки и екология 

МО на  

учителите по 

математика, ИТ, 

природни науки и 

екология 

 

13.  
октомври 

2021г. 

"Посланията на есенния лист" – да връчат своите 

послания за спазване на правилата за движение по 

пътищата, прикрепени към есенен лист, на водачите 

на МПС.  

Класни  

ръководители  

Учители в групи за ЦДО  

Педагогически съветник  

 

Класни  

ръководители  

Учители в групи 

за ЦДО  

Педагогически 

съветник  

 

 



 

21 стр. Заповед РД-08-1024/14.09.2021г. 
 

14.  
октомври 

2021г. 

Световен месец на здравите бели дробове – беседа 

на тема: „Респираторни заболявания и грип“  

Медицинско лице;  

Кл. ръководители  

5 – 7 клас  

 

Медицинско лице;  

Кл. ръководители  

5 – 7 клас  

 

 

15.  

 

октомври 

2021г. 
Разделно събиране на смет и рециклиране  

Кл. ръководители; Учители 

ЦДО  

Кл. 

ръководители; Учи

тели ЦДО  

 

16.  

октомври - 

ноември 

2021 г. 

Провеждане на вътрешно-училищни състезания по 

футбол в прогимназиален етап 

Учители по ФВС 

Класни ръководители 

 

Учители по ФВС 

Класни 

ръководители 

 

 

17.  

октомври – 

ноември 

2020 

Участие в  Национален маратон на четенето с 

инициатива „Родители четат на деца“ 

 

Р. Недкова 

Л. Атанасова 

 

Р. Недкова 

Л. Атанасова  

месец НОЕМВРИ 

a. № срок дейност организатор отговорник Забележки 

18.  

До  1 

ноември 

2021г. 

Отбелязване на Деня на народните будители  учителите учителите  

19.  
2 ноември 

2021г. 

Откриване на Климентови дни с радиочас и 

презентация на таблото във фоайето  

Обявяване на инициативите, свързани с 

Климентовите дни 

 

ОУ „Св. Климент Охридски“ 

Атанас Петров 

Росица Мусакова 

Лидия Ненкова 

Цветан Георгиев 
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20.  
2 ноември 

2021г. 

Обявяване на конкурс за рисунка на тема 

„Училището през моите очи“.  

Обявата изготвя Д. Денева. 

Рисунки се приемат до 15.11.2021г. 

ОУ "Св. Климент Охридски" 

 

Даниела Денева и 

класни 

ръководители от 

начален и 

прогимназиален 

етап 

 

21.  
2 ноември 

2021г. 

Обявяване на конкурс за най – атрактивно 

представяне на живота и делото на св. Климент 

Охридски 

Три направления: компютърна презентация, 

късометражен филм или постер – формат А3  

Обявата изготвя Н. Георгиев. 

Проектите се приемат до 12.11.2021г.  

ОУ „Св. Климент Охридски“ 

Н. Георгиев и 

класните 

ръководители 

 

22.  
2 ноември 

2021г. 

Обявяване на конкурс за литературно творчество на 

тема „Училището през моите очи“.  

Обявата изготвят: Н. Иванчева и Д. Трифонова 

Литературните творби се приемат до 17.11.2021г. 

ОУ „Св. Климент Охридски“ 

Класни 

ръководители 

начален етап 

 

23.  
8 ноември 

2021г. 

Ден на здравословното хранене при II „а“ и III „б“ 

Провежда се в класните стаи. 

Презентиране на табло или лапбук за избраните от 

екипите плодове. 

ОУ „Св. Климент Охридски“ 

Илина Димитрова 

Ренета Георгиева 

Румяна Недкова 

Татяна Пенчева 

 

24.  

25 

октомври- 

22 ноември 

2021г. 

/всеки 

понеделник 

от периода/ 

„В света на емоциите“ – приказка беседа при II 
„а“

 

 
ОУ „Св. Климент Охридски“ Илина Димитрова  
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25.  

9 ноември 

– 19 

ноември 

2021г. 

Кампания „Аз съм дете и имам права. Аз съм дете и 

имам задължения“ 
ОУ „Св. Климент Охридски“ 

Снежана 

Стефанова и 

Ученически съвет 

 

26.  
11 ноември 

2021г. 

Литературна вечер по повод 101-годишнината от 

смъртта на Иван Вазов 
Учители по БЕЛ Учители по БЕЛ  

27.  
13 ноември 

2021г. 

Ден на доброто и незрящите –да надникнем в света 

на незрящите и тяхната писменост като покажем 

своята съпричастност и доброта  

Кл. ръководители  

1 – 7 клас;  

Снежана Стефанова 

Кл. ръководители  

1 – 7 клас;  

Снежана 

Стефанова 

 

28.  
13 ноември 

2021г. 
Отбелязване на  Ден на толерантността 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 
 

29.  
14 ноември 

2021г.  

Световен ден за борба със захарния диабет – 

дискусия с учениците от 5 и 6 клас на тема: 

„Хранене и здраве“  

Медицинско лице;   

Кл. ръководители;   

Учител по Биология 

и здр. образование  

Медицинско лице;   

Кл. ръководители;   

Учител по 

Биология 

и здр. образование  

 

30.  
15 ноември 

2021г. 
Викторина „Познавам моето училище“ – II 

„а“
 и II 

„б“
 ОУ „Св. Климент Охридски“ 

Румяна Недкова  

Лена Атанасова 
 

31.  

15 ноември  

25 ноември 

2021г. 

Провеждане на интерактивно състезание по 

Български език и литература в Климентови дни  
ОУ „Св. Климент Охридски” Учители по БЕЛ  

32.  

15 – 19 

ноември 

2021г. 

Състезание по бягане “Бягай за здраве“ 

Състезание по класове 
ОУ „Св. Климент Охридски” Учители по ФВС  

33.  

15 -19 

ноември 

2021г. 

Интердисциплинарен урок „Тримата братя и 

златната ябълка“. Модел на фолклорна вълшебна 

приказка. 

Стефка Христова 

Ваня Стоянова 

Стефка Христова 

Ваня Стоянова 
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34.  
16 ноември 

2021г. 

Презентиране на най – добрите проекти от конкурса 

за най – атрактивно представяне на живота и делото 

на св. Климент Охридски 

ОУ „Св. Климент Охридски“ Н. Георгиев  

35.  
18 ноември 

2021г. 

Организиране и провеждане на волейболна среща 

между VII 
„а“

 и VII 
„б“ 

 

ОУ „Св. Климент Охридски“ Емил Ненков  

36.  
20 ноември 

2021г. 

Отбелязване на Световен ден за борба с насилието 

над деца 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 
 

37.  
21 ноември 

2021 г 

Отбелязване на Европейската седмица на 

мобилността, Международния ден за 

безопасност на движението по пътищата, 

Европейския ден без загинали на 

пътя/EDWARD, Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия и др. 

УКБДП  

Класни  

ръководители  

Учители в групи за ЦДО  

 

  

Класни  

ръководители  

Учители в групи 

за ЦДО  

 

 

38.  
22 ноември 

2021г. 
В света на науката VOX TUA 

Класни 

ръководители на 

ученици от I, II и 

III класове  

 

39.  
22 ноември 

2021г. 
Математическо състезание „Хитър Петър“ – IV клас ОУ „Св. Климент Охридски“ 

Класни 

ръководители на IV 

клас 

 

40.  
22 ноември 

2021г. 

Организиране и провеждане на вътрешно-училищен 

турнир по футбол – финал 

 

ОУ „Св. Климент Охридски“ Иво Иванов  

41.  
22 ноември 

2021г. 

„Четящо междучасие“ – Национален маратон на 

четенето 
Учители IV клас Учители IV клас  

42.  25 ноември II Фестивал на детската песен „Всичко е музика“ ОУ „Св. Климент Охридски” Мая Страшилова  
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до 19 ноември – изпращане на видео изпълненията 

17 до 22 ноември – предаване и оценяване на видео 

изпълненията от жури 

25 ноември – обявяване на победителите 

 Илина Димитрова 

Павлина Филева 

Десислава 

Топалова 

43.  
25 ноември 

2021г. 

Отбелязване на 141-та годишнина на ОУ „Св. 

Климент Охридски“ 

ОУ „Св. Климент Охридски” 

 

Класни 

ръководители 
 

44.  
27 ноември 

2021г. 

Отбелязване на Международен ден за борба със 

СПИН 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 
 

45.  
Ноември 

2021 
Отбелязване Деня на загиналите при ПТП  

ОУ „Св. Климент Охридски” 

 
Стефка Христова  

46.  
Ноември 

2021г. 

Лекция на тема: „Заболявания на човека, причинени 

от паразитни едноклетъчни организми. Хигиенни 

норми.“ – 7 клас  

Учител по Биология 

и здр. образование  

Учител по 

Биология 

и здр. образование  

 

47.  
Ноември 

2021г. 

Съвместен урок за приемственост между начален и 

прогимназиален етап – Тема „Неизвестен делител“ 

Юлия Станчева 

Петя Георгиева 

Юлия Станчева 

Петя Георгиева 
 

48.  

Ноември-

март 

2021/2022 

Участие  в състезанието “Bulgarian National English 

Spelling Bee”, организирано и провеждано под 

егидата на Фондация „Америка за България”. 

Фондация „Америка за 

България”. 

Павлина Ненова 

 
 

49.  

ноември-

декември 

2021; 

януари 

2022  

Участие на изявени ученици в олимпиади и 

състезания по БЕЛ 

МОН, РУО 

 
Учителите по БЕЛ  

месец ДЕКЕМВРИ 

 срок дейност организатор отговорник Забележки 

50.  
Декември 

2021г. 

Участие в подготовката и провеждането на 

училищен базар 
учителите учителите  
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51.  

01 

декември 

2021г. 

 

Международен ден за борба със СПИН – лекция на 

тема: „Инжекционната употреба на наркотици и 

разпространението на ХИВ“ 

 

Учител по Биология и здр. 

образование; 

Ученически съвет 

Учител по 

Биология и здр. 

образование; 

Ученически съвет 

 

52.  

03 

декември 

2021г. 

Отбелязване на Международен ден на хората с 

увреждания 

Педагогически съветник и 

ученически съвет 

Педагогически 

съветник и 

ученически съвет 

 

53.  

15 -20 

декември 

2021г. 

Представяне на ученици от 4 клас с кратка програма 

по случай Коледа В ДГ 

Ю. Станчева, 

Н. Пенкова 

Ю. Станчева, 

Н. Пенкова 
 

54.  

22 

декември 

2021г. 
Традиции и обичаи  

Т. Пенчева 

Анка Атанасова 

Т. Пенчева 

Анка Атанасова 
 

55.  
декември 

2021г. 
Национален конкурс по народно приложно 

творчество „От Коледа до Васильовден“ 

МО    на учителите по природо-

математически  дисциплини  

МО    на учителите 

по природо-

математически  

дисциплини  

 

56.  
декември 

2021г. 

Лектория „STEM в образованието“ – 

вътрешноинституционална квалификация 
Учители нач. и прогимн. етап Нелка Иванова  

57.  

16 

декември 

2021г. 

„Посланията на дървеното човече“ по повод 195 г. 

от рождението на Карло Колоди – VI клас 

В. Стоянова 

Г. Евтимова 

В. Стоянова 

Г. Евтимова 

 

58.  
декември 

2021г. 

Съвместен урок за приемственост между начален и 

прогимназиален етап – Тема: „Изваждане на 

многоцифрени числа с две преминавания“ 

Рени Велкова 

Петя Георгиева 

Рени Велкова 

Петя Георгиева 
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месец ЯНУАРИ 

№ срок дейност организатор отговорник Забележки 

59.  

15 – 30 

януари 

2022г. 

Участие в общински етап на Ученическите игри по 

отделни видове спорт 
Община Павликени 

Емил Ненков 

Иво Иванов 
 

60.  
15 януари 

2022г. 
Организиране на ден на българското кино 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 
 

61.  
януари 

2022г. 

Участие в Национално състезание „Ключът на 

музиката“ 
МОН 

Виолета Петрова, 

нач. учители 
 

62.  

януари, 

февруари , 

април 2022 

Участие в Ученическа олимпиада “Знам и мога“ МОН Учители IV клас  

63.  
януари 

2022г. 

Съвместен урок за приемственост между начален и 

прогимназиален етап – Тема: „Намиране на 

неизвестно събираемо, умалител и умаляемо“ 

Петя Георгиева Петя Георгиева  

месец ФЕВРУАРИ 

№ срок дейност организатор отговорник Забележки 

64.  

1 февруари 

2022г. 

 

Участие в Национален конкурс „Моите детски 

мечти“ 

 

От Националния календар за 

изяви по интереси на децата и 

учениците за 2021-2022г. 

Учители II -IV клас 

, 

учители БЕЛ 

 

65.  

2 февруари 

2022г. 

 

Съвместен урок за приемственост между начален и 

прогимназиален етап – Тема: Дишане 

Ренета Георгиева 

Учители IV клас 

Ренета Георгиева 

Учители IV клас  

66.  
4 – 15 

февруари 

Световни дни  за борба с рака – кампания  на тема: 

„Превенция на раковите заболявания. Здравословен 

Ученически съвет; 

Учител по Биология и здр. 

Ученически съвет; 

Учител по 
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2022г. начин на живот“ образование Биология и здр. 

образование 

67.  

7 -11 

февруари 

2022г. 

Интердисциплинарен урок на тема: Discovering the 

world 
Педагогически специалисти 

Елена 

Кирилова,Атанас 

Петров 

 

68.  

10 – 19 

февруари 

2022г. 

Участие в общинско състезание «Лъвски скок» Община Павликени 
Емил Ненков 

Иво Иванов 
 

69.  

17 

февруари 

2022г. 

„Литературно четене, посветено на Васил Левски „ / 

Съвместно проведени инициативи с обществената 

библиотека/ 

Начални учители Начални учители  

70.  

19 

февруари 

2022г. 

Отбелязване на 149 години от обесването на 

Апостола на свободата Васил Левски. 
учителите учителите  

71.  

19 

февруари 

2022г. 

Отбелязване на ден за борба с рака. 
Илина Димитрова 

Ученически съвет 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 
 

72.  

21- 25 

февруари 

2022г. 

Интердисциплинарен урок на тема: Old photos day Педагогически специалисти 
Павлина Ненова, 

Нелка Иванова 
 

73.  

28 

февруари 

2022г. 

Провеждане на състезание „Обичам моята родина“  Учители I клас Учители I клас  

74.  
февруари 

2022г. 

Подготовка и участие в състезанието „Аз общувам с 

Европа“, организирано от Сдружението на 

българските начални учители 

 

 

Сдружение на българските 

начални учители 
МО по ЧЕО  
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75.  
февруари 

2022г. 

Съвместен урок: От природен към фолклорен 

календар – V клас 

Атанас Петров 

Ваня Стоянова 

Атанас Петров 

Ваня Стоянова 
 

76.  
февруари – 

март 2022г. 

Открити уроци в първи клас с гостуващи учители от 

ДГ 

Н. Славчева 

Ем. Великова 

Л. Ненкова 

В. Димитрова 

Н. Славчева 

Ем. Великова 

Л. Ненкова 

В. Димитрова 

 

77.  
февруари – 

март 2022г. 

Подготовка и участие в международното  състезание 

„Hippo – English without borders“, 
Пиърсън-Лонгман за България Елена Кирилова  

месец  МАРТ 

№ срок дейност организатор отговорник Забележки 

78.  
14-18 март 

2022г. 

Провеждане на Седмица на екранизирани 

произведения от изучавани автори в VI клас 
Учители по БЕЛ Учители по БЕЛ  

79.  
17 март 

2022г. 
Математическо състезание „ Европейско кенгуру“ Учители по математика 

Учители по 

математика 
 

80.  
19 март 

2021г. 
Филм  „Мозъкът на Юго„ 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 
 

81.  
24 март 

2022г. 

Световен ден за борба с туберкулоза – беседа на 

тема: „Профилактика на туберкулозното 

заболяване” 

Медицинско лице; 

Кл. Ръководители 

5 – 7 клас 

 

Медицинско лице; 

Кл. Ръководители 

5 – 7 клас 

 

 

82.  
24 март 

2022г. 

„Най – добър разказвач на приказки“ / Инициатива с 

конкурсен характер/ 

НП “Осигуряване на съвременна образователна 

среда“ 

Модул “Библиотеките като образователна среда 

 

учители III клас 
Начални учители  
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83.  
25 – 27 

март 2022г. 
Пролетно математическо състезание Учители по математика 

Учители по 

математика 
 

84.  
26 март 

2022г. 
Отбелязване на Световен ден на водата. 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 
 

85.  
31 март 

2022г. 

Организиране на Вечер на народното творчество – 

„Да възродим българското“ (драматизация на 

народна приказка) 

учители по БЕЛ учители по БЕЛ  

86.  март 2022г. 
Организиране и провеждане на състезание „Обичам 

моята Родина“ 

Н. Славчева 

Е. Великова 

Н. Славчева 

Е. Великова 
 

87.  март 2022 
Съвместен урок: Представяне и интерпретиране на 

данни – Vклас 
Петя Георгиева 

Нелка Иванова 

Петя Георгиева 

Нелка Иванова 
 

88.  март 2022 
Съвместен урок: Обратна пропорционалност – 

графика – VI клас 

Петя Георгиева 

Нелка Иванова 

Петя Георгиева 

Нелка Иванова 
 

89.  март 2022 

Подготовка и участие  в състезанието 

“BulgarianNationalEnglishSpellingBee”организирано 

и провеждано под егидата на Фондация „Америка за 

България”. 

Фондация „Америка за 

България”. 

 

Павлина Ненова  

90.  Март 2022 

Съвместен урок за приемственост между начален и 

прогимназиален етап – Тема: „Лице на 

провоъгълник, квадрват и правоъгълен триъгълник“ 

Петя Георгиева Петя Георгиева  

91.  Март 2022 XXIII Национален конкурс „Малките нашенци“ 
НДД, ЦПЛР – ОДК и Община 

Казанлък  
Учители IV клас  
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месец АПРИЛ 

№ срок дейност организатор отговорник Забележки 

92.  
2 април 

2022г. 

Международен ден на аутизма – учениците ще 

надникнат в света на аутистите с представяне на 

презентации и видеофилми по темата 

Кл. Ръководители 

5 – 7 клас; 

Учител по Биология и здр. 

Образование 

Кл. Ръководители 

5 – 7 клас; 

Учител по 

Биология и здр. 

Образование 

 

93.  
4 -8 април  

2022г. 

Посещение на класните ръководители на IV клас в 

ПГ на ДГ 

Рени Велкова 

Юлия Станчева 

Стефка Христова 

Рени Велкова 

Юлия Станчева 

Стефка Христова 

 

94.  
7 април 

2022г. 

Във връзка със Световния ден на здравето и 

здравния работник – изготвяне на презентация  с 

учениците от седмите класове на тема: 

 „Здравето е безценно богатство“ 

 

Учител по Биология и здр. 

Образование 

Учител по 

Биология и здр. 

Образование 

 

95.  
18 април 

2022г. 

Изработване на сувенири за изложба-   

„Великденска работилница“ 
учители I-IV клас учители I-IV клас  

96.  
19 април 

2022г. 

„Аз съм…“ за сценичен костюм и представяне на 

литературен герой / Инициатива с конкурсен 

характер/ 

НП “Осигуряване на съвременна образователна 

среда“ 

Модул “Библиотеките като образователна среда 

учители I клас Начални учители  

97.  
20 април 

2022г. 

„Моят любим приказен герой“  изложба с рисунки 

/Инициатива с конкурсен характер/ 

НП “Осигуряване на съвременна образователна 

учители II клас Начални учители  
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среда“ 

Модул “Библиотеките като образователна среда 

98.  
20 април 

2022г. 

Дни на детската книга” / Съвместно проведени 

инициативи с обществената библиотека/ 

 

Начални учители 
 

Начални учители 
 

99.  
20 април 

2022г. 

„Аз създавам приказки“ / Инициатива с конкурсен 

характер/ 

НП “Осигуряване на съвременна образователна 

среда“ 

Модул “Библиотеките като образователна среда 

учители IV клас Начални учители  

100.  
20 април  

2022г. Традиции и обичаи  

Т. Пенчева 

Анка Атанасова 

Т. Пенчева 

Анка Атанасова 
 

101.  
20 април  

2022г. 
Международен конкурс за детска рисунка  „С очите 

си видях бедата“ 

Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на 

населението” – МВР, в 

партньорство с Министерство 

на образованието и науката, 

общините и БЧК. 

Начални учители и  

Даниела Денева 
 

102.  
23 април 

2022г. 

Отбелязване на Международния ден на детската 

книга 
Нач. Учители и МО по БЕЛ 

Нач. Учители и МО 

по БЕЛ 
 

103.  
27 април 

2022г. 

„Карнавал на приказните герои“ / Инициативи с 

децата от ДГ съвместно с ученици от I-IV клас/ 
учители I –IV клас учители I –IV клас  

104.  
28 април 

2022г. 

„Приказки преди заспиване“ /Инициативи с децата 

от ДГ съвместно с ученици от I-IV клас/ 

 

НП “Осигуряване на съвременна образователна 

учители I –IV клас учители I –IV клас  
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среда“ 

Модул “Библиотеките като образователна среда 

105.  28 април 

Дейности по иновации – съвместна работа между 

учители в ГЦО IV клас и учител по история и 

цивилизации от прогимназиален етап. Тема: „Мисия 

историк“ 

Н. Пенкова 

Ат. Петров 

Н. Пенкова 

Ат. Петров 
 

106.  28 април Вечер на математиката Учители  I клас Учители  I клас  

107.  
април 

2022г. 

Съвместен урок за приемственост между начален и 

прогимназиален етап – Тема: Хранене на растенията 

Ренета Георгиева 

Учители IV клас 

Ренета Георгиева 

Учители IV клас 
 

108.  
април 

2022г. 

Провеждане на тържества по класове  

„Вече сме грамотни“ 

Н. Славчева 

Е. Великова 

Н. Славчева 

Е. Великова 
 

109.  
април 

2022г. 
Ден  на Земята НДД, РУО, ЦПЛР 

учители III  

клас,Нач. Учители, 

Ренета Георгиева , 

Атанас Петров, 

педагогически 

съветник 

 

110.  
април 

2022г. 
Участие в областен етап на Ученическите игри 

Българска асоциация спорт за 

учащи (БАСУ), училища, 

ученически спортни клубове 

(УСК), спортни клубове, 

общини, областни и зонални 

съвети на Българския футболен 

съюз (БФС), центрове за 

подкрепа за личностно развитие 

(ЦПЛР), със съдействието на 

регионалните управления на 

Емил Ненков  
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образованието (РУО), 

Министерството на младежта и 

спорта (ММС), Министерството 

на образованието и науката 

(МОН) 

111.  
април 

2022г. 

 „Патилански приключения” по повод 135 години от 

рождението на Ран Босилек – V клас 

 

Учители по БЕЛ Учители по БЕЛ  

112.  
април 

2022г. 

Участие в Седмицата на детската книга и изкуствата 

за деца. 
Нач. Учители и МО по БЕЛ 

Нач. Учители и МО 

по БЕЛ 
 

113.  
април – 

май 2022г. 

Срещи с автори на произведения за деца: Радостина 

Николова, Мая Дългъчева, Юлия Спиридонова  

 

учители  II–IV клас  

 

учители  II–IV клас  

 
 

месец  МАЙ 

№ срок дейност организатор отговорник Забележки 

114.  
03 – 05 май 

2022г. 

Подготовка и провеждане на интердисциплинарен 

урок на тема :„По жътва“ – автор и произведение – 

VII клас 

 

Габриела Евтимова,  

Виолета Петрова 

Габриела 

Евтимова,  

Виолета Петрова 

 

115.  
04 май 

2022г. 

В часовете по Околен свят и Човекът и обществото 

учениците от начален етап да се запознаят с 

празниците и обичаите на етническите малцинства. 

Фолклор на етносите. Традиции и обичаи 

 

Снежана Павлова Снежана Павлова  

116.  
09 -13 май 

2022г. 
Посещение на децата от ДГ в ОУ – Спортен празник Начални учители Начални учители  
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117.  
12 май 

2022г. 
Четем и разказваме сред природата Учители II клас Учители II клас  

118. 1 
16-17 май 

2022г. 

Съвместен урок: „Жизнени системи и здраве“ – V 

клас 

Ренета Георгиева 

Учители ФВС 

Ренета Георгиева 

Учители ФВС 
 

119.  
24 май 

2022г. 

Отбелязване на 24 май – Ден на славянската 

писменост и култура  

 

Нач. учители и учители по БЕЛ 
Нач. учители и 

учители по БЕЛ 
 

120.  
28 май 

2022г. 
Отбелязване на деня на детето. Илина Димитрова 

Ученически съвет 

Илина Димитрова 

Ученически съвет 
 

121.  
30-31 май 

2022г. 
Тържество „Вече сме грамотни“ Учители I клас Учители I клас  

122.  
31 май 

2022г. 

Световен ден за борба с тютюнопушенето –

провеждане на семинарни уроци на тема: „Здравни 

познания и хигиена на жизнените системи на 

човека“ с учениците от пети и шести клас 

Медицинско лице; 

Учител по Биология и здр. 

образование 

Медицинско лице; 

Учител по 

Биология и здр. 

образование 

 

123.  май 2022г. 
„Написаното остава. Пиши правилно!” – V – VII 

клас 

Института за български език 

„Проф. Любомир Андрейчин“ 

към БАН и Националното 

издателство за образование и 

наука „Аз Буки“  

Учители по БЕЛ  

124.  май 2022г. 
Участие в Национална изложба-конкурс за детска 

рисунка „Детство мое – реално и вълшебно”. 
Община Ловеч 

Учител по 

изобразително 

изкуство 

 

i.  май 2022г. 
„В шоколадовата фабрика с Чарли и Матилда“ по 

повод 105 г. от рождението на Роалд Дал - V клас 

учители БЕЛ 

 

учители БЕЛ 

 
 

125.  май 2022г. 
Участие в Национален конкурс за стихотворение и 

есе „Живеем в земята на Ботев”  

Национален календар за изяви 

по интереси на деца и ученици 

през 2021-2022г. / 

учители БЕЛ  
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126.  май 2022г. 
Участие в организирането и провеждането на Деня 

на ученическото самоуправление 

Педагогически съветник и 

ученически съвет 

Педагогически 

съветник и 

ученически съвет 

 

127.  май 2022г. 

Участие в XIV Национален конкурс „Мадарският 

конник – символ на историческото минало и 

европейското бъдеще на България“  компютърна 

рисунка, презентация     

МО по природни науки 
МО по природни 

науки 
 

128.  май 2022г. 
Поставяне на оперетката  „Говедарската дъщеря“ 

по Проект МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 

ОУ „Св. Климент Охридски”/ 

НЧ „Братство-1884“, гр. 

Павликени 

 

Виолета Петрова  

129.  май 2022г. 

Здравна беседа на тема: „Пубертет и полово 

развитие. Полово предавани болести.” с ученици от 

6 клас 

Медицинско лице;  

Учител по Биология и здр. 

образование 

Медицинско лице;  

Учител по 

Биология и здр. 

образование 

 

130.  май 2022г. 
Лекция на тема: „Как да се предпазим от заразяване 

с ектопаразити и ендопаразити. Хигиенни норми” 

Учител по Биология и здр. 

образование 

Учител по 

Биология и здр. 

образование 

 

месец ЮНИ 

№ срок дейност организатор отговорник Забележки 

131.  
01 – 15 юни 

2022г. 
Провеждане на училища сред природата Училищно настоятелство 

Класни 

ръководители нач. 

етап 
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132.  
05 юни 

2022г. 

Инициатива „Световен ден на околната среда“ – „Да 

почистим училищния двор“ 
НДД, РУО 

Учители начален 

етап, МО природни 

науки 

 

133.  
09 юни 

2022г. 

Отбелязване на Международен ден на 

приятелството 

Педагогически съветник и 

ученически съвет 

Педагогически 

съветник и 

ученически съвет 

 

134.  юни 2022г. 
Анкета относно киберзависимостите сред учениците 

и последствията в здравословен аспект 
Педагогически съветник  

Педагогически 

съветник  
 

135.  юни 2022г. 

Участие в инициативата от Националния календар 

за изяви по интереси на децата и учениците за 2020 -

2021г. – „Зелена седмица“ 

НДД, РУО нач. учители  

136.  юни 2022г. 

Планиране, организиране и провеждане на  походи, 

екскурзии и „Зелени училища,” със заложено в 

програмите литературно четене сред природата - 

„Зелена библиотека”. 

нач. учители нач. учители  

137.  юни 2022г. Подготовка и закриване на учебната 2021/2022 г. учители БЕЛ учители БЕЛ  

 


