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 І. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България (2021 – 2030) 

  

1. Ранно детско развитие. 

2. Компетентности и таланти. 

3. Мотивирани и креативни учители. 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите. 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция. 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие. 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето. 

8. Учене през целия живот. 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи. 

 

 ІІ. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния 

процес за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

3. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху 

български език и литература и математика. 

4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане 

на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

 

 



 ІІІ. Регионални приоритети за учебната 2021/2022 година 

 

1. Учене чрез прилагане на компетентности подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ. 

2. Насърчаване на извънкласните дейности и стимулиране на изявите на учениците. 

 

  IV. Стратегическа цел и оперативни цели на ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” - ГР. ВИДИН 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

            Превръщане на ОУ „Любен Каравелов“ в дигитално грамотна организация и притегателен образователен център за  

придобиване на компетентности за пълноценна личностна, социална и професионална реализация и за учене през целия живот 

ОПЕРАТИВНИ  ЦЕЛИ: 

        1. Повишаване качеството на образованието  чрез прилагане на компетентностния подход в обучението 

        2.  Подобряване на възпитателната работа и оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите 

        3.  Запазване и развиване на дигиталната и позитивната образователна среда  

        4. Повишаване  професионалните компетентности на педагогическите специалисти 

        5. Разработване и реализиране на проекти и участие в национални програми на МОН  

        6.  Осъществяване  на качествено  задължително предучилищно  образование 

 

      V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1:  

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО  

№ Дейности Срок Отговорни лица Бележки, коментари и 

изпълнение 
ЦЕЛ:  Преминаване от  обучение към учене, от знания към умения, от предметноориентирани към компетентностноориентирани подходи 

 
А / Повишаване на мотивацията за учене: 

1. Изготвяне на Училищен план за насърчаване и 

повишаване на грамотността и реализиране на 

дейностите по него 

Септември 2021 
По график 

Начални учители, 

Учители по БЕЛ 

 

2. Осъществяване на интегрирано междупредметно 

взаимодействие - екипна работа на учители при 

планиране и провеждане на урок 

По график учителите  

3. Широко използване на интерактивни методи и нови 

технологии на обучение, в това число  и технологични 

Постоянен  учителите  

4. Подбор на задачи и дейности, развиващи уменията и 

компетентностите като очаквани резултати 

Постоянен  учителите  

5. Прилагане на разнообразни  формите за оценяване Постоянен  учителите  

6. Формиране на адекватна и  позитивна самооценка Постоянен  учителите  

7. Създаване и споделяне на образователни ресурси в 

създадената папка в „облака“ 

Постоянен  учителите  

8. Реализиране на дейностите по одобреното проектно 

предложение за иновативно училище 

Постоянен  Директор, 

Гл. учители, 

ПУО за иновациите 

 

 

9. 

Награждаване  на ученици с отлични постижения 

 

На училищни 

тържества 

Ръководството   

10. Създаване на възможности за допълнителна заетост на 

учениците по проекти с цел осмисляне на свободното 

време.  

Постоянен  Ръководството 

учителите 
 

11. Използване на свободния достъп до интернет в 

училище. 

Постоянен  Ръководството 

учителите 

 

12. Осъществяване на постоянна връзка с Центровете за 

обществена подкрепа за личностното развитие в град 

Видин  за учениците в неравностойно положение. 

Постоянен  ЕПЛР  



13. Допълнителна работа  с учениците със специални 

потребности 

Постоянен  Учителите, ЕПЛР  

Б / Повишаване на образователните резултати 

1. По-широко прилагане на иновативни методи на учене 

и преподаване 

постоянен Учители   

2. Участие на ученици от ОУ „Любен Каравелов” в 

„Националната седмица на четенето“  

по график 2022 

г.  

Старши учители по 

БЕЛ и нач. учители 

 

3. Организиране на четения по класове на тема: ,,В 

чудния свят на книгата”.  

март 2022 г. Преподаватели и 

ученици - IV кл., IV 

предучилищна тгрупа 

 

4. Участие на ученици от  ОУ „Любен Каравелов” в 

„Националната седмица на четенето“: 

• Чета с кака и батко – съвместно четене с по-

големи ученици; 

• Аз обичам да чета, аз обичам да мечтая – 

представяне на любима книга; 

• Препоръчвам ти книгата.... 

• Организиране на четения по класове на тема: ,,В 

чудния свят на книгата”; 

• „Най-добър четец“ на българска народна 

приказка; 

• „Чета и разбирам всичко“ – четене с разбиране; 

• „Разбирам света чрез книгите“ – асоциативни 

игри свързани с пречетени произведения; 

• Маратон на четенето – „Можем да четем 

навсякъде“ 

 

• Разказване на приказки – ролеви игри 

 

октомври 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октомври 2021г. 

 

 

 

 

Старши учители  по 

БЕЛ и нач.учители 

 

 

Старши учители във 2 

клас  

 

 

 

 

 

 

Учители ПГ и 4 клас 

 

 

Ст. учители 3 клас 

 

 

Учители 4 клас 

 

 

5. Изпълнение на дейности по Стратегията за 

грамотността:  

През учебната 

2021/2022 

година 

Учители по БЕЛ, нач. 

учители 

 



 Състезание  „Най-добър  разказвач на приказки“ 

 

 

Честване на Ден на народните будители 

 

 

Игра „Познавам приказките“ 

 

Състезание - „Буквоплет“ 

 

Конкурс за разказ, есе на тема „Моето училище“ във 

връзка със 111 години от създаването на училището 

 

Класни идейни проекти „Аз прочетох тази книга. 

    Прочети я и ти“  

 

Онлайн състезание-,,Най-добър четец на произведения 

от българските класици”  

 

 

Изработване на постери с общочовешки послания от 

изучаваните художествени текстове 

 

Международен ден на думата „благодаря“ 

 

Създаване на приказки; четене по роли 

 

Творческо писане – „Приказка с различен край“ 

 

Викторина – „Славим българското слово“ 

 

Състезание – „Всички букви зная“ 

Ден на детската книга 

 

Изработване на книга за класната библиотека 

 

ноември 2021г. 
 

 

01.11.2021  

 

 

декември 2021г. 

 

декември 2021г. 

 

През учебната 

2021/2022 

година 

През учебната 

2021/2022година 

 

През учебната 

2021/2022година 

 

 

януари 2022г. 

 

 

януари 2022г. 

 

януари 2022г. 

 

март 2022г. 

 

март 2022г. 

 

април 2022г. 

 

април 2022г.. 

 

април 2022г. 

 

Ст. учители ЦДО 1 

клас 

 

Старши учители  по 

БЕЛ и ст. учители 1 и 2 

клас 

Старши учители  по 

БЕЛ  

Учители от начален 

етап 

Старши учители  по 

БЕЛ  

 

Ст.учители по БЕЛ и 

нач. учители 

 

Учители в НЕ и старши 

учители по БЕЛ 

 

 

Старши учители БЕЛ 

 
 

Ст. учители в ЦДО 2 и 

4 клас 

Ст. учители в ЦДО 3 

клас и  учители 4 клас 

Учители 4 клас 

 

Учители 4 клас 

 

Ст. учители 1 клас 

 

Ст. учители в ЦДО 2 и 

4 клас 

 

 



„Приказка разкажи, света разкраси“ 

 

„Вече съм грамотен“ 

 

Ден на библиотечния работник 

 

„В необятния свят на книгите“ – учебен час в 

училищната библиотека 

 

май 2022г. 

 

май 2022г. 

 

май 2022г. 

 

май 2022г. 

Ст. учители в ЦДО 3 

клас и  учители 4 клас 

Ст. учители 1 клас 

 

Ст. учители ЦДО 1 

клас 

Ст. учители в ЦДО 2 и 

4 клас 

6. Провеждане на пробни изпити в IV и VII клас февруари - 

април 2022 

 

Учители по БЕЛ, 

математика, нач. 

учители 

 

7. Прилагане на диференциран подход и индивидуални 

консултации с ученици с обучителни затруднения за 

отстраняване на пропуските  

При 

необходимост 

Учители   

8. Участие в Регионално състезание по математика и 

история и цивилизации „Калин Танчев“  

м. февруари 

2022 г. 

Учители по математика 

и ИЦ 

 

 

9. 

Провеждане на консултации за учениците  Постоянен, по 

график 

Учители   

В / Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие, приобщаване на децата и учениците към училищната общност  и 

предотвратяване на преждевременното напускане на училище 

1. Работа  на педагогически специалисти, членове на  

екипите  по прилагане на Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, 

създаден  с постановление № 100 /08.06.2018г.  

Периодично и 

при 

необходимост за 

работа по 

конкретен 

случай 

Директор, РУО, 

Община Видин 

 

2. Въвеждане в срок в НЕИСПУО информация за 

записаните деца и ученици 

20 септември 

5 декември 

5 февруари 

ЗДУД  

3. Предлагане на компетентните институции на мерки за 

помощи в натура или наказания  

При 

необходимост  

Кл. ръководители и 

членовете на екипите 

 

4. Предприемане на мерки и дейности по информацията 

от училищния портал в ИСРМ „Посещаемо и 

безопасно училище“ 

При 

необходимост 

Ръководство  



5. Запознаване на педагогическите специалисти с 

промените в  общинската система за прием на ученици 

в първи клас – принципи, правила, критерии, райони и 

набелязване на конкретни задачи за осъществяване на 

училищния прием за учебната 2021-2022 г. 

м. март Директор, ЗДУД  

6. Иницииране на заседание на Обществения съвет за 

запознаване  с предложението за училищен  план- 

прием за учебната 2021-2022 г. 

м.  март Директор  

7. Презентиране възможностите на училището чрез 

уебсайта на училището и официалната Фейсбук 

страница/ 

периодично Комисия по прием на 

ученици в първи клас 

 

8. Седмица на отворените врати за деца  и  техните 

родители   

май МЕ на кл. р-ли на IV 

клас  

 

9. Отразяване на училищни дейности в местните медии периодично Директор, ЗД  

10. Подобряване на условията за осъществяване на 

качествено задължително предучилищно образование 

периодично Ръководство  

11. Изработване на  рекламни материали за прием в ПГ и I 

клас за учебната 2021/2022 г. 

м. март класни ръководители, 

училищно ръководство 

 

12. Взаимодействие между училището и детските градини периодично Главни учители  

13. Актуализиране на регистъра на  деца и ученици  в  

риск от отпадане от училище 

септември 2021 

г. 

педагогически 

съветник 

 

14. Обхващане на учениците в риск от отпадане в групи за  

ЦДО и ЗИ 

Септември 2021 

г. 

Учители в ЦДО, 

класни ръководители,  

УЕОУ 

 

15. Своевременно уведомяване на Дирекция „Социално 

подпомагане“, община Видин , РУО  и екипа за обхват  

за всеки конкретен случай на ученик в риск 

При 

необходимост 

Кл. р-ли и ръководство  

16. Осъществяване на дейности от Училищната учебна 

програма за кариерно ориентиране с участието на  

специалисти по кариерно консултиране 

По графика на 

програмата 

ЦПЛР- КО, 

педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

 

17. Консултиране на ученици, застрашени от отпадане и 

осъществяване на обща и допълнителна подкрепа. 

При 

необходимост 

класни ръководители, 

учители в ЦДО, 

педагогически 

съветник и 

специалисти, ЕПЛР 

 



18. Ежемесечен контрол на допуснатите отсъствия и 

коректно подаване на информация в НЕИСПУО и 

община  Видин  

Ежемесечно 

до 5 число 

Директор, ЗДАСД, 

Класни ръководители 

 

19. Актуализиране на базата данни за движение  на 

учениците 

м. септември 

2021 г. декември 

2021 г. 

м. февруари 

2022 г. 

Директор и ЗДУД  

20. Уведомяване на община Видин при системни 

отсъствия на ученици по вина на родители 

При 

необходимост 

Директор  

21. Разработване и реализиране на програма за превенция 

на ранното напускане на училище 

септември Педагогически 

съветник 

 

22. Допълнителна работа и консултиране на  ученици с 

образователни трудности . 

Съгласно 

графика за 

консултации 

 учители  

23. Включване на  родители от малцинствените групи и 

учениците в училищни дейности и изяви . 

м. октомври 

2021 – м. юни 

2022 г.  

 учители, кл. р-ли  

 Включване на учениците от етнически групи  в 

целодневна организация на учебния ден 

м. септември 

2021 г. 

Учители ЦДО  и кл. 

ръководители 

 

24. Мониторинг на броя на отсъствията на учениците от 

етническата група и на резултатите от обучението им и 

при необходимост оказване на обща и допълнителна 

подкрепа. 

постоянен Класните ръководители   

25. Консултиране на учениците - индивидуално по БЕЛ  ежеседмично преподавателите по 

БЕЛ 

 

26. Изпълнение на дейностите от дългосрочната  

училищна програма за ИКО 

М. октомври 

2021 г. -  

май 2022 г. 

Комисия за ИКО  

27. Активно сътрудничество с ОСНВ и с други държавни 

институции във връзка с информиране и 

популяризиране на дейности, свързани с превенция на 

тютюнопушенето и употребата на алкохол и 

наркотични вещества сред децата и учениците. 

Септември 2021 

г.-  юни 2022 г. 

по съгласуван 

график с ОСНВ 

Директор, 

Класни ръководители, 

медицинско лице  

 

28. Подобряване на подкрепящата среда.  периодично Ръководство  



29. Разработване и реализиране на програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на децата и учениците от уязвими групи 

септември Пед. съветник  

30. Участие на децата и учениците със СОП в училищните 

дейности 

Съгласно плана ЕПЛР  

31. Провеждане на ЧК в V – VІІ клас за превенция на 

трафика на хора 

м. октомври 

2021 г.  

Педагогически 

съветник и кл. 

ръководители 

 

32. Провеждане на ЧК с учениците от IV клас на тема 

„Пасивното тютюнопушене- видеофилм „Денят на 

Яна“  

 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ- 

октомври 2021 

кл. ръководители, 

педагогически 

съветник и ОСНВ - 

Видин 

 

33. Провеждане на ЧК  с учениците от V  клас на тема 

„Алкохол – употреба, последствия, алкохолна 

зависимост“ 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ- 

януари 2021 

кл. ръководители, 

педагогически 

съветник и ОСНВ - 

Видин 

 

34. Провеждане на ЧК с учениците от VI клас на тема 

„Умея ли да отстоявам мнението си? Мога ли да казвам 

НЕ“ 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ- 

октомври 2021 

кл. ръководители, 

педагогически 

съветник и ОСНВ - 

Видин 

 

35. Провеждане на ЧК с учениците от VІI клас на тема  

„Нови психоактивни вещества – дизайнерски 

наркотици“ 

 

По график, 

съгласуван с 

ОСНВ- 

Януари 2022 

класни ръководители, 

педагогически 

съветник и ОСНВ- 

Видин 

 

36. Ресурсно осигуряване на училището със специалисти 

за оказване на обща и допълнителна подкрепа 

септември Директор  

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:  

ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИТЕ  

№ Дейности Срок Отговорни лица Бележки, коментари и 

изпълнение 
А /.  Осъществяване на  гражданско, здравно, екологично и интеркултурно  образование:     

 



1. Участие в церемонията по отбелязване на 

Съединението на Източна Румелия с Княжество 

България. Поднасяне на цветя.  

6.09.2021 г  Ръководство, учители  

2. Участие в тържествата, посветени на българската 

независимост  

22.09.2021 г.  Ръководство, учители, 

представителен блок, 

знаменосци 

 

3. Отбелязване на Европейския ден на спорта в училище 

по програма регистрирана от училището в сайта на 

сдружение „БГ Бъди активен“  

26.09.2021 г П. Маркова и кл. 

ръководители 

 

4. Празник, посветен на народните будители  01.11.2021 г.  Кл. ръководители  

5. Отбелязване Деня на Християнското семейство  Ноември 2021  Председателите на МЕ  

6. Коледни тържества  20-21.12.2021 

г.  

кл. р-ли, УК по 

тържествата 

 

7. Отбелязване на Националния празник  3 март 2022 г.  УК  

8. Участие в Национален конкурс “С очите си видях 

бедата”  

м. април областен кръг учители 

по: изобразително 

изкуство, ТП, кл. р-ли 

 

9. Участие в Национален конкурс “Живеем в земята на 

Ботев”  

Май 2022 г. учителите по БЕЛ  

10. Участие в Национален конкурс “ Не се гаси туй , що не 

гасне”  

Май 2022 г. учители БЕЛ  

11. Участие в Национален рецитаторски конкурс за Ботева 

възрожденска поезия и проза – гр. Враца  

юни 2022 г.  Албена Захариева  

12. Участие в Национален конкурс “България в картини и 

слово”  

м. април 2022 

г. 

кл. р-ли 

А. Трифонов, учители 

ЦДО 

 

13. Участие в Национален конкурс “Бог е любов” м. март 

областен кръг, м април – национален кръг  

м. април 2022 

г. 

кл. р-ли  

14. Участие в Национален конкурс за рисунка по БДП  м. май 2022 г. комисия по БДП  

15. Участие в Национален конкурс “ Водата – извор на 

живот” – гр. Бургас  

Март 2022 г. учители по природни 

науки 

 

16. Участие в националните конкурси  по графика в 

Националния 

календар 

учители  

17. Участие в Национална олимпиада “Знам и мога” 

общински, областен, национален кръг  

м. януари- м. 

март 2022 г.   

учители ІV клас  



18. Участие в Състезания на СБНУ І -ІV клас  По график  начални учители  

19. Отбелязване на Европейския ден без загинали на пътя 

и световния ден за възпоменания на жертвите от ПТП  

 септември 

2021 г. 

учители по ФВС 

Комисия по БДП, 

класни ръководители   

 

20. Участие в Националния конкурс за рисунка и видео 

„Моето ДЗИ“  

май 2022 г.   пр-л на УК по БДП  

21. Отбелязване Световния ден на околната среда чрез: - 

радиопредаване и ЧК - ученическа конференция - 

почистване района на училището 

05.06.2022 г.  комисията по Здравно 

образование и 

преподавател по 

Биология и здравно 

образование 

 

22. Отбелязване Ден на р. Дунав чрез:  почистване 

крайбрежната ивица на р. Дунав - еко експедиция за 

установяване замърсяванията на реката - обогатяване 

на училищния модел на екосистема с материали 

събрани от р. Дунав  

29.06.2022 г.  учители по природни 

науки и класни 

ръководители 

 

23. Отбелязване на Международен ден на водата чрез:  

участие в регионален конкурс за есе, рисунка, поезия и 

проза - представяне на ученически презентации - Час 

на класа посветен на темата  

Март 2022 г.  учители по природни 

науки съвместно с РУО 

и ТД “Бонония” 

 

24. Отбелязване Международен дн на Земята чрез: участие 

в хепънинг - засаждане на растителни видове в 

училищната еко зона - еко ревю - изложба на домашни 

любимци- април, учители по природни науки 

съвместно с РУО и ТД “Бонония” 

Март 2022 г.  учители  

25. Участие в общинско състезание “Аз познавам Видин”      Октомври 2021 

г. 

В. Гергова  

26. Участие в Димитровденско математическо състезание  Октомври 2021 

г. 

учители по математика  

27. Участие в Национално състезание “Европейско 

кенгуру”  

По график учители по математика  

28. Участие на училищния отбор в състезанието за 

действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации  

Април – май 

2022 г. 

педагогически съветник 

и РДПБЗН 

 

29. Участие в спортни състезания и турнири по: 

 - футбол  

– волейбол   

По графика на 

спортен 

календар  

учители по ФВС  

 

 



- баскетбол 

- народна топка 

- “Млад огнеборец” – състезание на младите 

противопожарни отряди 

-  Лъвски скок  

30. Участие в олимпиади  По график ЗДУД, 

Гл. учител,  

учители 

 

31. Организиране на образователни екскурзии    Класни ръководители  

32. Организиране на проектните дни  за I – III клас Постоянен  Класни ръководители, 

учители 

 

 Отбелязване на Европейски ден на езиците-постери, 

викторина 

Септември 

2021 г 

Т. Аспарухова 

Л. Любенова 

 

33. Провеждане на Зелена седмица. 

- почистване на училищен двор; 

засаждане на дърво. 

Юни 2022 г.  С. Спасова  

34. Отбелязване на Световен ден на околната среда. 

- радиопредаване; изложба. 

5 юни 2022 С. Спасова  

35. Отбелязване на Международен ден на река Дунав. 

Почистване на крайбрежната алея. 

29 юни 2022 С. Спасова  

36. Изпълнение на дейностите от План на ЗО По график  Училищна комисия по 

ЗО 

 

Б /. Актуализиране и реализиране на Училищна програма за кариерно ориентиране. 

 

1. Кариерно ориентиране на учениците чрез запознаване 

с различните професии и възможности за правене на 

избор – използване възможностите на Клуб „Кариера“ 

и интерактивното пространство, изградено в 

училището за кариерно ориентиране „Коридор на 

професиите“ 

 

По график 

класните ръководители,  

учители в ЦДО  

 

2. Провеждане на ЧК в I – VII клас за кариерно 

ориентиране по темите  от Училищната програма за 

кариерно ориентиране. 

Съгласно 

графика на  

Училищната 

програма за 

кариерно 

ориентиране 

Класни ръководители и 

педагогически съветник 

 



3. Занятия с кариерни консултантти от ЦПЛР КОК – 

Видин  

 

По график 

класните ръководители,  

педагогически съветник 

 

 

В/.  Оптимизиране на работата със семейната общност 

 

Работа по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ 

1. Провеждане на тематични родителски срещи в I клас 

I срок – „Родители и учители в помощ на 

първокласника“ 

II срок – „Закаляването и движението – важни за 

здравето на малкия ученик “ 

 

05.10.2021 г. 

 

 

20.04.2022 г. 

класните ръководители  

2. Провеждане на тематични родителски срещи в II клас 

I срок – „ Поощрението и наказанието в семейството – 

модел на добрия родител “ 

II срок - „ Родителите и уменията им да работят в екип“ 

10.11.2021 г. 

 

 

10.03.2022 г. 

класните ръководители  

3. Провеждане на тематични родителски срещи в III клас 

I срок - „Предизвикателството да си родител “ 

II срок - „ Родителят в помощ на обучението в 

електронна среда “ 

 

17/18.11.2021 г. 

 

16.03.2022 г. 

класните ръководители  

4. 

 

 

 

 

5. 

Провеждане на тематични родителски срещи в IV клас 

I срок - „Ролята на родителите и учителите за 

психологическата подготовка на ученика за НВО“ 

II срок -„Как да се изгради здрава връзка ученик – 

семейство – училище преди преходния момент в 

израстването“ 

 

26-28.10.2021 

г. 

 

 

7 -10.03.2022 г. 

класните ръководители  

6. Провеждане на тематични родителски срещи в V клас 

I срок - „Учениците в дигиталния свят и ролята на 

родителите в него“ 

II срок - „Общуването в семейството. Изкуството да 

разговаряш с детето си“ 

 

23.11.2021 г. 

 

22.03.2022 г. 

класните ръководители  

7. Провеждане на тематични родителски срещи в VI клас 

I срок - „Родителят като пример за подражание“ 

II срок - „Родителски послания и училищна реалност“ 

02.12.2021 г. 

 

10.03.2021 г. 

класните ръководители  

8. Провеждане на тематични родителски срещи в VII клас 

I срок - „ Родителят, учителят и ученикът – заедно в 

образователния процес“ 

 

11.11.2021 г. 

 

класните ръководители  



II срок – „ Примерът на родителите и избор на 

професия““ 

24.03.2022 г. 

Изготвяне на споразумения с родителите 30.09.2021 г. класните ръководители  

Провеждане на тематични родителски срещи По график класните ръководители  

Съгласуване на дейности с Обществения съвет При 

необходимост 

Директор   

Провеждане на информационни кампании по различни 

проблеми 

При 

необходимост 

Училищно ръководство, 

класните ръководители 

 

Включване на родители в училищни дейности периодично Училищно ръководство, 

класните ръководители 

 

Взаимодействие с родителите чрез училищния сайт, социални 

мрежи и платформи за обучение 

постоянен Училищно ръководство, 

класните ръководители 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:  

ЗАПАЗВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ДИГИТАЛНАТА И ПОЗИТИВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА  

№ Дейности Срок Отговорни лица Бележки, коментари 

и изпълнение 
А/  ОУ „ Л. Каравелов“ – дигитално грамотна организация  

 

1. Използване на електронен дневник  през учебната година - 

ежедневно 

Учители  

2. Разработване на проектни предложения  по НП „ 

ИКТ в училище“ 

при обявяване на НП ЗДУД и р-л 

направление ИКТ  

 

3. Отбелязване на Деня за безопасен интернет м. февруари 2022 г. р-л направление ИКТ   

4. Институционално обучение на учителите за работа с 

електронни продукти и софтуери. 

Октомври 2021 

Март, 2022 

Директор,  гл. учители  

5. Споделяне на опит за работа с електронни продукти  По графика на МЕ Учители  

6. Използване на електронни платформи - Office 365, 

MS Teams за ОРЕС, Школо и  комуникация в 

училище. 

ежедневно   Педагогически 

специалисти 

 



7. Провеждане на занимания  по интереси от групите 

за ЦДО в компютърните зали с цел повишаване на 

дигиталната компетентност 

съобразно годишните 

разпределения  

Учители в ЦДО  

8. Използване на електроните учебници  и ИТ 

пространството за визуализиране на учебното 

съдържание 

ежедневно учителите  

9. Поддържане и обновяване на училищния сайт  ежедневно ЗДУД, Р-л направление 

ИКТ 

 

10. Поддържане и обновяване на официалната Фейсбук 

страница на училището 

ежедневно ЗДУД, К. Павлова  

11. Изграждане на STEM център с високотехнологична 

среда 

31. март 2022 г. Директор и ПУО  

Б/. Поддържане на образователна среда, базирана на съвременните  ИКТ  за образование  

 

1. Поддържане на  компютърните зали в училище и 

осигуряване на широк свободен достъп до тях на 

учениците през свободното им време за работа по 

проекти, домашни работи и за участия в олимпиади, 

а на учителите за подготовка на урочните единици. 

ежедневно Учители по  ИТ  

2. 

 

 

 

 

3. 

Поддържане  и по-широко използване на ИТ в 

класните стаи и кабинети за осъществяване на 

иновативно обучение /компютърни конфигурации, 

мултимедийни проектори, интерактивни дъски, 

електронно съдържание/ 

постоянен учители 

класни ръководители 

учители в ЦДО 

 

4. Поддържане  на ИТ средата в училищната 

библиотека. 

постоянен Ръководството  

5. Поддържане на интернет свързаността в училище постоянен Директор, Ръководител 

направление  ИКТ 

 

В/ Превенция на тормоза в училище 

 

1. Актуализиране на Училищната политика за 

превенция на училищния тормоз 

м. септември 2021 г. Педагогически 

съветник 

 

2. Дейност на Координационен съвет за превенция на 

училищния тормоз 

Съгласно календарен 

план 

Педагогически 

съветник 

Членове на Съвета 

 



3. Извършване на проучване със стандартизиран 

въпросник  за училищния тормоз и набелязване на 

мерки за превенция  

м. октомври 2021 г. Педагогически 

съветник  

 

4. Изяви на Детско полицейско управление съвместно 

с инспектори от Детска педагогическа стая 

Постоянен, съгласно 

разработен тематичен 

график 

Педагогически 

съветник 

 

5. Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза 

(Ден на розовата фланелка) 

24.02.2021 г.  Педагогически 

съветник 

Класни ръководители 

 

Г/ Етични взаимоотношения.  Дисциплина и дежурство 

 

1. Актуализиране на информационното табло във 

всяка класна стая с правилата на класа 

м. октомври 

2021 

Кл. р-л и съвет на класа  

2. Отговорно осъществяване на ежедневно дежурство  По график Учители и ЗД  

3. Възпитателна работа с учениците за спазване на 

Правилника за дейността на училището и правилата 

за поведение 

Постоянен  Учителите   

4. Спазване на Етичния кодекс Постоянен  Учителите   
Д/ Създаване на модерна, безопасна и сигурна образователна среда  

 

1. Поддържане и непрекъснато подобряване на 

материалната база 

 

Постоянен Директор  

2. Естетизиране на учебната среда в класните стаи и 

кабинетите. 

 

Постоянен  Кл. ръководители и 

преподаватели,  

съвети на класа 

 

3. Осъвременяване на оборудването на учебни 

кабинети 

Март 2022 г. Директор  

4. Осигуряване на строг пропускателен режим. 

Спазване на Правилника за пропускателен режим в 

училище. 

Постоянен Директор   

5. Осъществяване на дежурство от учителите Постоянен  Учителите   

6. Подобряване и обогатяване  на видеонаблюдението в 

училище. 

Март 2022 г. Директор  

7. Поддържане в изправност на спортните уреди и 

площадки 

Постоянен  Директор, 

преподаватели  по ФВС 

 



8. Изпълнение на  Училищния правилник за работа в 

условия на COVID- 19. 

 

При  въведени 

извънредни мерки  

Учителите   

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:  

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАИСТИ.  

№ Дейности Срок Отговорни лица Бележки, коментари и 

изпълнение 

ЦЕЛ: 

 Вътрешноинституционална квалификация 

1. Анкетно проучване на потребностите от 

квалификация на педагогическите специалисти. 

М. септември Главен учител  

2. Изготвяне на план  за квалификационна работа 

през учебната 2021-2022 г. 

М. септември Главен учител  

3. Актуализиране на информационен кът с 

предложения за  квалификация по теми, 

предложени от обучителни институции. 

септември 2021 г. -  

юни 2022 г. 

ЗДУД, Главен учител  

4. Излъчване на  номинации за връчването на  

ежегоден приз  на 24 май “Учител на годината” от 

РУО и Община -  Видин в категориите начален и 

прогимназиален етап 

май 2022 г. Ръководство   

6. Връчване на „Почетно отличие” на изявен учител 

на Патронния празник на училището и във връзка с 

отбелязване на 111 г.  от създаване на училището. 

м. ноември 2021 г. ръководство и 

Педагогически съвет 

 

7. Обучение на тема „Умения за работа със 

софтуерни продукти“ 

м. март 2022 г. Учители  - ПУО  

8. Обучение на тема „Работа с  3D  принтер“  м. март 2022 г. Учители-ПУО  

9. Споделяне на уменията, придобити на обученията 

от външни организации, с колегите от методичните 

екипи 

Февруари – май 2022 

г. 

Гл. учител, 

Председатели на МЕ 

 

10. Обмяна на добри практики чрез представяне и 

наблюдение на открити уроци  

 

 По графика на плана 

за вътрешно-

институционална 

Главен учител и 

председатели на  МЕ 

 



квалификация  – м. X- 

м.V. 

11. Актуализация на учителското портфолио постоянен Всички учители  

12. Участия на учителите в онлайн обучения и 

уебинари 

 

По заявка Главни учители  

13. Изготвяне на анализи за входно, междинно и 

изходно равнище и набелязване на корективни 

мерки 

Октомври, февруари, 

май/юни 

Главните учители, 

председатели на МЕ 

 

14. Осигуряване на условия за продължаваща 

квалификация – магистратури и ПКС 

 Ръководство 

Главни учители 

 

15. Абонамент за научна и методическа литература. м. декември 

2021 г. 

Главни учители, 

ръководство 

 

Външноинституционална квалификационна дейност 

1. Участие в обучителни  семинари на регионално и  

национално ниво 

Постоянен   учители  

2. Придобиване на по-висока ПКС   учители  

3. Участие в учителски форуми Постоянен  учители  

4. Участие в проект BG05M2OP001-2.010-0001  

„Квалификация за професионално развитие на  

педагогическите специалисти“-   

Постоянен Главни учители  

 Включване в обучителните дейности за учители по 

проект „Образование за утрешния ден“ 

 при обявен график Учители  ИТ  и КМ  

Учене през целия живот 

1. Самоусъвършенстване за работа при ОРЕС октомври- май  учителите  

2. Проучване, консултации и насочване на учениците 

към участие в олимпиади, конкурси и състезания, а 

при необходимост оказване на допълнителна 

подкрепа. 

по график учителите  

3. Награждаване  на ученици, показали отлични 

постижения и вписването им в „Златната книга на 

училището“ 

Май  2022 г Директор и ЗДУД  

4. Повишаване на квалификацията на учителите постоянен Учители   

5. Участия на ученици и учители в проекти и 

програми, в т. ч. и тези по оперативна цел 5 

 Директор, ЗД, гл. 

учители, председатели 

на МЕ 

 



ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  

РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН  

№ Дейности Срок Отговорни лица Бележки, коментари 

и изпълнение 

Участие в национални програми на МОН 

 

1. Продължаване на работата по НП “Оптимизиране 

на вътрешната структура на персонала”. 

м. септември 2021 г. 

м. юли,  

м. септември 2022 г. 

Директор, ЗДАСД,  

 главен счетоводител,  

 

2. Изграждане на Училищен център за природни 

науки, изследвания и иновации по НП 

„Изграждане на училищна STEM среда“ 

31 март 2022 г. Директор, ПУО  

3. Реализиране на проекта по НП „ Осигуряване на 

съвременна образователна среда“ – Модул Д „ 

Площадки за обучение по БДП, Дейност II : 

Осигуряване на външна и вътрешна 

площадка(подвижна зона) за обучение по БДП в 

училище“ 

Октомври 2021 г. ЗДАСД, УК по БДП  

4. Осъществяване на дейностите   по НП “ ИКТ в 

системата на предучилищното и училищно 

образование” 

по графика на 

програмата 

ЗДУД и 

преподавателите по ИТ 

 

5. Реализиране на дейностите по  НП „Заедно в 

грижата за всеки ученик“  - Модул 1 

„Осигуряване на условия за системно 

проследяване на личните  постижения на 

учениците чрез създаване на индивидуално 

портфолио“ на учениците от първи клас   

по графика на 

програмата 

ЗДАСД 

 

Кл. р-ли в I клас 

 

6. Реализиране на дейностите по  НП „Заедно в 

грижата за всеки ученик“  - Модул 3 

„Осигуряване на условия за екипна работа на 

учителите от начален етап с учители по учебни 

предмети от прогимназиален етап“ 

септември – май  Нина Нинова, Петра 

Борисова, Илияна 

Тачева, Сашка 

Маринова 

 

7. Изпълнение на дейностите по НП „Иновации в 

действие“ и отчитане на изпълнението. 

Според графика на 

дейностите 

 ЗДУД и гл. учители  



8. Формиране на група и осъществяване на 

подготовка по НП “Ученически олимпиади и 

състезания“ – модул „Осигуряване на обучение за 

талантливи ученици за участие в ученически 

олимпиади“ 

Октомври - март Директор, Б. Иванов  

9. Изпълнение на дейностите по одобрения проект от 

НП „Участвай и променяй – родителят, активен 

партньор в училищния живот“ 

Октомври - юни Директор, кл. 

ръководители, 

пед.съветник 

 

10. Участие в дейности по НП „ Квалификация“  Учители, пед. съветник, 

психолог 

 

 

11. 

 

 

Участие в НП „ Профилактика и 

рехабилитация на педагогически специалисти“ 

периодично ЗДУД  

12. Участие в НП „ Отново заедно“ 

 

 

 

Юни- август 2022 г.  ЗДАСД , р-ли  

Работа по проектите на МОН, по оперативни и други програми 

 

1. Обучение  на групи по проект BG05M2OP001-

5.011-0001  „Равен достъп до училищно 

образование в условията на криза“ 

Октомври - юни Директор, 

ръководители 

 

2.  Организиране  и отчитане на обучения на 

педагогически специалисти по НП 

„Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти" 

септември Директор, ЗД  

3. Работа по проект рег. №  2020-1-PL01-KA229-

081423_2 „Заедно с изкуствата“, финансиран по 

Програма „Еразъм+“ на ЕС 

септември 2021 г.-

септември 2022 г. 

Директор,  

гл. счетоводител и 

координатор  

 

4. Работа по схемите на Държавен фонд „Земеделие“: 

           - Схема „Училищен плод“ 

           - Схема „Училищно мляко“ 

 

септември 2021 г.-  

юни 2022 г. 

Директор, гл. 

счетоводител, ЗДАСД  

 

 



ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6:  

  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА КАЧЕСТВЕНО  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО  ОБРАЗОВАНИЕ. 

№ Дейности Срок Отговорни лица Бележки, коментари и 

изпълнение 

1. Подобряване на материалната база постоянен ръководство  

2. Диагностика на резултатите от 

предучилищното образование 

м. май 2022 Ст. Иличова  

3. Изработване на детско портфолио за 

отразяване на постиженията на детето. 

постоянен Ст. Иличова  

4. Ефективно взаимодействие и 

сътрудничество с родителите на децата от 

групата  

постоянен Ст. Иличова  

5. Прилагане на иновативни методи за 

повишаване на резултатите на децата 

постоянен Ст. Иличова  

6. Взаимодействие с родителите  постоянен Ст. Иличова  

 

Бележка: Цитираните Планове и Програми са неразделна част от Годишния план. 


