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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

104. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ" СОФИЯ  

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Годишният план  на дейността е приет на заседание на Педагогическия съвет / Протокол 

№11/10.09.2019 г. и е утвърден със Заповед №  965/11.09.2019 г на директора на училището. 

> Основно училище, неспециализирано, общинско, иновативно. гр. София: 

> В училището се обучават 800 деца от 1 до 7. клас /за учебната 2019/2020 година 

> Учениците от начален етап са обхванати в целодневна организация на 

учебния ден в 12 сборни групи: 

> В училището се обучават 20 ученици със специални образователни потребности на 

допълнителна подкрепа. 

> Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет: 

прилагат се форми на наставничество иа млади и новоназначени учители; 

> Училището развива дейност по национални и европейски програми; 

> Училището осигурява защита на  учениците; 

 
Училището поддържа високи резултати на НВО  . За     

 
Учебна 

година 

БЕЛ Математика Човекът и 

природата 

Човекът и 

обществото 

Общ бал на 

училището 

2013/2014 17.35 16.73 18,72 18.55 17.84 

2014/2015 18.57 17.63 17.08 19.07 18.09 

2015/2016 17.75 18.45 1 7.98 18.94 18.16 

2016/2017 18.54 18.09 19.55 19.15 18.83 

2017/2018 18.51 18.32 18.32 18.87 18.69 

2018/2019 17.98 19.09 17.80 17.56 18.11 

 

 
Учебна 
година 

БЕЛ Математ 

ика 

ГИ ИЦ ФА ХООС БЗО ЧЕ Общ бал за 

училишето 

2013/2014 46.91 48.54 13.22 12,55 9.77 9.23 1 1.47 27.96 22.28 

2014/2015 47,43 44.52 12.82 12.71 11.45 9.83 9.60 29.86 22.46 

2015/2016 43.99 40.86 13.94 13.77 10.79 10.59 9.67 29.68 21.22 

2016/2017 45,33 43,37        

2017/2018 43,375 41,1        

2018/2019 75,91 52,69      97  

 

             През учебната 2019 / 2020 г. 104. Основно училище организира работата си в шест 

приоритета, съобразно приетата през м. септември 2016г. Стратегия. 

Приоритетите са : 

1. Повишаване качеството и ефективността на училищното образование и политика. 
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2. Приобщавашо образование. Подкрепа на личносрното развитие на учениците. 

3. Осигурявяне на стабилност, ред и защита на децата в училището. 

4. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост 

и органи. 

5. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и 

създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество. 

6. Училищна е – политика. 

Дейности по приоритетно направление1.  Повишаване качеството и ефективността на 

училищното образование и политика.  

ЦЕЛ: Осигуряване на качествено и ефективно образование.   

ПОДЦЕЛИ:   

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му 

към конкретни резултати.  

 2. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за 

вътрешно оценяване.   

3. Пълноценно личностно развитие чрез възпитателната работа с децата и учениците и 

изграждане на тяхната емоционална интелигентност.   

4. Разработване на различни форми и иновативни подходи за обучение и възпитание във 

всички общообразователни направления.   

5. Да продължава формирането на положително отношение към училището и предлаганото 

образование.   

6. Развитие на компютърните умения на училищната общност.  

7. Да продължи използването на интерактивни методи на преподаване.  

№                        Дейности  Срок  Отговорник  Контрол  

1.  Изготвяне и провеждане 

на входни и междинни 

нива по основните 

направления. Анализ на 

резултатите и 

набелязване на мерки за 

отстраняване на 

пропуските.  

X; I; V-VI  Учителите  ЗДУД за етап  

2.  Проучване на нагласи за 

обучение на 

педагогическите 

специалисти. Изготвяне 

на план за 

квалификационна 

дейност.  

IX-VI комисия  Председател на 

комисията 

3.  Участие на минимум 

20% от учениците в 

състезания, олимпиади 

и конкурси.  

Съобр. графика 

на МОН и 

спортния 

календар  

Преподаватели; 

Главни учители  

ЗДУД за етап  

4.  Популяризиране на 

дейностите по проекти и 

национални програми –

 А/„Иновации в 

действие“  

По график на 

проектите   

  

 

 

Ръковод. на проектите   

  

  

  

  

Директор   

  

  

  

  



3 
 

 У-ще З. Стоянов” 

гр. Варна  

Открити практики по 

ИТ  

ТП, ИИ, ЧП в 5. ,  6. и 7 

клас  

Представяне на 

дейностите по проект 

Иновативно училище  

Да поработим в облака 

на 104. ОУ  

 СУ В. 

Левски” гр. 

Велинград  

-Представяне на 

училището  

-Запознаване с добри 

практики по учебни 

дисциплини ИТ, ТП, 

Математика, ЧП в 5,6,7, 

клас  

Демонстрация на 

управленска иновация  

Запознаване с облачното 

пространство на 104. 

ОУ за целите на 

училищното управление 

и обучителния процес  

  

Б/Иновативно училище,  

 

В/Осигуряване на 

обучение за талантливи 

ученици за участие в 

ученическите 

олимпиади“,  

Г/ Културните 

институции  като 

образователна среда. 

X-XI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

X-XI 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

IX - VI 

  

  

 

 

 

  

П. Иванова, Е. Радева, В. 

Димова, Д. Николова  

  

  

В. Хартарска, П. Петров  

 

 

Преподаватели ИТ 

  

  

  

   

  

К. Велинова  

 

П. Иванова, Е. Радева, В. 

Димова, Д. 

Николова,Хартарска 

 

 

К. Велинова 

 

 

В. Хартарска 

  

  

  

  

   

 участници в иновацията 

 

 

М. Борисова, В. Танчев 

 

 

 

 

Л. Дикова, В. Димова, Е. 

Радева, Д. Николова 

 

  

Директор  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Хартарска 

 

 

В. Димова 

В. Хартарска 

 

 

 

.В. Хартарска 

 

5.  Участие в учебни 

визити в рамките на 

програмата Иновации в 

действие.  

X  Кл. р – ли; координатор на 

проекта  

директор  

6.  Изготвяне на план за IX  Учители по ФВС  директор  
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спортната дейност на 

училището  

7.  Работни ателиета по МО 

за представяне на добри 

практики.  

 

ХI - VI  

  

Предс. на МО  

Гл. учители  

8 Провеждане на  интегрирани уроци и интегрирани проекти   

 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и география 

”Отечество любезно, как 

хубаво си ти! – 

Природата в поезията на 

Ив. Вазов” 

X Я. Печева, М. Усенлиева 

 

ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и ИИ „Сирни 

заговезни и кукерските 

празници” 

II Л. Дикова, Ек. Досева   

 

ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и ИИ „Мартеници”   

 

Последната 

седмица на 

февруари  

Я. Печева, Ек. Досева 

 

ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и ИИ „Малкият 

принц - най-хубавото се 

вижда само със 

сърцето...” 

III Я. Печева, Ек. Досева 

 

ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок ИИ и 

Руски език - Мода 

III Л. Митева, Ек. Досева ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по ИИ 

и История - Българско 

средновековно изкуство 

IV Е. Радева, М. Борисова ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и ЧП „Еньовден – 

за всяка болка – билка” 

V Л. Дикова, В. Димова 

 

ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегрирана дейност 

/БЕЛ-ИИ/ за 24. май 

„Буквите” 

V Л. Дикова, Ек. Досева ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегрирана дейност 

„Голямата книга” – 

книга с авторски 

приказки на ученици от 

5. клас с илюстрации, 

направени в часовете по 

ИИ 

2. срок Л. Дикова, Ек. Досева ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и музика 

„Народните песни” 

2. срок Л. Дикова, Р. Каранлъкова ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и история 

2. срок Л. Дикова, М. Борисова ЗДУД 

прогимназиален 
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„Митологията и 

Седемте чудеса на 

Древния свят” 

етап 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и история, посветен 

на Фердинанд 

2. срок П. Петров, М. Борисова ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по 

БЕЛ и история 

„Пробуждането на един 

народ”   

2. срок Я. Печева, М. Борисова ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран урок по 

география, математика и 

ЧП 

VI М. Усенлиева, В. Димова, В. 

Хартарска 

ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 
Съвместни уроци по НП 

„Заедно в грижата за 

ученика“ Модул2 

„Осигуряване на 

условия за екипна 

работа на учителите 

от началния етап с 

детски учители и с 

учители по учебни 

предмети 

от прогимназиалния 

етап“ 

 

Х-V  

 

Ученици 4. Клас, М. Борисова, 

Д. Николова, Л. Дикова, Д. 

Попова, М.Димитрова, М. 

Христова 

 

ЗДУД начален 

етап 

 Интегриран проект 

Обемите около нас  

 

XI-I В. Хартарска, Е. Радева ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран проект 

„Ремонт на стая” 

IX-X 

 

В. Хартарска, Е. Радева ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

 Интегриран проект по 

Химия, ИТ, Математика 

“Масова част” 

II-III П. Иванова, Д. Николова ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

9 
Повишаване на 

качеството чрез 

проследяване на 

постиженията на 

учениците – НП Заедно 

в грижата за ученика“ 

Модул 1 „Осигуряване 

на условия за системно 

проследяване на 

личните постижения на 

учениците чрез 

 

IX-V 

 

Р. Божкова, Л. Дуркова,  

Кр, Илиева, Н. Палагийна, 

 В. Яндина 

 

ЗДУД начален 

етап 
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създаване на 

индивидуално 

портфолио“  

10.   Актуализация на 

вътрешноучилищната 

документация, 

съобразно нормативната 

база.  

IX и при 

необходимост 

комисии  

  

директор  

11.  Изготвяне на график за 

използване на 

компютърните зали  

II Преподав. по ИТ  Предс. на 

комисия за седм. 

разписание  

12 Въвеждане на 

електронния дневник. 

IX Преподаватели Директор 

13.  Прилагане на Office 

365 в управлението и 

обучението 

X - VI  Преподав. колегия  ЗДУД  

14 Провеждане, анализ и 

популяризиране на 

резултатите от анкети с 

ученици, родители и 

учители, в рамките на 

училището, иновацията 

и др.  

III -V Преподав. колегия  ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

15 Дейности по 

екологичното 

образование – за децата 

и родителите:  

-Акция за събиране на 

кестени;  

IX-X Кл. р-ли ЗДАСД 

16 Изработване на 

предмети за коледния и 

великденския базар.  

XII - IV  Кл. р – ли;  

Преподав. по ИИ  

ЗДУД начален 

етап 

17 Дейности в часовете на 

класа  

по тематичните 

разпределения 

Кл. р-ли ЗДУД за етап 

18 Актуализиране на 

темите по НП „Без 

свободен час в 

училище” и изготвяне 

на електронни 

разпределения за всеки 

випуск, както и 

качването им в 

електронния дневник 

IX  Комисия  Директор 

19 Екскурзии, зелени, бели 

училища, спортни и 

морски лагери; 

по график  Кл. р-ли Директор 

20 Кампания за 

озеленяване на 

училищния двор;  

Отбелязване „Деня на 

Земята”  

IV  Кл. р-ли, В. Димова ЗДАСД 
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21 
Приемане на единни 

критерии за оценяване 

IX Работна група 
Гл. учители 

22 

Повишаване на 

качеството чрез 

провеждане на изнесени 

уроци /съгласно 

приоритет 5/ 

  

Съгласно 

приоритет 5 

23 

Провеждане на 

самооценка и избор на 

приоритети за работа по 

инструмента за 

самооценка на ЦПО 

VI учители 

Отговорници по 

групи. 

координатор 

24 

Използване на 

разнообразни форми за 

проверка и оценка на 

учениците - самооценка 

XI, V Преподаватели в 4.5.6.7. клас 

ЗДУД 

 

Дейности по приоритетно направление 2: Приобщаващо образование. Подкрепа на 

личностното развитие на учениците. 

ЦЕЛИ: Приобщаващото образование е процес, който включва осигуряване на подкрепа и 

равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, 

разнообразието от потребности на всички ученици и включване на ресурси насочени към 

създаване на възможности за развитието и участието им във всички аспекти на живота в 

общността.  

Основна цел: Осигуряване на подкрепа за равен достъп на всеки ученик до качествено 

образование. Развитие на потенциала на всеки ученик чрез сътрудничеството на всички 

участници в учебно-възпитателния процес. 

 Постигането на тази цел изисква определяне на уязвими групи деца и прилагане на 

разнообразни мерки, съобразени със спецификата на всяка от тях.  

 На учениците в системата на училищното образование се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

 Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 

№ Дейности Срок  Отговорник Контрол 

1 Работа на екипите за 

личностно развитие и 

оценка на учениците със 

заповед на Директор. 

1.10.2019 Предс. на екипите Координатори 

2 Оценка на индивидуалните 

потребности на деца със 

COП от екипа за личностно 

развитие. 

31.10.2019 Предс. на екипите Координатори 

3 Обучение: „ Организация 

на обучението и работа с 

ученици на допълнителна 

подкрепа“ за 

IX Вихрийска, Минчева, 

Карачомакова 

В. Хартарска 
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новопостъпили учители. 

4 1. Определяне на 

необходимост от 

обща и 

допълнителна 

подкрепа за 

ученици.  

2. Ранно оценяване на 

потребностите и 

превенция на 

обучителните 

затруднения; 

3. Логопедична работа. 

4. Ресурсна подкрепа 

5. Психосоциална 

подкрепа 

  

X, I, IV и при 

необходимост 

Класни ръководители 

  

Ресурсен учител 

Логопед 

Психолог 

  

  

Координатори 

5 Откриване на талантливи 

ученици в различни сфери 

на изкуството и науката. 

X, I, IV Класни 

ръководители, 

преподаватели по 

предмети 

Главни учители 

6 Осигуряване на обща 

подкрепа за личностно 

развитие на учениците в 

училище - списък на 

учениците, цели и срокове. 

до 01.11.2019 

При 

необходимост 

през годината 

25.02.2020 

преподаватели по 

предмети 

Координатори 

7 Библиотечно и 

информационно 

обслужване. 

Събития, организирани от 

училищната библиотека. 

 Ден на 

благотворителностт

а- „Как да бъдем 

добри“ 

 Елате в 

библиотеката да 

почетем заедно 

избрани творби  в 

чест на 121 години 

от рождението на 

Ерих Кестнер 

 Международен ден 

на детската книга  

 Отбелязване на 24 

май, чрез връчване 

на грамоти на 

учениците- 

приятели на 

библиотеката.  

 Дарирителска 

  

 

 

 

 

19.10.2019 

  

 

23.02.2020 

  

  

 

 

 

2.04.2020 

 

 

10.04.2020 

  

  

 

 18-21.05.2020 

 

  

  

  

  

  

  

Библиотекар 

  

  

  

библиотекар 

  

  

 

библиотекар 

  

 

библиотекар 

 

 

 

библиотекар 

 Директор 
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кампания- Дари 

книга на 

библиотеката. 

8 Поощряване на ученици и 

учители е морални и 

материални награди 

V Класни 

ръководители и 

преподаватели 

Директор 

9 Кариерно ориентиране на 

учениците. 

-включване на теми в 

часовете на класа; 

- провеждане на срещи и 

дискусии с ученици и 

родители по теми свързани 

с избора на образование, 

професия и работа 

-провеждане на тренинги с 

ученици за формиране на 

умения за вземане на 

решения 

- посещения за представяне 

на учебни заведения и 

професии 

 

 

по график на 

випуските 

V 

  

 

 

X-IV 

  

 

по график 

Класни ръководители 

педагогически съветник 

Директор 

10 Работа по приоритет 1.5 от 

проекта за приобщаващо 

образование „Едно 

училище за всички 

По графика на 

екипа на 

приоритета 

Председател на екипа Координатор 

11 Работа по приоритет 2.4 от 

проекта за приобщаващо 

образование „Едно 

училище за всички"  

По графика на 

екипа на 

приоритета 

Председател на екипа  Координатор 

12 Изготвяне на анализ и 

оценка на индивидуалните 

потребности на учениците 

с цел установяване на 

необходимост от 

допълнителна подкрепа. 

при 

необходимост 

Психолог, ресурсен 

учител, 

Координатори 

13 Изготвяне на индивидуален 

план за работа по случай 

при необходимост. 

постоянен преподавателит,ресурсен 

учител и психолог, 

логопед 

Координатори 

14 Екипна работа между 

учителите и екипа за 

личностно развитие.  

Проследяване на 

развитието 

постоянен  

3 пъти в 

годината 

Педагогически състав Координатори 

15 Приобщаващи дейности в 

класната стая и извън нея 

за приемане на 

различпостта: 

 Ден на 

приобщаването 

 Ден на хорото 

  

  

 18.10.2019 

24.04.2019 

 

 

 

 

Училищни комисии 

 

 

 

 

Директор 

Директор 
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16 Грижа за здравето на 

детето, основана на 

информация от родител и 

медицински документи, 

чрез изградената защитена 

среда. 

IX - VI Мед. сестра, психолог; 

педагогически съветник 

С. Стоилова 

17 Прилагане на мерки за 

превенция на агресията и 

тормоза  

постоянен Педагогически съветник Директор 

18 Прилагане па Механизма за 

преодоляване на 

проблемното поведение. 

постоянен Педагогически съветник Директор 

19 Партньорство с 4 РПУ за 

превенция на асоциално 

поведение. 

2 пъти 

годишно 

Педагогически съветник Директор 

  

20 Актуализиране състава на 

училищния Ученически 

съвет 

IX - X Педагогически съветник Директор 

21 Участие на учениците в 

програми и проекти НП  

Осигуряване на обучение 

за талантливи ученици за 

участие в ученическите 

олимпиади 

НП „Заедно в грижата за 

ученика“ Модул2 

„Осигуряване на условия за 

екипна работа на учителите 

от началния етап с учители 

по учебни предмети 

от прогимназиалния етап“  

X - V   

  

  

М. Борисова,  

В. Танчев 

  

  

М. Борисова, Д. 

Николова, Л. Дикова, Д. 

Попова, М.Димитрова, 

М. Христова  

Директор 

22 Ученическо 

самоуправление и 

парламент: 

 Педагогически съветник Директор  

  

 Актуализиране състава на 

училищния Ученически 

съвет. 

01-12 

октомври 

  

  

 Избор на Управителен 

съвет 

До края на 

октомври 

  

 Изготвяне на план за 

дейността на Ученическия 

съвет за учебната 2019 – 

2020 год 

До края на 

октомври 

  

 Срещи с психолога и 

директора на 104 ОУ  

До края на 

октомври 

  

 Запознаване на 5-тите 

класове с дейността на 

Ученическия съвет  

До края на 

октомври 

  

 Създаване на екипи  и 

разпределяне на членовете 

на УС в тях: 

 До края на 

октомври 
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-За информационната 

дейност (отговаря за 

таблото) 

-За работа по проекти 

(отговаря за организация 

на събития) 

-За връзки с 

обществеността (общува с 

различни организации и 

медии) 

 Отбелязване Деня на 

народните будители – 

презентация на табло 

До края на 

октомври 

  

 Отбелязване на 

Европейския ден на 

здравословното хранене. 

Изготвяне на видео. 

До края на 

октомври 

  

  

 Създаване на кутия 

„Споделете вашите 

проблеми“ и определяне на 

екип за обслужването й 

08 ноември 

  

  

 „Да отбележим коледа с 

песен и танц“  

До края на 

декември 

  

 Изготвяне на украса за 

Коледа. Участие в 

Коледния базар  

До края на 

декември 

  

 Отбелязване на Деня на 

думата „благодаря“ 

10.01.2020 

  

  

 Отбелязване деня на Деня 

на розовата фланелка – 

световен ден за борба с 

тормоза в училище. 

Информиране на 

учениците и 

популяризиране на идеята.   

последната 

сряда на 

февруари  

  

  

 Ден на 

мартеницата.Обичаят за 

връзване на Мартеницата 

02.03.2020 

  

  

 Отбелязване на световния 

ден на Земята (водата). 

Изложба  във фоайето на 

третия етаж. 

23.03.2020 

  

  

 Подготовка за Деня на 

Ученическото 

самоуправление – смяна на 

ролите. Избор на ученици 

за позициите в училище. 

IV 

  

  

 Международен ден на 

детската книга – съвместно 

с библиотеката   

2 – 10 Април 

  

  

 Ден на Ученическото 9.05.2020   
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самоуправление   

 Ден на таланта за 

учениците от СК   

До края на 

м.май  

  

 Международен Деня за 

защита на децата, жертви 

на агресия. Изготвяне на 

информационно табло. 

4.06.2020   

23 Провеждане на срещи на 

преподавателските екипи 

от 5. Клас с бившите 

класни ръководители на 

петокласниците 

IX Главен учител пр. ет. ЗДУД 

прогимназиален 

етап 

24 Среща на училищния 

психолог с 

новопостъпилите ученици 

от 2 до 7. клас и техните 

родители  

До 30.11.2019  психолог Директор 

25 Организиране на групи за 

занимания по интереси 

 До края на 

септември 

 Ръководители на групи  Директор 

26 Еднакви-различни 30.03-03.04. ПС, РУ ЗДУД 

27 Детска лидерска академия IX -X ПС Директор 

 

 

Дейности по приоритетно направление 3. Осигуряване на стабилност, ред и защита на 

децата в училището. 

ЦЕЛИ: 

1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в училището. 

2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата 

култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до 

непосредствената сигурност и безопасност на децата в училището. 

3.  Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол 

и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.  

4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и 

здравето на децата и учениците. 

№ Дейности Срок Отговорник Контрол 

1 Възпитаване на умения и 

поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 

Периодично, два пъти 

годишно, провеждане на 

практическо обучение - 

проиграване на основни 

бедствени ситуации 

(земетресение, наводнение, 

ножар, производствена 

авария, терористичен акт). 

по график за 

евакуация и 

график в ЧК 

ЗДАСД и кл. 

ръководители  

ЗДУД 

2 Изработване и 

разспространение на 

информационно-

образователни материали, 

X УС и ПС В. Хартарска 
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съобразени с възрастовите 

групи, тематично 

разглеждащи: превенция на 

тормоза и правата и 

задълженията на учениците 

3 Организиране на изложба, 

посветена на вредата от 

тютюнопушенето, алкохола и 

наркотичните вещества 

Участници :1-7 кл. 

II Класни 

ръководители 

НК 

Преподаватели 

ИИ, ТП 

Главни 

учители 

4 Контрол по спазване на 

етичен кодекс на училищната 

общност 

XI, III Етична 

комисия 

Н. Билковска 

5 5 Изра Подобряване на системата от 

дежурства с оглед 

недопускане на насилие и 

тормоз 

октомври X; III Комисия за 

дежуртвата 

ЗДЗ 

ЗДАСД 

6 Изготвяне на графици за 

провеждане на обучението ио 

БДП- (Виж Приложение №3) 

първи срок - 

01.10.2018г.; 

втори срок - 

17.02.2019г. 

Учители, които 

водят часовете в 

НК 

Цв. Цеков 

ЗДАСД 

7 Изработване па постери с 

горещите телефони, на които 

се подават сигнали за 

различните видове тормоз 

над децата и стъпките по 

процедурата за докладване за 

всяка учебна стая - стр. 8 от 

Училищна политика за 

закрила на детето. 

XI Педагогически 

съветник 

Участници: 

УС   

ЗДАСД 

8 Попълване на декларации от 

служителите в училище за 

запознаване с училищните 

политики. 

30.09.2019г. ЗАТС директор 

9 Актуализиране на 

информацията за наличните 

ресурси в общността във 

връзка с училищния тормоз 

X - II ПС В. Хартарска 
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Дейности по приоритетно  направление 4. Взаимодействие с родителската общност, 

сътрудничество и активни възки с общественост и органи. 

ЦЕЛИ 

1. Активно партньорство с родителската общност, основано на взаимно доверие и в 

интерес на учениците.  

2.  Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество 

3. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията учител – родител 

4. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското 

образование  

5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците 

6. Развиване на система от действия за преодоляване на проблема с липсата на мотивация  

 

Дейности по приоритетно  направление 4. Взаимодействие с родителската 

общност, сътрудничество и активни възки с общественост и органи. 

ЦЕЛИ 

1. Активно партньорство с родителската общност, основано на взаимно доверие и в 

интерес на учениците.  

2. Осъществяване на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество. 

3. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията учител- родител. 

4. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското 

образование. 

5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците. 

6. Развиване на система от действия за преодоляване на проблема с липсата на мотивация 

за учене. 

№  Дейности Срок Отговорник Контрол 

1.  Активно сътрудничество  на 

родителите с УН и ОС за 

разрешаване на възникнали 

проблеми.  

постоянен Представител на 

родителите от 

всеки клас 

Зам.директор 

2.  Спазване на училищната 

политика, относно носенето 

на ученически униформи в 

периода 1.- 4. клас и 

мобилни устройства.  

IX - VI  Педагогическа 

колегия и 

родители 

Зам.директор 

3.  Организиране на екскурзии, 

зелени, бели училища и 

спортни лагери /приети  с 

X, V, VI Класни 

ръководители и 

родители 

Директор 
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решение на ПС/  

4.  Проучване на нагласите на 

родителите за избор на 

предмети за разширена и 

допълнителна подготовка.  

IV Класни 

ръководители 

В. Хартарска 

5. Пряко участие на 

родителите в определяне на 

предметите за разширена и 

допълнителна подготовка на 

учениците, както и спорт за 

часа за допълнителни 

спортни дейности.  

Участие в избора на 

учебници, учебните 

планове, стратегията на 

училището чрез 

представителите в 

Обществения съвет.  

V - VI Зам. директор, 

класни 

ръководители 

ЗДУД 

6.  Пряко участие в 

организиране на общата и 

допълнителна подкрепа.  

IX - VI Класни 

ръководители и 

родители 

Координатори 

на екипите за 

личностно 

развитие 

7.  Избор на обществен съвет IX - XII Зам. директор 

ЗДУД 

Директор 

8.   Разширяване на 

комуникационните канали с 

родителите чрез използване 

на  възможностите на Office 

365 и въвеждане на 

електронен дневник   

IX - VI Класни 

ръководители и 

преподаватели в 

прогимназиален  

етап, 

администратори 

Директор 

9  Системна комуникация с 

родителите, относно 

развитието на всяко дете и 

сътрудничество за неговия 

академичен напредък и 

личностно развитие, 

отсъствия от часове и др,  

IX - VI Класни 

ръководители 

НК, 

преподаватели по 

предмети, 

родители 

 

10  Поддържане на рубрика 

„Четиво за родители“ в 

сайта на училището  

IX - VI Педагогически 

съветник 

Директор 

11.  Съвместна с родителите 

акция за събиране на 

кестени  

X Педагогическа 

колегия, родители 

ЗДАСД 

12.  Съвместни посещения на 

театрални постановки, 

музеи, изложби.  

  

X, V  Класни 

ръководители, 

родители и 

преподаватели по 

музика 

Директор 

13.  Подготовка и провеждане на 

училищни празници и 

тържества    

X, XII, IV Класни 

ръководители,  

родители и УН 

Директор 
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Ден на 

приобщаването;  Коледни 

тържества; Празник на 

хорото  

14 Партньорство на учители и 

родители при организиране 

и провеждане на училищни 

инициативи  

1. Четем за народните 

будители  

  

2. Коледен базар  

  

3. Великденски базар  

4. Ден на Земята  

  

  

  

 

 

X  

  

  

 

XII 

  

IV 

 

15-19Април  

 

 

 

 

 

Класни р- ли  

1 – 4 .кл, 

родители 

 

Класни р-ли, 

преподаватели 

ИИ, родители 

Класни 

ръководители 

 

 

 

 

 

Р. Божкова 

 

 

 

Н. Билковска 

 

Н. Билковска 

 

В. Димова 

15 Партньорство на учители и 

родители  при разработване 

и работа по проекти   

X - VI Ръководители на 

проекти 

Директор 

16  Сътрудничество с 4. РПУ   X - VI Психолог.ПС психолог 

17  Сътрудничество с ЦПО в 

рамките на проект „Едно 

училище за всички“  

IX- VI Лидерски екип по 

приоритети 1.5 и 

2.4 

Координатор на 

проекта 

18  Сътрудничество с ДАЗД, 

РЦПО. АСП и други 

институции за реализиране 

на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно 

развитие  

IX - VI  Психолог. ПС Директор 

 

Приоритетно направление V. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 

свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, 

инициатива и творчество.  

ЦЕЛИ 

1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците.  

2. Развиване форми на ученическо самоуправление.  

3. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.  

4. Формиране на клубове по интереси, по проекти и по национални програми.  

5. Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 

№ Дейност Срок Отговорници Контрол 

І  Състезания, конкурси, изложби    

 Организиране и провеждане на XI Преподавателите Р. Божкова 
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училищен конкурс за пътепис, 

рисунка и фоторазказ „На 

екскурзия през есента” 

по БЕЛ, ИИ и 

класните р-ли на 

НЕ 

 Национално есенно състезание по 

физика и астрономия за 7. клас    

По график на 

МОН 

 

Учителите по 

ФА 

В. Димова 

 Участие в национално състезание 

по правопис на английски език 

„Spelling bee” 

X - III З. Пенева Главни 

учители 

 Участие в литературен конкурс 

„Морето, морето, морето...”  

По график на 

МОН  

 

Л. Дикова Р. Божкова 

 Национално състезание „Ключът на 

музиката”  

По график на 

МОН 

 

Р. Каранлъкова Н. Билковска 

 Участие в национален конкурс 

„Водата – извор на живот”  

II Учителите по 

БЕЛ  

Р. Божкова 

 Национално състезание 

„Европейско кенгуру”  

 

По график на 

МОН 

 

Кл. 

ръководители на 

НЕ и учителите 

по математика 

Главните 

учители 

 Участие в конкурса „Моят учител – 

моят супергерой” с разказ 

По график  Учителите по 

БЕЛ  

Р. Божкова 

 Участие в национален празник „За 

хляба наш”   

По график на 

МОН 

III 

Учителите по 

БЕЛ  

К. Велинова 

 Участие в международен конкурс 

„С очите си видях бедата” 

По график на 

МОН 

 

Ек. Досева, Е. 

Радева 

В. Димова 

 Участие в районно състезание 

„Млад огнеборец” 

По график на 

МОН 

 

Цв. Цеков Ст. Стоилова 

 Участие в състезание на БЧК по 

оказване на първа помощ 

По график на 

МОН 

IV 

Р. Тасева Ст. Стоилова 

 Участие в национален конкурс 

„България в картини и слово” 

По график на 

МОН 

 

Ек. Досева, Е. 

Радева 

В. Димова 

 Училищно състезание по 

математика „Напред! Науката е 

слънце!”  

V  Кл. 

ръководители на  

4. клас 

В. Хартарска 

 Училищно „Състезание със 

съкровище”  

VI М. Минчева, 

М.Борисова 

В. Димова 

 Училищно състезание по правопис 

за 5. клас 

V Л. Дикова,  В. Хартарска 

 Училищно състезание по правопис 

за 6. клас   

V Л. Дикова В. Хартарска 

 Училищно състезание по БЕЛ за 7. 

клас   

3-та седмица 

на VI 

П. Петров 

                          

В. Хартарска 

 Участие в градски турнир по 

бадминтон „Златното перце“ 

По график на 

МОН 

Ив. Михайлова К. Велинова 
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 Общински състезания  –  по 

спортове  

X - XI Учителите по 

ФВС 

К. Велинова 

 Волейболен турнир в НСА XI Ив. Михайлова К. Велинова 

 Градски ученически състезания по 

спортове 

 / при класиране /  

V Учителите по 

ФВС 

К. Велинова 

 Вътреучилищни спортни 

състезания  

   

  • Тенис на маса – индивидуално 

/момичета и момчета/  

II Учителите по 

ФВС 

В. Димова 

 

 • Баскетбол – отбори по класове  II Учителите по 

ФВС 

В. Димова 

 • Волейбол – отбори по класове  III Учителите по 

ФВС 

В. Димова 

 • Народна топка  /смесени отбори/ IV Кл. 

ръководители, 

преподаващи 

ФВС 

Н.Билковска 

 • Щафетни игри  /смесени отбори/  IV Кл. 

ръководители, 

преподаващи 

ФВС 

Н.Билковска 

 • Футбол  /отбори по класове/  V Учителите по 

ФВС 

В. Димова 

 Организиране на училищна 

изложба „Историята в картинки” 

X-XI Учители по ИИ,  

М. Борисова 

Гл. учители 

ІІ Участие в олимпиади  По график на 

МОН 

Кл. 

ръководители на 

4. клас и 

учителите по 

предмети 

Гл. учители 

 

ІІІ Ученици обучават ученици    

 „Четем за З. Стоянов”  X Кл. р-ли на НЕ Р. Божкова 

 „Патронът на нашето училище З. 

Стоянов” 

X М. Борисова,  

кл. р-ли на 1. 

клас 

Р. Божкова 

 „За будителите” 

 

X В. Григорова, 

М.Борисова                    

 

Н. Билковска 

 „Конституцията и нашето 

общество” 

IV М. Борисова, 

кл. р-ли на 4. 

клас 

Р. Божкова 

ІV Празници, годишнини, инициативи    

 „Ден на приобщаването“ 18.10.2019 Кл. 

ръководители, 

учителите по 

ФВС 

В. Хартарска 

 „1. ноември – Ден на народните 

будители” – рецитал, презентация, 

програма 

X Л. Дикова В. Хартарска 

 Национална кампания за X - XI Учители по БЕЛ  Н. Крохмаль 
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насърчаване на четенето  и кл. р-ли на НЕ                    

 Седмица на дигитално-медийна 

грамотност 

XI Учители по ИТ В. Хартарска 

 Организиране на Коледен базар и 

изложба „Духът на Коледа” 

Литературна програма „Коледари” 

XII Кл. р-ли на НК, 

учителите по ИИ 

и ТП,  Л. Дикова 

 Н. 

Билковска 

 Коледни тържества по класове XII Кл. р-ли на НЕ и 

ПЕ 

К. Велинова 

 В памет на Левски    

 • „Да поговорим за Левски” - 

викторина 

2-та седмица 

на февруари  

М. Борисова, кл. 

р-ли НЕ 

Главни 

учители 

 •„Поклон пред Апостола” 2-та седмица 

на февруари  

В. Григорова,  

М. Борисова    

Н. Билковска 

 • Литературна програма, посветена 

на В. Левски 

3-та седмица 

на февруари  

Л. Дикова Гл. учители 

 Ден на безопасен интернет II Учители по ИТ В. Хартарска 

 Освобождението на България    

 • Програма, посветена на 3. март Началото на 

март 

Л. Дикова Главен 

учител 

 •„Шипка – върхът на величието” 

 

Края на 

февруари-

началото на 

март  

В. Григорова,  

М. Борисова    

Н. Билковска 

 Празник на буквите Март  Кл. р-ли на 1. 

клас 

К. Велинова 

 Отбелязване на международния ден 

на числото π 

14.03.2020 В. Танчев В. Хартарска 

 Програма, посветена на Априлското 

въстание „Летописецът” 

3-та седмица 

на IV 

Л. Дикова В. Димова 

 Отбелязване на Световния ден на 

книгата 

IV Л. Дикова Гл. учители 

 „Походът на книгите” – 

литературни четения по класове  

IV Л. Дикова 

 

Гл. учители 

 Ден на Земята  IV Кл. р-ли, В. 

Димова,  

Ек. Досева  

В. Хартарска 

 Великденски базар и изложба IV Е. Радева, Цв. 

Цеков, 

учителите по 

ИИ, 

 кл. р-ли на НЕ 

Н. Билковска 

 Лазарски празник IV Л. Дикова               В. Хартарска 

 Празник на хорото IV Кл. р-ли на НЕ и 

учители по ФВС  

Н. Билковска 

 Ден на науките V Учителите  В. Хартарска 

 Ден на таланта  1.06.2020 Педагогически 

съветник 

Н. Билковска 

V Изнесени уроци    

 Организирани посещения на музеи, 

театрални и музикални постановки, 

кинопрожекции 

Периодично Кл. р-ли,  

учители по 

предмети 

К. Велинова 
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 Изнесен урок чрез лаборатории 

„Байер” 

1. срок В. Димова,  

Д. Мл. Николова 

К. Велинова 

 Поддържане на градината, 

създадена по проекта „Грижа за 

бъдещето” 

IV Цв. Цеков Ст. Стоилова 

VІ Участие в проекти и национални 

програми 

   

 НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда” 2019-

модул”Културните институции като 

образователна среда” 

По график В. Димова,  

Д. Мл. 

Николова,  

Л. Дикова,  

Е. Радева 

К. Велинова 

 Проект на БЧК с пожарната –

защита при наводнения и аварии   

По график на 

организаторите 

Р. Тасева, кл. р-

ли 

Н.Билковска 

 „ Заедно в грижата за ученика” - 

Модул 2 „ Осигуряване на условия 

за екипна работа на учителите от 

начален етап с учители от детските 

градини и учителите по учебните 

предмети в прогимназиален етап”  

По график Д. Попова,  

М. Димитрова,  

М. Христова, Л. 

Дикова, Д. Мл. 

Николова,  

М. Борисова 

К. Велинова 

 Национална програма „Ученически 

олимпиади и състезания” – модул 2 

„Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участхие в 

ученическите олимпиади” 

По график В. Танчев,  

М. Борисова 

К. Велинова 

VІІ Клубове по интереси    

 Мажоретен състав По график Д. Попова Н. Билковска 

 Училищен вестник „Новинар 104”   4 броя Л. Дикова К. Велинова 

 Занимания по интереси 

 

По график А. Алексиева 

В. Яндина 

М. Димитрова 

Е. Радева 

Д. Мл. Николова 

В. Танчев 

М. Усенлиева 

Д.Попова 

Н. 

Билковска, 

 

VІІІ Участие в учебни екскурзии, зелени 

и бели училища, спортни и морски 

лагери 

X - VI Ръководителите 

на групите, кл. 

р-ли 

К. Велинова 

 

Приоритетно направление VI. Училищна е-политика  

ЦЕЛИ 

1. Продължаващо модернизиране и развитие на материално-техническата база на училището в 

сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интранет и интернет свързаност). 

2. Продължаващо развитие на ИКТ в управленската дейност на училището, чрез различни 

компютърно базирани и WEB базирани е-инструменти. 
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3. Използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване ефективността на 

контрола. Стандартизиране процедурите, свързани с осъществяването на вътрешния контрол в 

учебното заведение. 

4. Продължаващо внедряване в образователния процес на новите информационни и 

комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно-

възпитателния процес 

№ Дейности Срок Отговорник Контрол 

1  МТБ:       

1.1 Ъпгрейд на наличния 

хардуер. 

XII учители по ИТ Директор 

1.2 Проучване на 

възможностите за участие в 

програми и проекти за 

обновяване на компютърна 

техника. 

 постоянен учители по ИТ Директор 

1.3 Спазване на изискванията за 

използване на лицензиран 

софтуер. 

 постоянен учители по ИТ Директор 

2   Управление и 

администрация: 

      

2.1 Електронни документи: 

електронни фактури, 

електронно банкиране, 

електронен подпис, внасяне 

на осигуровки в НАП. 

 постоянен  счетоводител  Директор 

2.2 Пълноценно използване на 

въведената е-финансова 

отчетност, чрез програмни 

продукти, осигуряващи 

финансовата дейност на 

училището (движение на 

средства, обработване на 

заплатите и финансови 

отчети). 

 постоянен  счетоводител  Директор 

2.3 Използване на софтуерни 

продукти, за изготвяне на 

седмични разписания и 

графици. 

IX , I  В. Танчев  Директор 
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2.4 Продължаващо попълване 

на информации за успех, 

поведение и дейности в 

електронен формат. 

 постоянен  класни 

ръководители 

 Директор 

2.5 Усъвършенстване и 

обновяване на е-библиотека 

 постоянен  библиотекар  Директор 

3  Актуализиране на 

училищна документация: 

      

3.1 Правилник за вътрешния 

ред, декларация за съгласие 

от родителите за работа с 

Office 365 и публикуване на 

снимков материал с цел 

популяризиране дейността 

на училището. 

 IX класни 

ръководители 

 ЗДУД 

3.2 Длъжностна характеристика 

(спазване на етични норми и 

правила в социалните 

мрежи и Интернет). 

Изготвяне на правила за 

поведение и използване на 

Office 365. 

 IX  Зам.директор  Директор 

3.3 Инструктаж за БРУКК и 

Интернет за учениците. 

 до 1.10.19  учители по ИТ ЗДУД 

3.4 Актуализиране на 

индивидуално учителско е - 

портфолио. 

31.05.20  преподаватели  Гл. учители 

3.5 Въвеждане на е-дневник в 

начален етап 

 IX  Преподаватели 

HЕ 

 Директор 

4 Обучение       

4.1  Служители:       

4.1.1 Обучение на 

новопостъпилите учители за 

работа с е-дневник и Office 

365 

X учители по ИТ  ЗДУД 

4.1.2 Обучение – изплзване на 

ClassNotebook (Office 365) 

 II В.Хартарска, Е. 

Радева и 

 Директор 
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П.Иванова 

4.1.3 Използване на ИКТ с цел 

създаване на уроци с 

интердисциплинарен 

характер. 

 постоянен преподаватели  ЗДУД 

4.2 Ученици       

4.2.1 Провеждане на тематични 

уроци – „Дигитално 

медийна грамотност“ 

XI учители по ИТ ЗДУД 

4.2.2 Кампания "Безопасен 

интернет" 

II учители по ИТ ЗДУД 

4.2.3 Обучение Office 365 и 

използване на облачните 

услуги в учебния процес. 

 постоянен учители по ИТ  ЗДУД 

4.2.4 Развиване на автономни 

навици за учене 

(поощряване на 

неформалното учене чрез 

прилагане на различни 

форми и методи за 

оценяване). 

 постоянен учители по ИТ ЗДУД 

4.2.5. Закупуване и използване на 

лицензи за платформата 

„Книговище“ 

Използване от 

септември 

Учители с 

лицензни 

ключове 

ЗДУД за етап 

 

 

 

 

 

 


