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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 № 

13/13.09.2022 и е утвърден със Заповед № 1391/13.09.2022 на директора на училището. 

> Основно училище, неспециализирано, общинско, иновативно. гр. София; 
> В училището се обучават 793 деца от 1 до 7. клас /за учебната 2022/2023 година 

> Учениците от начален етап са обхванати в целодневна организация на 

учебния ден в12 групи; 
> В училището се обучават 26 ученици със специални образователни потребности на 

допълнителна подкрепа. 
> Осигурява се високо качество на квалификационната дейност..Прилагат се форми 

на наставничество иа млади и новоназначени учители; 
> Училището развива дейност по национални и европейски програми; 

> Училището осигурява защита, възможност за обща и допълнителна подкрепа на 
учениците; 

> Училището създава условия за обучение в електронна среда и обучение в ОРЕС. 
Училището поддържа високи резултати на НВО  .    

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 

2019/2020 Не е провеждано НВО 

2020/2021 90,75 80,65    

2021/2022 84,80 76,28    

 
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  

2019/2020 72.21 59,79        

2020/2021 74.78 60.07      94.17  

2021/2022 77.84 62.94      92.56  
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             През учебната 2022 / 2023 г. 104. Основно училище организира работата си в 

изпълнение на четири стратегически цели: 

 Развитие на иновативни форми на образование, включително насочено към ключовите 

компетенции на учениците. 
 Участие в национални програми и международни проекти, обмяна на добри практики в 

училищното образование. 

 Насърчаване на взаимодействието с родителската общност.   

 Подобряване на материaлно – техническата база на училището и създаване на условия за спорт 

и отдих.  

Дейности по цел Развитие на иновативни форми на образование, включително насочено 

към ключовите компетенции на учениците. 

Опeративни цели:  
1.1.  Изграждане на ключови компетентности чрез урочната дейност.  

1.2.  Развиване на ключови компетентности чрез извънкласната дейност. 

1.3. Изграждане на цялостна система за гражданско образование и кариерно ориентиране. 

1.4. Разширяване на възможностите за обща подкрепа. 

1.5. Повишаване качеството на квалификационната дейност. 

1.6.  Разширяване на системата за събиране и обработка на данни, презентиране, информиране и 

прозрачност на извършваните в училището дейности чрез изграждане на информационен център . 

№                        Дейности  Срок  Отговорник  Контрол  

1.1. Изграждане на  ключови компетентности чрез урочната дейност. 

1 Определяне на приоритетни 

ключови компетентности по 

години   

1. Езикова грамотност 
2. Личностна 

компетентност, социална 

компетентност и 
компетентност за 

придобиване на умения 
за учене 

3. Компетентност за 

културна осведоменост и 
изява 

Дейностите за постигане са 
обсъдени в ПО и ще бъдат 
реализирани в обучението по 

всички учебни предмети. 
  

8.09.2022 Педагогически 

съвет 

Директор 

 
2.Обучение чрез интердисциплинарнo и междудисциплинарно преподаване     

работят всички ПО       

1  „Човекът и здравословния 
начин на живот“ ЧП; изобр. и-

во 

м.септември Т. Домусчиева 
 

ЗДУД 
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4 в  

2  „Лунна сила“ -  лит.; музика; 
изобр. изк.. – 4в 
 

м.септември Т. Домусчиева 
 

ЗДУД 

3 „Числото три, триъгълник“ – 
математика, изобр. изк.  1г 

м. октомври Л. Гунчева ЗДУД 

4 „Есен“ – родинознание и изобр. 
изк. 1в 

м. октомври Т. Атанасова  ЗДУД 

5 „Лястовица и врабче“ –БЕЛ; 

изобр. изк.; музика; ок. свят 
2г 

 
„Забележителности на 
България“ - околен свят; музика, 

изобр. изк.- 2г 

м. октомври Кр. Илиева ЗДУД 

6 “Колко прави” - лит., 

математика – 3в 

м. октомври С. Кирилова ЗДУД 

7 „Човекът в обществото“ – ЧО; 
музика 3в 

м. октомври С. Кирилова ЗДУД 

8  „Роден дом“ и „На какво 
мирищат ветровете“ – музика; 

БЕЛ 
-4а 

м. октомври А. Алексиева 
 

ЗДУД 

9  „Слънчев часовник“ 

„Температура“ -  ТП; ЧП 4а 

м. октомври А. Алексиева 

 

ЗДУД 

10  “Хубава си, моя горо” – 

Музика; БЕЛ – 6 клас 

 

м. октомври А. Добрева, Р. 

Каранлъкова 

ЗДУД 

11 „Животните около нас“/ЗИ, ЧП, 
БЕЛ, ИИ/- III кл. 

м. октомври 
 

Р. Недялкова ЗДУД 

12 „Ден на народните 
будители“/ЗИ, БЕЛ, ЧО/ - III кл. 

м. октомври 
 

С. Цветина ЗДУД 

13 „Числата от 1 до 5 – кръг“, 
математика, изобр. изк. и ТП -1б 

м. ноември А. Цекова ЗДУД 

14 “Правилата в спорта”  - Изобр. 
изк; ФВС 6 клас 

м. ноември Е. Досева 

А. Дойчев 

ЗДУД 

15 „Как пристига есента? „ БЕЛ; 
околен свят – 2а 

 
„Познавам календара“ -Околен 
свят; математика – 2а 

 

м. ноември Ю. Илиева ЗДУД 

16 „Аз и природата“ – ЧП; ТП- 3а м. ноември Цв. Райкова ЗДУД 

17 „Цветовете в природата“ – 
изобр. изк.; литература – 3а 

м. ноември Цв. Райкова ЗДУД 

18  „Слънчевата система“  

„От Земята към Космоса“ - ЧП + 
ТП 

м. ноември Е. Ананиева 

 

ЗДУД 
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4б 

19  „Стопанската дейност на хората 
и природната среда“ 3б 
„Измерване на ъгли – градус, 

транспортир“ -ЧО математика 
3б 

 

м. ноември Е. Ананиева 
 

ЗДУД 

20 Енергия – ФВС и физика 7 клас м. ноември М. Иванова, Д. 
Мл. Николова 

ЗДУД 

21 „Професиите на хората“/ЗИ, 
Род., БЕЛ/ - II г кл. 

м. ноември 
 

А. Ризова ЗДУД 

22 „Професии“/ЗИ, ЧО, ИИ, ТП/ - 
III а кл 

м. ноември Св. Бабалеева ЗДУД 

23 „Коледа“ – музика, 
родинознание, технологии 1а 

м. декември Л. Дуркова ЗДУД 

24 “Религии” – история и цивил.; 
геогр. и икон. 6 клас 

м. декември М. Борисова, М. 
Усенлиева 

ЗДУД 

25 „Числата до 100“ – Математика; 
ТП, изобр. изк. - 2в 
„Празнуваме зимните празници“  

- околен свят; музика, изобр. изк 
– 2в 

м. декември Р. Танева ЗДУД 

26 „Пътешествие в миналото“ – 
ЧО, музика,  литература     -3г 

м. декември М. Христова ЗДУД 

27 „Рождествена нощ“ – 

литература, музика 

м. декември М. Христова ЗДУД 

28  „Куб. Правоъгълен 

паралелепипед. Пирамида. 
Конус“, „Създавам макет“ 
математика; изобр. изк. 4г 

 
 

м. декември В. Яндина 

 

ЗДУД 

29 „Бюджет“ – ИТ, ТП 7 клас м. декември Цв. Цеков, Е. 
Радева, В. 
хартарска 

ЗДУД 

30  "Пирамида. Конус. Цилиндър. 
Кълбо“ – математика 4г 

 

м. декември В. Яндина, В. 
Танчев 

ЗДУД 

31  “Под игото” - БЕЛ+ ИЦ -5 клас 
РП 

м. декември  А. Добрева 

М. Борисова 

ЗДУД 

32 „Коледа по света“/ЗИ, Род., ИИ, 
ТП/ - I г клас 

м. декември Св. Райновска ЗДУД 

33 „Никулден“/ЗИ, ЧО, БЕЛ, ИИ/ - 

III кл. 

 

м. декември С. Цветина ЗДУД 
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34 Най-хубавото „Що е то?“ -  

БЕЛ; изобр. изк.; музика – 2б 
 
„Хората – приятели на 

природата“ - околен свят; изобр. 
изк.  - 2б 

м. януари Н. Палагийна ЗДУД 

35 „Кукери“/ЗИ, БЕЛ, Род., ИИ, 
ТП/ - I в кл. 

м. януари Д. Костадинова ЗДУД 

36 "Хановете на Дунавска 
България" – ЧО; изобр. изк; ТП 

– 3б 
 

м. януари Д. Попова ЗДУД 

37 "Лице и число на глагола" – БЕ; 

изобр. изк.; ФВС  
- 3б 

м. януари Д. Попова ЗДУД 

38 “Обреден календар” – изобр. 
изк; музика 6 клас 

м. януари Ек. Досева, Р. 
Каранлъкова 

ЗДУД 

39 Наука без граници -  химия и 
АЕ 7 клас 

м. януари М. Левиева, Д. 
Николова 

ЗДУД 

40 „Как зимуват дивите 

животни“/ЗИ, Род., ПТ, ИИ/ - I а 
кл. 

м. януари Н. Цветанова ЗДУД 

41 „Умножение и деление с 3“ – 
математика; ФВС – 2в 

 
„Обичам и пазя природата“ - 

Околен свят; ТП, изобр. изк. -  
2в 

м. февруари Р. Танева ЗДУД 

42 „Изучавам и пазя природата: – 

ЧП, ТП    -3г 

м. февруари М. Христова ЗДУД 

43 „Пиша съчинение с познат 

литературен герой“ – БЕЛ, 
музика 

м. февруари М. Христова ЗДУД 

44  „Възстановяване на 

българската държава“ 
„Васил Левски“ – ЧО; музика 4а 

 

м. февруари А. Алексиева 

 

ЗДУД 

45  „Парите“ 
„Умножение и деление“ – 

Математика; ТП  4а 

м. февруари А. Алексиева 
 

ЗДУД 

46 „Приложение на ъглите“ –
физика, ТП и математика 7 клас 

м. февруари Ив. Митева, В. 
Танчев, Д. Мл. 

Николова, Цв. 
цеков 

ЗДУД 

47 „Боят при Стара Загора“ – БЕЛ; 
ЧО 
 

м. февруари Т. Домусчиева ЗДУД 

48 “Симетрия” – ЧП, матем, изобр. 
изк. 6 клас 

м. февруари Д. М. Николова ЗДУД 
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В. Танчев 

Е. Досева 

49 „Богатството на растителния 

свят в България“/ЗИ, ОС, БЕЛ, 
ИИ/ - III а кл. 

м. февруари Св. Бабалеева ЗДУД 

50 „Опознай Родината“/ЗИ, ЧО, 
БЕЛ, ИИ/ - III кл. 

м. февруари С. Цветина ЗДУД 

51 „Сърце за мама“ – технологии, 
изобр. изк., БЕЛ 1в 

м. март Т. Атанасова ЗДУД 

52 “Принцът и просякът” – изобр. 
изк.; БЕЛ – 6 клас 

м. март Е. Досева 

А. Добрева 

ЗДУД 

53 „Иде пролет“ – ТП, БЕЛ, музика 
1а 

м. март Л. Дуркова ЗДУД 

54 „Бабо Марто!“ 
БЕЛ; околен свят – 2а 

 
„Гривна за мама“  - БЕЛ;  
музика – 2а 

м. март Ю. Илиева ЗДУД 

55 “Какво ни говорят етикетите?” – 
ЧК, ТП 3в 

м.март С. Кирилова ЗДУД 

56 “Баба Марта” - Лит.; ТП – 3в  

 

м.март С. Кирилова ЗДУД 

57  „Геометрични фигури“ – 
математика; ТП - 4в 
 

м.март Т. Домусчиева 
 

ЗДУД 

58 „Песни и хора“ –БЕЛ; ФВС 5 
кл. 

м.март Л.Дикова, Ив. 
Михайлова 

ЗДУД 

59 „Кръговратът на водата“ - РП 
ЧП; АЕ 5 кл 

м.март Д.Мл. Николова, 
Д. Николова 

ЗДУД 

60 „Приложение на десетични 

дроби и геометрични фигури в 
ориентирането“ -  матем, ФВС - 

5 клас 

м.март Ел. Атанасова, 

Ив. Михайлова 

ЗДУД 

61 Селско стопанство – ист. и 
цивил., ТП 6 клас 

м. март М. Борисова, Цв. 
Цеков 

ЗДУД 

62 „Баба Марта бързала, 
мартенички вързала“/ЗИ, Род., 

ТП/ – I б кл. 

м. март Зл. Георгиева ЗДУД 

63 „Здравей, Пролет“/ЗИ, БЕЛ, ОС, 

ИИ, ТП/-II в кл. 

м. март Д. Стоянова ЗДУД 

64 „Диви и домашни животни“/ЗИ, 

ОС, БЕЛ/ - II г кл. 

м. март А. Ризова ЗДУД 

52  „Пролет“ – лит.; изобр. 
 изк. 4в 
 

м. април Т. Домусчиева 
 

ЗДУД 
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53 „Весел Великден“ -

родинознание,ТП,изобр. изк. 1в 

м. април А. Цекова ЗДУД 

54 „Празнуваме пролетните 
празници“ - околен свят; музика 

– 2б 
„Умножение и деление с 

изучени числа“ – математика; 
ФВС 2б 

м. април Н. Палагийна ЗДУД 

55 „Народни празници и обичаи“  -

изобр. изк. и музика – 3а 

м. април Цв. Райкова ЗДУД 

56  „Родина“, „Молитва за 

България“ – БЕЛ; музика 4б 
 

м. април Е. Ананиева 

 

ЗДУД 

57  „Работа с природни 

материали“, „Лит летели 
пеперуда“ изобр. изк.; музика 4б 

 

м. април Е. Ананиева 

 

ЗДУД 

58 „Занаяти.“ История и цивил.; 
ТП 5 клас 

м. април М.Борисова, Цв. 
Цеков 

ЗДУД 

59 „Лазарки“ – БЕЛ; изобр. изк. 5 
клас 

м. април Л. Дикова, Ек. 
Досева 

ЗДУД 

60 „Туристически маршрути в 
различни природните зони на 
България“ - ГИ, ФВС 7 клас 

м. април М. Усенлиева, 
Ив. Михайлова 

ЗДУД 

61 Phyton Dictionary ИТ, англ. ез.6 
клас 

м. април Е. Радева 

З. Пенева 

ЗДУД 

62 „Математиката лесна и 
интересна“/Самоподготовка, 

МАТ, ИИ/ - I б кл. 

м. април Зл. Георгиева ЗДУД 

63 „Пъстър Великден“/ЗИ, Род., 

ИИ, ТП/ - I а кл. 
м. април Н. Цветанова ЗДУД 

64 “Опорно-двигателен апарат” 
ЧП; ФВС 6 клас 

м. май Д. Мл. Николова, 
А. Дойчев 

ЗДУД 

65 „Зайко Музикант“ – БЕЛ, 

музика, ИИ 1г 

м. май Л. Гунчева ЗДУД 

66 „На Кирил и Методий“ –

БЕЛ;музика; ОС – 2г  
 
„Празнуваме 24 май“ - Околен 

свят; музика, изобр. изк. – 2г 

м. май Кр. Илиева ЗДУД 

67 "Моето здраве" – ЧП; изобр. 

изк.; ТП 
- 3б 

м. май Д. Попова ЗДУД 

68 "Лазарки" - лит.; изобр. изк.; 

музика – 3б 

 

м. май Д. Попова ЗДУД 
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69 „София столица на нащата 

родина“, „Моят град – ЧО; ЧК 4 
г 

м. май В. Яндина 

 

ЗДУД 

70 Небесните тела - “Главатарят, 

който …..”БЕЛ; ГИ 5 кл. 

м. май М.Усенлиева, Л. 

Дикова 

ЗДУД 

71 Благодатният Нил- 

ИЦ; ГИ 5 клас 

м. май М. Борисова; М. 

Усенлиева 

ЗДУД 

72 Празници в 
България,Великобритания и 

САЩ  - БЕЛ; АЕ 5 клас 

м. май Д. Николова, Л. 
Дикова 

ЗДУД 

73 “Опорно-двигателен апарат” 

ЧП, ФВС 

м. май Д. Мл. Николова, 

А.Дойчев 

ЗДУД 

74 Фолклорни области – музика, 
география и ФВС 7 клас 

м. май Р. Каранлъкова, 
М. Иванова, М. 

Усенлиева 

ЗДУД 

75 „На пазар“/ЗИ, МАТ, ТП, 

Родинознание/ - I г клас 
м. май Св. Райновска ЗДУД 

76 „АЗ, БУКИ, ВЕДИ“/ЗИ, БЕЛ, 

ИИ, Родинознание/  

 I в клас 

м. май Д. Костадинова ЗДУД 

77 „Вкусно и полезно“/ЗИ, ОС, ТП, 

ИИ/ -  II в кл. 

м. май С. Стоянова ЗДУД 

3.Използване на разнообразна учебна среда за активно преподаване и учене в учебните 

часове  

78 Рисувам есента - урок в 

училищния двор 3 клас 

Септември Кл. р-ли 3 клас ЗДУД 

79 Урок в музея  м. октомври Класни –р-ли 2 
клас 

ЗДУД 

80 Път. Елементи на пътя - урок в 
училищния кът по БДП и на 

улицата пред училище 3 клас 

м. октомври Кл. р-ли 3 клас ЗДУД 

81 Час на класа(БДП) "Светофар и 

пешеходна пътека" 4 клас 

 

 м. октомври Кл. р-ли 4 клас ЗДУД 

82 Есенен пейзаж 5 клас м. октомври Ек. Досева ЗДУД 

83 Урок в библиотеката – 5 клас м. октомври 

м. декември 

Л. Дикова ЗДУД 

84 Класна стая на открито изобр. 

изк. 6 клас 

м. октомври 

м. май 

Ек. Досева, Р. 

Каранлъкова 

ЗДУД 

85 Урок по география в музея – 5 
клас 

м. октомври/ м. 
ноември 

М. Усенлиева ЗДУД 

86 Клюнове и крака – Музейко 1 
клас 

м. ноември Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 

87 Мерни единици- измерване на 
реални обекти  - Математика – 2 
клас 

м. декември Кл. р-ли 2 клас ЗДУД 
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88 Посещение в Ботаническа 

градина 1 клас 

м. април Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 

89 За книгите – библиотека  - БЕЛ– 
2 клас 

м. април Кл. р-ли 2 клас ЗДУД 

90 ЧП "Природата през пролетта" -  

наблюдение и събиране на 

природни материали 4 клас 

м. април Кл. р-ли 4 клас ЗДУД 

91 Грижа за зелените площи в 
градината – ТП 6 клас 
 

м. май 
м. юни 

Цв. Цеков ЗДУД 

92 Урок в  Музея на София - 
Околен свят – 2 клас 

м. май Кл. р-ли 2 клас ЗДУД 

93 Звуците на пролетта - 
интегриран урок Музика/ЧП в 
парка 

м. май Кл. р-ли 3 клас ЗДУД 

94 ЧП "Билките - природно 

богатство на България“ 4 клас 

м. май Кл. р-ли 4 клас ЗДУД 

95 БДП- интерактивна площадка 

 

По графика нз 

обучение по БД 

Ц. Цеков ЗДАСД 

96 Музика- посещение на театър, 

опера, концерт 
 

Според 

програмата на 
постановките 

Р. Каранлъкова Директор 

Обучение чрез въвеждане емпирично обучение в предметите от STEAM и дългосрочни 

проекти / Създадени умения за: - възприемането на науката като процес на изследване и 

наблюдения; -планиране на експерименти; -логическото мислене, изграждане и проверка 

на хипотези; -защита на твърдение и приемане на чужда хипотеза -разпознаване на 

зависимости и взаимовръзки/ 

   

97 Изработване на лапбук "Златна 
есен" -  2 клас 

 

м.септември –м. 
декември 

Кл. р-ли 2 клас ЗДУД 

98 „На пазар в гората „– 
моделиране 1 клас 

м. октомври Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 

99 „Форми и движение“ ЧП ; Мат 
РП 6 клас  

 

м. ноември  Д.М. Николова 
П. Иванова 

ЗДУД 

100 Праисторическо изкуство 

инт.проект ИИ, ГИ 5 клас 

1. срок М. Борисова, М. 
Усенлиева 

ЗДУД 

101 „Пица за птици“ 1 клас м. януари Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 

102 Калната градинка 1 клас м. март Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 

103 „Естествените багрила“ 1 клас м. април Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 

104 „Моята бъдеща професия“ – ИТ 

-РП, ТП - РП 7 клас 

1. срок Цв. Цеков, П. 

Иванова, 

В.Хартарска 

ЗДУД 
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105 „Символи на миналото“ - 

История и изобр. изк. – 7 клас 

2 срок М. Борисова, Ек. 

Досева 

ЗДУД 

106  „Парите“ – англ. език; ЧП РП- 6 

клас 

 

м. юни  Д. Мл. Николова, 

З. Пенева 

ЗДУД 

Обучение чрез провеждане на изнесени обучения и учебни екскурзии;    

/екскурзии, зелени училища, посещения на музеи и др./Обърнете внимание на смисъла на 
точките в стратегията за резултатите, които се искат 

107 Еднодневна екскурзия 

София- Златица 1 клас 

м. октомври Кл. р-ли 1 клас Директор 

108 Пътят на млякото – посещение 

на ферма 

м. октомври Кл. р-ли 2 клас Директор 

109 Есенна екскурзия «Нашето 

героично минало» - Сопот, 

Карлово, Калофер 3 клас 

м. октомври Кл. р-ли 3 клас Директор 

110 “Опознай планината до теб”  

екскурзия до Витоша 4 клас 

м. октомври Кл. р-ли 4 клас Директор 

111 „Неповторимата красота на 

Възраждането“ – учебна 

екскурзия до Копрившица 5 

клас 

м. октомври Кл. р-ли 5 клас Директор 

112 Учебна екскурзия - Черпишки 

манастир, Леденика, Враца 6 и 7 

клас 

м. октомври Кл. р-ли 6 и 7 

клас 

Директор 

113 Зелено училище „Опознай 

планината“  Банско1 клас 

Пролетна 

ваканция 

Кл. р-ли 1 клас Директор 

114 Зелено училище „Българските 

планини“ -  Пампорово 3 кла 

Пролетна 

ваканция 

Класни р-ли 3 

клас 

Директор 

115 Зелено училище – Боровец 4 
клас. 

10.04.2023 – 
13.04.2023 г. 

Кл. р-ли 4 клас Директор 

116 Къщата на хляба м. май Кл. р-ли 2 клас Директор 

117 Пролетна екскурзия „Пътят на 

хляба“ – Копривщица  

м. май Класни р-ли 3 

клас 

Директор 

118 Старите столици 4 клас м. юни  Кл. р-ли 4 клас Директор 

119 „По стъпките на историята“ – В. 
Търново 

м. юни Кл. р-ли 5 клас Директор 

120 Учебна екскурзия- 

Белоградчишки скали- 6 клас 

м. юни Кл. р-ли 6 клас Директор 

 
Дигитално образование 
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121 Разработване на учебни 
планове, осигуряване на 
изпреварващо обучение, 
осигуряващо ефективно 
преминаване към ОЕСР при 
необходимост 

м. април ЗДУД Директор 

 
Използване на облачното пространство за обучение извън рамките на дистанционното 

обучение - учене с откривателство, учене чрез изследване, учене с позитивни емоции. 

122 Изпращане на кръстословица за 

попълване в Тиймс 1 клас 

м. май Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 

123 Четене с разбиране – 2 клас м. май Кл. р-ли 2 клас ЗДУД 

124 Задаване на задачи за домашна 
работа в Office 365 5 клас 

  Поне 1 път 
месечно 

Преподаватели 5 

клас 

ЗДУД 

125 Задания на проект или 

презентация 5 клас 

Съгласно 

тематичното 
разпределение 

по съответните 
предмети 

Преподаватели 5 

клас 

ЗДУД 

126 Задаване на домашна работа и 

индивидуални задачи  по всички 
учебни предмети 6 клас 

Един път 

месечно 

Преподаватели 

във випуска 

ЗДУД 

127 Предоставяне на материали, 
задаване на домашни работи, 

тестове и допитвания в Office 
365 

7 клас 

През цялата 
година, поне 

веднъж месечно 
по предмет 

Преподаватели 7 

клас 

ЗДУД 

 
Изграждане на дигитални компетентности съгласно Европейската референтна рамка    

128 Самооценка за нивото на 
дигитални компетентности 
съгласно европейската 

референтна рамка за учениците 
от 7 клас  

  
м. юни 

преподаватели по 

ИТ в 7. кла 

ЗДУД 

129 Дигитално-медийна грамотност- 
малък проект 

м. ноември  Е. Радева 

П. Иванова 

ЗДУД 

 

Изграждане на умения за самооценяване в учениците  

 

130 Самооценяване на 
емоционалното състояние на 
децата в началото на деня/ 1клас 

Периодично 
през годината 

Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 

131 Самооценяване на 
постиженията на работата на 

м. ноември, 
декември 

Кл. р-ли 1 клас ЗДУД 
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децата  по различни предмети/ 

1клас 

Февруари 

Април 

май 

132 Самооценка „Моят дневник“  - 1 

клас 
  

м. октомври – м. 

май 

Кл. р-ли 1 клас ПС 

133 Карта за самооценяване по БЕЛ 
и математика – 2 клас 

Януари Кл. р-ли 2 клас ЗДУД 

134 Термометър на постиженията – 
2 клас 

Целогодишно за 
определени 

дейности 

Кл. р-ли 2 клас ЗДУД 

135  „Моето портфолио“  м. октомври – м. 

май 

Кл. р-ли 2, 3, 4 

клас 

ЗДУД 

136 Карта за самооценка на писмени 

работи 3 клас 

м. октомври, м. 

януари, м. май 

Кл. р-ли 3 клас ЗДУД 

137 Индивидуална карта за 
самооценка за целогодишно 
проследяване при устното 

изпитване към  портфолиото на 
ученика 

ежемесечно Кл. р-ли 3 клас ЗДУД 

138 Карта за самооценка на 

писмении  работи и устн 

изпитвания 4 клас 

 

 

м. май Кл. р-ли 4 клас ЗДУД 

139 Самооценяване „Моето тяло“ 

 

м. ноември – м 

април два пъти 
месечно 

Класни 

ръководители 3 
клас 

ПС 

140 Работа по проекти, постери, 
презентации, рисунки по 
предварително зададени 

критерии за оценяване, 
самооценяване и използване на 

подходаученик оценява ученик 
по зададена критериална рамка - 
5. клас 

 

Срок постоянен 
съгласно 
тематичнте 

разпределения 
по предмети 

Преподаващите 
учители на 
випуска 

 

ЗДУД 

141 Самооценка по предварително 

зададени критерии при устни и 
писмени изпитвания 5 клас 

Съгласно 

тематичните 
разпределения 

по предмети 

Преподаващите 

учители на 
випуска 

 

ЗДУД 
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142 Самооценяване на 

постиженията за срока и 

годината 5 клас 

м. януари 

м.юни  

Преподавателите 

по предмети 

ЗДУД 

143 Карта за самооценка на 

нагласата към образователния 

процес.  

м. октомври – м. 
ноември 

Класни 
ръководители 
4,5,6,7 клас 

ПС 

144 Индивидуална самооценка 6 

клас 

По график- 
разпределения 

Преподаватели 6 
клас 

ЗДУД 

145 Самооценяване на екипна 

работа 6 клас 

По график- 
разпределения 

Преподаватели 6 
клас 

ЗДУД 

146 Задаване на предварително 

зададени критерии, задаване на 

допълнителни критерии при 

спазване на принципа  за 

системност при 

самооценяването 6 клас 

По график- 
разпределенията 
на 

преподавателите 

Преподаватели 6 
клас 

ЗДУД 

147 Разработване и реализиране на 

годишни програми за 

провеждане на проектните дей 

ности  

/за НЕ предвидени в учебната 

програма, пр. ет, за деня на 
наукие/ 

 м. ноември 
Реализиране -

Юни 2023 

Класните на 
паралелки В  

в прогимназиален 
етап 5 клас М. 

Усенлиева, 6 клас 
Д. Мл. Николова 
7 клас М. 

Борисова 

ЗДУД 

148 
Работа по новата иновация на 1. 

клас 

Септември 

2022-май 2023 

Екип на 

иновацията 
ЗДУД 

1.2. Развиване на ключови компетентности чрез извънкласната дейност 

149 
Анализ на потребностите Септември 

2022 
Класни 
ръководители 

Директор 

150 
Сформиране и работа на 

групите 

м. октомври – м. 

май 

Ръководители на 

групи 

Директор 

1.3. Изграждане на цялостна система за гражданско образование и кариерно ориентиране  

Изграждане на граждански компетенции чрез използване на национални програми  

151 
Национална програма „Кодово 

име живот“  

м. декември - м. 

юни 

Н. Крохмаль 
ЗДУД 

Кариерно ориентиране -чрез партньорства с  Центъра за кариерно ориентиране към МОН, 

външни организации, фирми, родители и училища 

152 А като порасна 1 клас м. май Кл. р-ли 1 клас ПС 
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153 

„Какво ми е нужно за да стана 

такъв, какъвто искам да бъда на 

професионалното поприще„– 

дискусия със сътрудничеството 

на родители – 7 клас;  

м. февруари Класни 
ръководители 7 

клас  ПС 

154 

Актуализиране на темите по НП 

“Без свободен час” 

м. септември Комисия 
ПС 

Лупа на доброто 2 клас м. ноември Кл. р-ли 2 клас ПС 

Задружен клас 2 клас м.май Кл. р-ли 2 клас ПС 

Електронните устройства - 
приятни, но опасни 3 клас 

м.октомври Кл. р-ли 3 клас 
ПС 

Вредата от алкохол и цигари – 3 

клас 

м.януари Кл. р-ли 3 клас 
ПС 

Милосърдието като качество на 

съвремието  4 клас 
м.ноември Кл. р-ли 4 клас 

ПС 

Толерантността сред малки и 

големи 4 клас 
м.март Кл. р-ли 4 клас ПС 

Какво е икономическа криза ? 6 
клас 

 

м. октмври Кл. р-ли 6 клас 

ПС 

Дисциплина и 
самоконтрол (умението да си 
взискателен и отговорен към себе 

си и към другите) 6 клас 

м.ноември Кл. р-ли 6 клас 

ПС 

Какво мислим за социалните 

мрежи; 6 клас 
м.януари Кл. р-ли 6 клас 

ПС 

Лична хигиена, облекло, 
външен вид.  6 клас 

 

м.март Кл. р-ли 6 клас 

ПС 

155 
Провеждане на лидерска 
академия. 

Юни 2023 Н. Кр. 

Ев. Тодорова 
Директор 

156 

Изработване и разпространение 

на информационно-

образователни материали, 

съобразени с възрастовите 

групи, тематично разглеждащи: 

превенция на дейности по 

опазване на здравето, тормоза, 

м. октомври и 
при 

необходимост 

УС, ПС, Комисия 
ЗБУТ 

ЗДУД 
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правата и задълженията на 

учениците, опазване на 

училищните тоалетни. 

 

157 

Възпитаване на умения и 
поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 
Провеждане на практическо 

обучение - проиграване на 
основни бедствени ситуации 
(земетресение, наводнение, 

ножар, производствена авария, 
терористичен акт). 

Периодично, 
два пъти 

годишно 

ЗДАСД и кл. 
ръководители 

Директор 

 

Разработване на теми за ГО  и програми по етапи насочени към формиране на умения за 

взимане на решение, доброволчество, толерантност, съхраняване на традициите, умения 

за управление на времето, себеопознаване електронно гражданство. 

158 
Как да пестим  енергийните и 

водни ресурси? 

м. октомври Класни р-ли 7 

клас 
ПС 

159 Задружен клас 1.клас м. октомври Кл. р-ли 1 клас ПС 

160 Честност  1.клас м. октомври Кл. р-ли 1 клас ПС 

161 Различни, но заедно – 3 клас м. октомври Кл. р-ли 3 клас ПС 

162 

„Стрес, липса на време, 

незаинтересованост. Как да се 
справим“ – (за 5, 6 и 7 кл.); - 

м. октомври –м. 

ноември 

Класни р-ли 5,6,7 

клс ПС 

163 Любов 1.клас м. ноември Кл. р-ли 1 клас ПС 

164 
Аз и другите – толерантност – 5 

клас 

м. ноември Кл. р-ли 5 клас 
ПС 

165 
Различността – предимство или 
недостатък 4 клас 

м. ноември Кл. р-ли 4 клас 
ПС 

166 
Новите зависимости и борбата с 
тях 

м. декември Кл. р-ли 7 клас 
ПС 

167 Традициите по Коледа 2 клас Декември Кл. р-ли 2 клас ПС 

168 Сурва весела година 3 клас Декември Кл. р-ли 3 клас ПС 
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169 
Етническа и културна 
толерантност; интеркултурен 

диалог 5 клас 

м. януяри  Кл. р-ли 5 клас 
ПС 

170 Богоявление 4 клас м. януари Кл. р-ли 4 клас ПС 

171 
.“Полезни стратегии на 
успешния ученик. Мотивация“ 

(за 5, 6 и 7 кл.) 

м.януари Класни р-ли 5,6,7 
клс ПС 

172 Традиции и съвременност 5 клас м. февруари  Кл. р-ли 5 клас ПС 

173 „Медиите в живота на 

обществото“-дискусия в ЧК 6 клас 
м. февруари  Кл. р-ли 6 клас ПС 

174 

“Професиите на моето 

бъдеще“ - Дискусия в ЧК  

 

м. март Кл. р-ли 6 клас 

ПС 

175 Априлска епопея 4 клас м. април Кл. р-ли 4 клас М. Борисова 

176 Традициите по Великден 2 клас Април Кл. р-ли 2 клас ПС 

177 
Облагородяване на училищния 

двор 3 клас 

м. април Кл. р-ли 3 клас 
ПС 

178 

„Общуването с родителите“ (за 

5, 6 и 7 кл.);  

 

м. април Класни р-ли 5,6,7 

клс ПС 

179 Спестовници на време – 2 клас Май Кл. р-ли 2 клас ПС 

Разширяване на детското участие в планиране на  училищните дейности и разширяване 

на ученическото самоуправление  

180 
Обсъждане на годишния план До 20 октомври 

2022г. 
УС 

ПС 

181 
Актуализиране състава на 
училищния Ученически съвет 

До 15 октомври 
2022г. 

УС 
ПС 

182 
Избор на Управителен съвет До 15 октомври 

2022г. 
УС 

ПС 

183 

Изготвяне на план за дейността 

на Ученическия съвет за 
учебната 2022 – 2023 год 

08.09.2022г. УС 

ПС 

184 
Срещи с психолога и директора 
на 104 ОУ 

До 15 октомври 
2022г. 

УС 
ПС 

185 
Запознаване на 5-тите класове с 

дейността на УС 

До 15 октомври 

2022г. 

УС 
ПС 
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186 

Отбелязване на Деня на 
народните будители – 

изработване на плакат 
 

29 ноември УС 

ПС 

187 
Отбелязване Международен ден 

на толерантността – ден под 
мотото Да го направим!  

16 ноември УС 
ПС 

188 
Отбелязване Ден на моряците, 

търговците и банкерите. 
Никулден – 5, 6 и 7 кл.  

6 декември Класни р-ли 5,6,7 

клас, УС ПС 

189 
Представяне на театрална пиеса 

„Тоалетните не са това, което 
са“ пред първи клас  

м. декември УС ПС 

190 
Изработване на Новогодишно 
пожелание на презентационното 

табло; 

Последната 
учебна седмица 

на м. декември 

УС ПС 

191 

Изработване на плакат 

„Малките неща са важни. Добра 
дума, мила усмивка, 
добронамерен жест“ 

До края на м. 

януари 

УС ПС 

192 

Ден на предизвикателство – „Да 
го направим! - Нека днес е 
денят, в който пазих тишина по 

време на всички часове“  

20 януари 

 

УС ПС 

193 
Изработване на плакат „Няма 
граници за мечтите 

До края на м. 
януари 

УС ПС 

194 
Отбелязване  Световния  ден за 
борба с тормоза в училище.  

27 февруари 

 

УС ПС 

195 
Външен лектор с материали по 
темата, поканен с инициативата 
на УС; 

До края на 
м.февруари 

УС ПС 

196 Ден на мартеницата. 1.03.2023 г. УС ПС 

197 
Отбелязване на Световния ден 

на гората.  

31.03.2023 г. УС ПС 

198 

Ден на предизвикателство – „Да 

го направим! – Днес се храних 

здравословно“  

31.03.2023г. УС ПС 

199 

Подготовка за Деня на 

Ученическото самоуправление – 

смяна на ролите. Избор на 

До края на м. 
април 

УС ПС 
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ученици за позициите в 

училище; 

200 

Международен ден на детската  

книга 02.04. – съвместно с 

библиотеката 

2.04.2023 УС ПС 

201 

Ден на Ученическото 

самоуправление – смяна на 

ролите; 

9.05.2023 г. УС ПС 

202 

Отбелязване на 25 май – ден за 

просвета и културни дейности – 

изписване на Кирилицата и 

Глаголицата в двора на 

училището; 

 

25.05.2023 г. УС, доброволци ПС 

203 

Ден на предизвикателство – „ Да 

го направим! – Аз съм 

креативен, аз мога, аз знам!“; 

6.06.2023г. УС ПС 

204 

Световен Ден на океана. 

Изготвяне на информационно 

табло 

14.06.2023 УС ПС 

1.4. Разширяване на възможностите за обща подкрепа 

Апробиране  на дейности за откриване на деца с изявени дарби и тяхната подкрепа в 

прогимназиален етап    

205 
Провеждане на тестове за 

четивна грамотност в 5 и 6клас 

Септември 2022  

юни 2023 

Преподаватели 5 

и 6 клас 

ЗДУД 

 

Осигуряване на възможности за участия в състезания, конкурси, изложби 

206 

„Есенни багри “ – училищен 
конкурс /пътепис,рисунка, 

разказ, фоторазказ, приказка, 
стихотворение/ ученици 1-7 

клас 

Октомври-
2022г. 

Д.Костадинова, 

Евд. Ананиева, 

П. Петров, А. 
Добрева, 

Ек. Досева 

ЗДУД 

207 
Коледно математическо 
състезание  

Декември-
2022г. 

Класни р-ли 1. 
клас 

Л. Гунчева 
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208 
Състезание по правопис на АЕ – 
5-7 клас 

18.05.2023 Преподаватели 
АЕ 

М. Левиева 

209 Правописна приказка 5 клас м. май Л. Дикова ЗДУД 

210 

Национални конкурси по БЕЛ и 

ИИ от Националния календар за 
изяви по интереси 

По график на 

МОН и РУО 

Л. Дикова, П. 

Петров, Алб. 
Добрева, Ек. 

Досева, Е. Радева, 
класни Нач. етап 

ЗДУД 

211 
Национално състезание 

„Лаборатория за изкуство“ 

м. февруари Ек. Досева 
ЗДУД 

212 
Математическо състезание 

„Европейско кенгуру“ 
м. март Ел. Атанасова 

ЗДУД 

213 
Математическо състезание за 
ученици от IV клас „Математика за 

всеки“ 

м. май Класни р-ли 4 
клас ЗДУД 

214 

Национално състезание „Акад. 
Любомир Чакалов“ по природни 
науки (химия, физика, биология) и 

география за ученици от VII клас 

м. юни Д. Мл. Николова 

ЗДУД 

215 
Безопасност на движението по 

пътищата 
м. февруари Цв. Цеков 

Директор 

216 
Национален конкурс „България 
в картини и слово“ 5-7 клас 

м. февруари Л. Дикова 

Ек. Досева 
ЗДУД 

217 

Национален ученически празник 

„За хляба наш...“ 
м. април Д. Стоянова 

Л.Дикова 

Ек. Досева 

Л. Дикова 

218 
Конкурс „С очите си видях 
бедата“ 

м. май Ек. Досева 
ЗДУД 

219 
Ден на науките 18.05.2023 г. Комисия по 

организация 
Директор 

Осигуряване на възможности за участие в отбелязването на празници, годишнини и 

инициативи 

220 
Тържествено откриване на 
учебната година 

15.09.2022г. комисия 
ЗДУД 

221 
„Ден на приобщаването“ 1-7кл. 06.10.2022г. Преподаватели 

ФВС 
ЗДУД 
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222 
Коледен базар 21-23.12.2022г. Кл. р-ли Н. Ет. 

Ек. Досева, 

класни 5 клас 

ЗДУД 

223 Коледни тържества 23.12.2022г. Кл. р-ли Директор 

224 Тържество за буквите 1 клас Март, 2023г. Кл. р-ли 1 клас Директор 

225 Седмица на детската книга  Април, 2023г. ПС, библиотекар ЗДУД 

226 
Ден на Земята Април, 2023г. Преподаватели 

ЧП 
ПС 

227 
Ден на хорото в 104. ОУ 26.04.2023 г. Кл. р-ли Н. Ет. 

Преподаватели 

ФВС 

ЗДУД 

228 
Ден на науките и изкуствата 18.05.2023 г. Педагогически 

персонал 
ЗДУД 

229 
Тържествено шествие по повод 

24. май 

24.05.2023г. ЗДУД 
Директор 

230 

Рецитали за: 

Ден на народните будители 

18 февруари 

3 март 

24 май 

Годишнини на писатели 

Ден на Земята 

 

На деня на 

празника или 
преди него 

Л.Дикова 

ПС 

231 

Ден на таланта  І част – 

2, 3 клас 

4,5,6 клас 

 

м. Май 

м. юни 

УС, класни р-ли 

ПС 

232 

Библиотечно и информационно 

обслужване. 

- Европейски ден на езиците – 
26 септември  

 - Международен ден на защита 
на животните – 4 октомври  
 - Табло / изложба на тема 

„Моят будител“ – посветена на 
1 ноември  

 

 

26.09.2022г. 

04.10.2022г. 

01.11.2022г. 

библиотекар 

Психолог 
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 - Символите на Коледа - 
декември  

 - Отбелязване на Световния ден 
на поезията - 21 март 
 - м. Април – инициативи 

посветени на Международния 
ден на детската книга 

  

 

м. декември 

21.03.2023г. 

м. април 

233 

Участие на минимум 10% от 
учениците в състезания, 

олимпиади и конкурси. 

Съобразно 
графика на 

МОН и 
спортния 
календар 

Преподаватели;  

ЗДУД 

234 
Изготвяне на план за спортната 
дейност на училището 

Септември 2022 Учители ФВС 
Директор 

235 

Изготвяне и провеждане на 
входни и междинни нива по 
основните направления. Анализ 

на резултатите и набелязване на 
мерки за отстраняване на 

пропуските.  
 Проследяване на развитието на 
учениците със слаби оценки на 

входните нива и при 
необходимост своевременно 

предоставяне на обща подкрепа 

 

Септември-
октомври 2022 

Преподаватели 

Директор 

236 

Определяне на необходимост от 

обща и допълнителна подкрепа 

за ученици.  

-Ранно оценяване на 

потребностите и превенция на 

обучителните затруднения; 

-Логопедична работа. 

-Ресурсна подкрепа 

-Психосоциална подкрепа 

 

X, I, IV, V и при 
необходимост 

Класни 

ръководители 

  

Ресурсен учител 

Логопед 

Психолог 

Координатори 

237 

Подкрепа на деца бежанци 

Осигуряване на обучение по 
БЕЛ 

Обща подкрепа 3м 

 

Септември-май 

Класни р-ли 3 

клас 
психолог 
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Работа с учениците от класовете Септември-
декември 

Септември 
декември 

 

 

238 
Поощряване на ученици с 

морални и материални награди. 

Май 2023 Преподаватели 
Директор 

239 

Изготвяне на индивидуален 
план за работа по случай при 

необходимост 

Целогодишно Преподаватели 

Ресурсен учител, 
психолог, 
логопед 

Координатори 

240 

Екипна работа между учителите 

и екипа за личностно развитие.  

Проследяване на развитието 

Постоянен  

3 пъти в 

годината 

Педагогически 
специалисти 

Координатори 

241 

Грижа за здравето на детето, 
основана на информация от 

родител и медицински 
документи, чрез изградената 
защитена среда 

Целогодишно Мед. сестра, 
психолог; 

педагогически 
съветник 

ЗДАСД 

Дейности за превенция и разрешаване на конфликти 

242 

-Превенция на насилието. Шегите 

и игрите могат да са опасни 2 клас;  

- Поставяне на информационни 
табели в класните стаи;  

-Провеждане на практически 
занятия за себеопознаване;  

- Работа с учениците 
идентифицирането на различните 
чувства; 

-Превенция на насилието. Техники  
за недопускане на агресивен 
диалог. Ползотворното общуване; 

– 5, 6 и 7кл; 

Ноември 

 

До края на 
октомври 

Целогодишно 

Целогодишно 

 

Целогодишно 

Кл. р-ли 2 клас 

 

Психолог 

ПС, кл. р-ли 

 

ПС, кл. р-ли 

 

ПС, кл. р-ли 

Председател на 
Училищния 
координационен 

съвет за справне 
с тормоза в 

училище. 

243 
Изготвяне и приемане на  
годишен план  на УКССН. 

До 15.09.2022г. Координационен 
съвет 

Директор 

244 
Изпълнение на дейностите в 
плана на УКССН 

Според графика 
на дейностите 

Координационен 
съвет 

Директор 
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1.5    Повишаване качеството на квалификационната дейност 

245 

Изпълнение на заложените в 
плана за квалификация 
дейности  

целогодишно Квалификационна 
комисия, 
педагогически 

специлисти  

Директор 

246 

поддържане на библиотека в 

Office 365 с разработени учебни 

ресурси  

(уроци, тестове и др.) в начален 
етап 

Целогодишно 

 

Педагогически 

специалисти ПС, Д. 

Стоянова, Д. 
Попова, В. 
Танчев 

247 

Поддържане на библиотека в 
Office 365 с материали за ЧК и 

секция за гражданско 
образование 

Септември -юни Класни 
ръководители; 

ПС 
ПС 

1.6.  Разширяване на системата за събиране и обработка на данни,  презентиране, 

информиране и прозрачност на извършваните в училището дейности чрез изграждане на 

информационен център 

248 

Дейности на центъра за 

събиране, обработка и 
презентиране на резултат 

/ЦСОР/ 

Септември -юни Педагогически 

съвет 
Директор 

249 
Дейности на центъра  за 
популяризиране, прозрачност на 

училищните дейности./ЦППУД? 

Септември -юни Педагогически 
съвет Директор 

250 

Изготвяне на годишни планове 

на центровете 

 

Октомври 

2022 

ЦСОР и ЦППУД 

Председатели 

 

 

Дейности по цел Участие в национални програми и международни проекти,обмяна на добри 
практики в училищното образование. 
Оперативни цели 

2.1. Създаване на партньорство с неправителствени организации. 

2.2. Изготвяне на списък с национални и международни финансиращи програми. 

2.3 Изготвяне на проектни предложения за кандидатстване по национални програми. 

2.4. Изпълнение на национални, регионални, общински и международни проекти. 

2.5.  Участие в Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. 

№                        Дейности  Срок  Отговорник  Контрол  
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2.1. Създаване на партньорство с неправителствени организации. 

1 Проучване и създаване на списък 

с организации, с които да се 
осъществи партньорство за 
разработване на съвместни 

проекти; 

Ноември 2022 и 

се актуализира 
през годината 

Отговорник 

работна група 

Директор 

2 Създаване на ефективни 

партньорства 

Септември-май ПС Директор 

2.2.Изготвяне на списък с национални и международни финансиращи програми. 

1 Изготвяне на списък с програми 

за финансиране;  

 

 
проследява се 

целогодишно, 
Март 2023, 

Председател на 
комисията по 

проекти 

Директор 

2 Избор на програми, по които да 

се кандидатства през текущата 

учебна година. 

Март 2023, Председател на 

комисията по 
проекти 

Директор 

2.3.Изготвяне на проектни предложения за кандидатстване по национални програми 

1 Изготвяне на проектни 

предложения за кандидатстване 
по национални програми 

Според 

обявените 
срокове 

Председател на 

комисията по 
проекти 

Директор 

 

2.4.Изпълнение на национални, регионални, общински и международни проекти 

1 НП “Участвай и променяй”  Септември – 

февруари  

Екипи по проекта ЗДУД 

2 НП “Без свободен час” целогодишно ЗАСТС, 

Счетоводител 

Директор 

3 НП „Информационни и 
комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на 
предучилищното и училищното 

образование“ 
 

Септември 2022 ЗДАСД Директор 

4 НП „Квалификация“ Съгласно 

провежданите 
кампании 

Педагогически 

специалисти 

ЗДУД 

5 НП „Иновации в действие“ Октомври 2022 - 
май 2023 

Участници в 
иновацията ЗДУД 

Директор 

6 НП “Бизнесът преподава” Септември 2022- 

юни 2023 

ЗДАСД Директор 

7 Програма за развитие на ФВС на 

СО „По-бързо, по-високо, по-
силно — заедно в училище 

Септември- 

октомври 2022 

Екип по проекта  ПС 

8 Равен достъп в условия на кризи Септември 22-
май 2023 

Преподаватели 
ИТ 

Директор 
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9 НП „Ученически олимпиади и 

състезания“ - Модул 2 

„Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“  

 

 

Септември- май Преподавател 
БЗО 

Д. Мл. 
Николова 

10 НП „Заедно в изкуствата и 

спорта“ 

Септември - юни А.Дойчев, 
А.Добрева, 

външни лектори, 
Е. Радева 

Директор 

11 Привличане на партньори за 

съфинансиране  
Изпълнение на инфраструктурни 
и технологични решения за 

модернизация на средата за 
обучение; 

Според графика 

за 
кандидатстване 

Екип за 

разработка 

Н. Билковска 

 

Дейности по цел Насърчаване на взаимодействието с родителската общност.   
Оперативни цели 

3.1. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на учениците. 

3.2. Приобщаване на родителите към училищните ценности и традиции. 

3.3. Осигуряване на възможност за включване на родителите в разнообразни формати на родителско 

участие. 

№                        Дейности  Срок  Отговорник  Контрол  

3.1. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на 

учениците 

1 Провеждане на родителски срещи 

-по актуални теми  
 
 

 
 

“Да бъдеш първокласник не е 

лесно”  - родителска среща 1а, 1г  

клас 

 

“Здравей, училище”    

 

 

 

 

Февруари 2023  

 
 
 

 
12.09.2022г. 

 
 
 

 
 

 
12.09.2022г 
 

 
 

 
 
 

Училищен 

психолог и 
класни 
ръководители 

 
Училищен 

психолог и 
класни 
ръководители 1а 

и 1г клас 
 

 
Училищен 
психолог и 

класен 
ръководител 1б 

клас 
 

Директор 

 
 
 

 
ЗДУД 

 
 
 

 
 

 
 
ЗДУД 
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“Вече сме в първи клас” 

 

 

“ Мотивация и самомотивация 

на учениците”   

 

 

 

 

 

 

Как да разчитаме сигналите, 

които подава детето с 

поведението си и как да 

реагираме?   

 

“Как родителят да подкрепи 

първокласника?” 

12.09.2022 

 
 
 

 
3.10.2022 

За 5а 
4.10.2022 
За 5б 

 
5.10.22 за 5в 

 
6.10.22 за 5г 
 

 
 

10.10.2022 за 1а 
 
11.10.2022г. За 

1б 
12.10.2022 

За 1в 
 
 

13.10.2022 
За 1г 

Училищен 

психолог и 
класен 
ръководител 1в 

клас 
Класен 

ръководител 5а, 
външен лектор 
Класен 

ръководител 5в, 
външен лектор 

Класен 
ръководител 5г, 
външен лектор 

 
Класни 

ръководители 1а, 
1б, 1в, външен 
лектор 

 
 

 
Класен 
ръководител 1г, 

външен лектор 
 

2 Провеждане на тематични 

инициативи на паралелките 

 

 

“ Ние питаме - родителите 

отговарят” 

“ Календари и празници”   

 

“ Ние и планината” 

 

“ Здравословно хранене” 

 

“Здравословно парти” 

 

Септември 2022 
- юни 2023 

Според плана на 
класа 

 
 
26.11.22 

За 5а 
 

 
26.11.22 

За 5б 

 

 

5.11.22 

 
 

 
26.11.2022 

 
 
 

25.01.22г. 
 

 

Класни 
ръководители, 

председател на 
родителската 

общност на класа 
 
 

Класен р-л 5а,Р. 
Божкова 

 
 
Класен р-л 5б, 

ПС 
 

 
 
Класен р-л 5в, 

Ив. Михайлова,  
 

Класен р-л 5г, Л. 
Дуркова.  
 

Класни р-ли 1 
клас. Учители 

ЦДО 1 клас 

ПС 
 

 
 

 
 
 

ПС 
 

 
 
ПС 

 
 

 
ЗДУД 
 

 
 

ПС 
 
 

ПС 
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спортен празник за 5 клас  

22.10.22г. 

 

Класни р-ли 5 
клас, Ив. 
Михайлова, 

 

ПС 
 

3 Провеждане в ЧК съвместна 
работа с родители на тема 

“Приемственост” - запознаване с 
професии 5 клас 

 

 

По график  Класни р-ли ПС 

4 “Какъв искам да стана” - открит 

урок 5 клас 

По график Класни р-ли ПС 

5 Съвместни дейности с родители 

за Коледния базар- 6 клас 

м.ноември, 
м.декември 

Класни р-ли 6 
клас 

ПС 

6 Реализиране на дейности за 

формиране на знания, умения и 

нагласи за:  

-здравословен начин на живот  

-екологично възпитание -

възпитание в национални и 

общочовешки ценности 

Планиране 

октомври 2022 
Рализация до 
края на юни 

Класни 

ръководители  

ЗДУД 

7 Усъвършенстане на каналите за 
дигитална комуникация с 

родителите 

целогодишно ЗКК, ЗДАСД, 
ЗДУД 

Директор 

8 Актуализиране на база-данни с 

родителите, които биха искали да 

се включат с професионалните си 

компетенции в подпомагане на 

училищните инициативи. 

Декемви 2022 Председатели на 

ОС  УН 

Директор 

9 Разширяване на родителското 
участие в проектна дейност 
(търсене, разработване, 

самостоятелно кандидатстване, 
работа по проекти) 

Декември 2022 Класни 
ръководители 

Председател на 
комисия по 
разработване на 

проекти 

10 Избор на представители на 
родителите от класовете за 
събранието, което ще избере  

Обществен съвет на 104. ОУ. 
 

12 - 13.09.2022г. Класни 
ръководители 

ЗДУД 



28 
 

11 Заседание на представителите на 

класовете за избор на ОС 

Ноември 2022 Представители на 

родителите 

ЗДУД 

12 Пряко участие на родителите в 

определяне на предметите за 

разширена и допълнителна 

подготовка на учениците, както и 

спорт за часа за допълнителни 

спортни дейности.  

 

Май-юни 2023 Класни 
ркводители 

ЗДУД 

13 Пряко участие в организиране на 

общата и допълнителна подкрепа 

Септември - юни 

2023 

Педагогическ 

персонал 

ЗДУД 

14 Системна комуникация с 

родителите, относно развитието 

на всяко дете и сътрудничество за 

неговия академичен напредък и 

личностно развитие, отсъствия от 

часове и др,  

Актуално и навременно 
информиране на родителите за 

епидемиологичната обстановка в 
училище 

Септември - юни 
2023 

Педагогически 
персонал 

ЗДУД 

 

 

Дейности по цел Подобряване на материлно – техническата база на училището и създаване на 

условия за спорт и отдих. 

Оперативни цели 

4.1. Изготвяне на проект за корпус в училищния двор. 

4.2. Изграждане на зони за отдих и спорт в коридора на 1. етаж. 

4.3. Оборудване на новата сграда на стола и като актова зала. 

4.4. Изграждане на СТЕМ лаборатория за начален етап. 

. 

 

№  

                      Дейности  Срок  Отговорник  Контрол  

Изготвяне на проект за корпус в училищния двор.   

1 -Търсене на възможности за 

изготвяне на процедура за 
възлагане на проект - Обсъждане 

на проектната идея 

2024 ЗДАСД Директор 

Изграждане на зони за отдих и спорт в коридора на 1. етаж 
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1 Осъществяване на надзор на 

начина на експлоатация 

Май 2023 ЗДАСД Директор 

Оборудване на новата сграда на стола и като актова зала 

1 Търсене на възможности за 

проектно финансиране 

декември 2022 ЗДАСД Директор 

2 Реализация на елементи от 
оборудването 

Юни 2023 ЗДАСД Директор 

Изграждане на СТЕМ лаборатория за начален етап 

1 Актуализиране на предложението 

и кандидатстване 

При отваряне на 

програмата 

Екип на 

иновацията на 
НЕт 

ЗДУД 

Поетапна подмяна на медиите  

1 Поетапна подмяна на медиите в 

стаите след анализ на 

състоянието два пъти годишно и 

при необходимост.  

Септември 2022 

Декември 2022 

и при 
необходимост 

ЗДАСД Директор 

Поддръжка и обновление на градината на билките    

1 Подготовка на терена декември 2022 Цв. Цеков, Ант. 

Алексиева, 
градинар  

ЗДАСД 

2 Изготвяне на проект с КСС 

 

 

ноември 2022 Директор, 
ЗДАСД, Ю. 

Илиева, Цв. 
Цеков, Д. Мл. 

Николова 

ЗДАСД 

3 Закупуване и засяване на семена до края на май 

2023 

Домакин, Ю. 

Илиева, Т. 
Домусчиева, Цв. 
Цеков, Д. Мл. 

Николова, 
градинар  

ЗДАСД 

4 Грижа за растенията Октомври 22-
юли 23 

ЗДАСД, 
преподаватели 

Нач. Ет., Цв. 
Цеков, 

преподаватели по 
ЧП в Пр. ет.  

ЗДАСД 

5 Ремонт на пейките Май 2023г. ЗДАСД, Цв. 
Цеков, градинар, 
работник, 

родители 

ЗДАСД 
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Приложение 1  

МИНИСТЕРСТВ О НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

104. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ" СОФИЯ  

СПОРТЕН     КАЛЕНДАР 

за учебната 2022/2023 г. 

 

1. Вътрешноучилищни състезания „По- бързо, по-високо, по- силно– заедно в училище”  

 Футбол – отбори по класове – отг. Ив. Михайлова, М. Иванова, А. Дойчев  

 Волейбол – отбори по класове – отг. Ив. Михайлова,  М. Иванова, А. Дойчев.  

 Баскетбол – отбори по класове отг. М. Иванова, Ив. Михайлова, А. Дойчев  

 „Ъглова топка“ – отбори по класове 

 „Народна топка” – 3 - 4 клас /смесени отбори/ - отг. кл. ръководители, 

преподаващите ФВС  

  Лека атлетика и щафетни игри – 1, 2 и 3 клас /смесени отбори/ - отг. кл. 

ръководители, преподаващите ФВС  

 Тенис на маса – индивидуално 5-7 кл. /момичета и момчета/ отг. Михайлова , 

Иванова, А. Дойчев. 

 Шах  

2. Туризъм – посещение на Драгалевски манастир и Посетителски център – отг. Михайлова и 

кл. ръководители 

3.Спортен празник – м. октомври 

4.Туризъм – учебни екскурзии – м. октомври, юни – отг. кл. ръководители   

5. Общински състезания по спортове  –  м.ноември, м.декември, м.януари  – отг. Ив. 

Михайлова , М. Иванова, Асен Дойчев 

6. Волейболен турнир в НСА– м. ноември 

5. Определяне на отборите за общинските състезания 5-7 кл. – 10-11.2022 г.  

6. Ски училище – м. февруари – отг. Д. Попова, Ив. Михайлова 

7. Зона по спортове /при успешна класация/ - м. март 
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8. „Ден на хорото” – м.април – отг. кл. ръководители /на открито/ 

9.  Спортен лагер – м. април 5-7 кл.- отг. Ив. Михайлова, А. Дойчев 

10. Зелено училище – 1-4 клас – м. април- отг. кл. ръководители 

1.  Състезание по даване на първа помощ – м. април – отг. Рени Тасева  

11. „Млад огнеборец” м. април/ май – отг. Цв. Цеков. 

12. Градски ученически състезания по спортове / при класиране / м. май – отг. учител по ФВС  

13. Общинско първенство по шахмат на р-н Триадица 

                                                                                                                  


