
 

Тел. Директор: 003596016-30-70       Зам.директор:  003596016-23-92    

http://www.1su-tg.com   e-mail: contact@1su-tg.com 

 

 
7700 Гр.Търговище    ул. ”Кап. Данаджиев” 22 

1 

 

 

УТВЪРДИЛ:…………………………. 

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА 

ДИРЕКТОР НА  

ПЪРВО СУ”СВ.СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ” 

ГР.ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

 

 

Настоящият  план е приет на заседание на педагогическия съвет  

с протокол № 15/ 14.09.2021 г. Утвърден е със заповед №А-1432/14.09.2021г. 
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I. 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 

 

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

1. Ранно детско развитие. 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 педагогическите 

специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на 

активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

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

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

4. 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). 
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5. 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. 

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

върху български език и литература и математика. 

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. 

 

III. Водещи направления в работата на училището: 

1. Утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна 

среда.  

2. Преодоляване на последиците от COVID - 19 в образованието на базата на натрупания опит. 

3. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ. 

4. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците. 

5. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за 

развитие и квалификация и насърчаване обмена на добри практики. 

 

IV. Основни приоритети в дейността на училището: 

1. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на училищно ниво за повишаване качеството и ефективността на 

предучилищното и училищното образование в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование. 
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2. Провеждане на ефективна и последователна политика в училището за осигуряване на социално сближаване и равен достъп до качествено 

образование на децата и учениците  от етнически уязвимите групи, децата и учениците със СОП и с хронични заболявания. 

3. Предприемане на целенасочени действия на училищно ниво за превръщане на ученето през целия живот в реалност. 

4. Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образователния процес на училищно ниво чрез изграждане и развитие на 

компетентностите на педагогическите специалисти за творчество, иновации и професионално развитие. 

5. Изпълнение на СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030) в частта за 2021 – 2022 година, с цел запазване установената тенденция за липса на отпадащи ученици; повишаване 

на функционалната грамотност на обучаваните; постигане на иновативно образование, базирано на въвеждането и използването на 

платформи за електронно обучение; квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри; прилагане на принципите за 

приобщаващото образование – обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците; постигане на оптимални 

резултати при организирането и провеждането на националните външни оценявания през учебната 2021 – 2022 година при присъствено 

обучение и в условията на ОРЕС. 

6. Създаване и функциониране на екипи за съвместна работа с институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст според ПМС №100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на механизъм 

за работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст. 

7. Методическа подкрепа на приоритетните области за осигуряване на присъствието на учениците в учебните часове, повишаване на 

резултатите от обучението и усвояването на ключови компетентности, подобряване на взаимодействието с родителите. 

8. Практическа насоченост на обучението с подкрепа за придобиване на ключови компетентности и ориентация към резултатите. 

9. Активно партниране с родителската общност за възпитаване на учениците в ценности и добродетели, за нетърпимост към агресията, 

нетолерантността и за зачитане на правата, спазване на правилата и задълженията. 

10. Подобряване на резултатите от образованието, ориентирано към прилагане на компетентностен подход чрез изграждане на училищна 

общност. 

V. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 
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 № Цели/мерки/дейности по: 
Срок за 

изпълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка Мерна 

единица 

(брой, %) 

Планирани 

стойности 

  

1. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за 

развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за 

формиращо оценяване на учениците. 

1.1. 

Ефективно използване на възможностите за: 

 Образователните платформи и ресурси  

– електронни (електронно четими) 

учебници, мултимедийни уроци, 

образователни портали, образователни 

приложения и игри, вкл. създадени от 

ученици и учители, виртуални 

панорами на известни обекти от 

българската история и култура; 

 електронната платформа Мудъл – 

развитие на курсове и дейности 

 Microsoft Teams – електронна 

платформа за обучение за учениците в 

начален етап 

2021-2022 

уч. година 

% учители 100% Б.Ботева – ЗДУД,  

П.Ангелова – 

ЗДУД 

Иван Иванов – 

ЗДУД, 

Д.Петрова - ЗДУД 

 

1.2. 
Използване на електронен дневник Shkolo.bg 2021-2022 

уч. година 

Бр.учители 100 % С.Зафирова - 

директор 

 

1.3. 
Методическа подкрепа на учителите по 

отношение на реализацията на учебната програма 

2021-2022 

уч. година 

Бр.учители 2 П.Ангелова и 

Д.Петрова - ЗДУД 
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по компютърно моделиране и информационни 

технологии в 5 клас 

1.4. 

Участие на учители от НЕ от IСУ в методическа 

подкрепа чрез споделяне на опит за работата на 

училището в електронна среда, организирана от 

РУО 

2021-2022 

уч. година 

Бр.учители 2 Д. Димова, И. 

Райкова – учители 

от НЕ 

 

1.5. 

Участие в работна среща на новоназначени 

учители по математика и информационни 

технологии с акцент провеждане на ОРЕС. 

2021-2022 

уч. година 

Брой 

учители 

1 Свилена 

Димитрова 

 

1.6. 

Участие на учители от IСУ в методически срещи с 

учители по МИИТ за споделяне на добри 

педагогически практики в ОРЕС. 

2021-2022 

уч. година 

Брой 

учители по 

математика 

и ИТ 

6 Д.Петрова - ЗДУД  

2. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

2.1. 

Професионално усъвършенстване на директора и 

заместник-директорите в училище – участие в 

квалификационни форми 

2021-2022 

уч. година 

Бр.директо

ри и 

зам.директ

ори 

6 С.Зафирова – 

директор, 

Д.Петрова - ЗДУД 

 

2.2. 

Поддържане на  ефективна система за 

подпомагане, организиране и провеждане на 

дейности за квалификация на педагогическите 

специалисти в училище чрез действието  на 

оперативни документи:  

- Правила за провеждане на 

квалификационна дейност с включен 

механизъм за финансова подкрепа; 

- Правила за организиране и провеждане на 

вътрешноинституционална квалификация 

и отчитане на участието на 

2021-2022 

уч. година 

% 

актуализ. 

кв.карти и 

педагогиче

ски 

портфолиа 

100% за 2021-

2022 

С.Зафирова – 

директор, 

Д.Петрова - ЗДУД 
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пед.специалисти в предлаганите форми за 

повишаване на квалификацията; 

- Програма за наставничество на 

новоназначени учители 

2.3. 

Разработване на училищен План за 

квалификационна дейност през учебната 2021-

2022 година (Приложение 4 - План за 

квалификационна дейност през учебната 2021-

2022). 

IX.2021 Бр. 

документи 

1 Д.Петрова - ЗДУД  

2.4. 

Участие в обучение за директори и заместник-

директори на училища на тема „Технологиите в 

подкрепа на ефективното управление на 

образователната институция“. 

15 юли 

2022 година 

Бр.участни

ци 

5 Директор, ЗДУД  

2.5. 

Участие на учители в обучение на тема 

„Мотивация и оценяване на учениците. 

Формиращо оценяване по природни науки и 

екология“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Бр.участни

ци 

4 Д.Петрова - ЗДУД  

2.6. 

Участие в обучение за повишаване на 

квалификацията на учителите по БЕЛ. Обучителна 

програма: „Внедряване и използване на 

информационни и комуникационни технологии в 

часа по български език и литература. Създаване и 

използване на дигитални учебни ресурси“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Бр.участни

ци 

4 Д.Петрова - ЗДУД  

2.7. 

Участие на учители в квалификационен курс по 

БДП за придобиване на правоспособност и 

повишаване на квалификацията. 

м. октомври-

м. декември 

2021 

година 

% обучени 

учители 

без 

правоспосо

бност и 

такива 

които 

100% от 

нуждаещите се  

Д.Петрова - ЗДУД  
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подлежат 

на 

обучение 

през 4 г. 

2.8. 

Участие на учители в квалификационен курс 

„Спортни дейности и събития в училищното 

образование – специфика, организация, 

реализация“. 

 

м. октомври-

м. декември 

2021 година 

Бр.участни

ци 

3 Д.Петрова - ЗДУД  

3. 
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 . 

3.1. 

Методическо подпомагане и консултиране на 

новоназначени учители. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 

подкрепен

и 

новоназнач

ени 

учители 

100% 

Всички ЗДУД, 

гл.учители, 

учители-

наставници 

 

3.2. 

Методическо подпомагане на учителите, чрез 

провеждане на работни срещи във връзка с: 

 прилагане изискванията на съответните 

наредби; 

 подготовка на учениците за явяване на 

НВО и ДЗИ; 

 работа с училищна документация. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 

подкрепен

и 

новоназнач

ени 

учители 

100% 

Всички ЗДУД 

 

3.3. 

Методическа подкрепа на учителите, 

преподаващи във втори гимназиален етап във 

връзка с профилираната подготовка. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 

подкрепен

и учители 

100% 

П.Ангелова - ЗДУД 

 

3.4. 

Методическа подкрепа на учителите по ИТ в 5 

клас по прилагането на новите учебни програми по 

КМИТ 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 

подкрепен

и учители 

100% 

Д.Петрова – ЗДУД 

 

3.5. 

Вътрешноинституционално взаимодействие, 

благоприятстващо плавния преход от 

подготвителна група към начален етап и от 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 

подкрепен

и учители 

100% 

Б.Ботева - ЗДУД 
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начален към прогимназиален етап – работна 

среща. 

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. 

4.1. 

Осигуряване на условия за равен достъп чрез 

допълнителни мерки – безплатни учебници и 

учебни комплекти, познавателни книжки за 

безвъзмездно ползване. 

 

2021-2022 

уч. година 

Бр.ученици Всички 

ученици до 7 

клас 

С. Зафирова - 

директор, Ани 

Димитрова - 

ЗДАСД 

 

4.2. 

Осигуряване на условия за равен достъп чрез 

допълнителни мерки – безплатни закуски, 

програма „Училищен плод“ и „Училищен плод“ 

 

2021-2022 

уч. година 

Бр. 

ученици 

Всички 

ученици до 4 

клас 

С.Зафирова – 

директор, Ани 

Димитрова - 

ЗДАСД 

 

4.3. 

Изпълнение и прилагане  на Училищна програма 

за превенция на ранното напускане на училище 

(Приложение 1 - Училищна програма за превенция 

на ранното напускане). 

2021-2022 

уч. година 

Бр. 

документи 

1 Иван Иванов – 

ЗДУД 

 

4.4. 

Удовлетворяване на желанията на всички 

родители и ученици за включване в целодневна 

организация на учебния процес  от I до VII клас 

2021-2022 

уч. година 

Бр. 

обхванати 

ученици в 

ГЦОУД 

Всички подали 

заявление за 

вкл. в група 

Б.Ботева, Иван 

Иванов - ЗДУД, 

учители ГЦОУД 

 

4.5. 

Изпълнение на дейностите включени в Училищна 

програма за ЦОУД (Приложение 2 - Училищна 

програма за ЦОУД). 

2021-2022 

уч. година 

Бр.дейност

и % 

100% Б.Ботева, Иван 

Иванов - ЗДУД, 

учители ГЦОУД 

 

4.6. 

Изпълняване на дейностите от плановете на 

екипите за подкрепа на личностното развитие. 

2021-2022 

уч. година 

Бр.ученици 

със СОП 

30 Ресурсни учители, 

психолог, Б.Ботева 

– ЗДУД, 

логопед 

 

4.7. 
Взаимодействие с ОДК за кариерно ориентиране 

като ефективно консултационно, методическо и 

2021-2022 

уч. година 

Бр. 

ученици, 

350 за 2021-

2022 

Д.Петрова – ЗДУД, 

Н. Бонев-психолог 
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координиращо звено, за реализиране на 

училищната политика за кариерно ориентиране на 

учениците. 

взели 

участие в 

дейностите 

по 

кариерно 

развитие 

4.8. 

Изпълнение на дейностите по прилагане на 

механизма за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците. 

2021-2022 

уч. година 

Бр.дейност

и % 

100% П.Ангелова – 

ЗДУД, С.Чанкова и 

Н.Бонев – 

уч.психолози 

 

4.9. 

Осъществяване на контролна дейност по 

отношение отразяването на отсъствията на 

учениците 

2021-2022 

уч. година 

Бр. 

констативн

и 

протоколи 

8 Б.Ботева, Иван 

Иванов, 

П.Ангелова, 

Д.Петрова - ЗДУД 

 

4.10. 

Осигуряване на обща подкрепа чрез допълнително 

обучение за  ученици, които имат системни 

пропуски по даден учебен предмет поради 

продължително отсъствие от училище. 

2021-2022 

уч. година 

Бр. 

подпомогн

ати 

ученици 

Всички с 

идентифициран

и пропуски 

Учителите по 

съответните 

предмети, начални 

учители 

 

5. 
Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху 

български език и литература и математика. 

5.1. 

Методическа подкрепа на учителите в начален 

етап за организиране на допълнителна подкрепа 

по БЕЛ. 

2021-2022 

уч. година 

% обх-

ванати 

учители 

100% от 

обучаващите 
ЗДУД Боряна 

Ботева 

 

5.2. 

Участие в кампания „Походът на книгите“ и други 

инициативи, подкрепящи ученици и учители за 

преодоляване на дефицитите в обучението по БЕЛ. 

2021-2022 

уч. година 

Брой 

подкрепен

и 

инициатив

и 

При 

необходимост 
Учителите по БЕЛ, 

гл.учители 

 

5.3 

Методическа подкрепа между учителите по 

български език и литература чрез представяне на 

добри практики от обучението по български език 

и литература с цел преодоляване на дефицитите в 

обучението по предмета. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% обх-

ванати 

учители 

100% 

Учителите по БЕЛ 
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5.4. 

Провеждане на допълнителна работа с ученици с 

установени пропуски по математика 

(консултации, часове за самоподготовка в групи за 

целодневна организация на учебния ден и др.) с 

цел компенсиране на установените пропуски на 

учениците чрез усвояване нивото на съответните 

знания, умения и отношения по конкретно учебно 

съдържание. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 

подкрепен

и ученици 

с нужда от 

подкрепа 

100% 

Учителите по 

математика, 

учителите в 

ГЦОУД 

 

5.5 

Включване на ученици с установени дефицити в 

групи по занимания по интереси по БЕЛ и 

Математика. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 

подкрепен

и ученици 

с нужда от 

подкрепа 

100% 

ЗДУД 

 

6 

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. 

6.1. 
Работа по проект „Учене чрез игра и изкуство в I –

IV кл. по проект „Иновативни училища“ 

Учебна 

2021/2022 

година 

Ученици от 

9 

паралелки 

начален 

етап и 13 

учители 

100% участие 

на включените 

участници в 

проекта 

ЗДУД Боряна 

Ботева 

 

6.2 

Проектно-базирано обучение – разработване и 

представяне на добри практики в рамките на 

вътрешноучилищната квалификация 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учители 

прогимназ

иален и 

гимназиале

н етап 

4 учители 

ЗДУД Иван Иванов 

и гл. уч. Кремелита 

Бонева 

гл.уч.Светла Радева 

 

6.3. 
Обърната класна стая – разработване и 

представяне на добри практики 

Учебна 

2021/2022 

година 

Учители 

прогимназ

иален и 

гимназиале

н етап 

2 учители 

ЗДУД Иван Иванов 

и гл. уч. Кремелита 

Бонева 

гл.уч.Светла Радева 

 

7. 
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. 
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7.1. 

Активно взаимодействие с родителите за доверие 

и партньорство между семейство и училище - 

дискусия 

Октомври 

2021 

Класни 

ръководите

ли начален 

и 

прогимназ

иален етап 

Всички 

учители от 

съответните 

етапи 

ЗДУД Иван Иванов 

гл.учител 

Кремелита Бонева 

 

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

8.1. 

Изпълнение, контрол и отчет  на дейностите по 

училищни проекти по НП „Ученически 

олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади” 2021г. на групите по 

български език и литература, английски език и 

география и икономика.  

Изготвяне и изпращане в РУО на: 

- доклад за напредъка на децата/учениците 

по програмата; 

- отчет за изплатените суми и за неусвоените 

средства по програмата; 

- отчет на получените, разходваните и 

подлежащи на възстановяване средства по 

програмата. 

X.2021-

VI.2022 

Работа по 

брой 

документи 

2 П. Ангелова - 

ЗДУД 

 

8.2. 

Изпълнение на дейностите по НП „Без свободен 

час в училище”. 

Изготвяне и представяне в МОН анализ и 

окончателен отчет за количествените и 

Съгласно 

НП 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за 2021-

2022 

А. Димитрова – 

ЗДАСД, 

П. Николова-гл. 

счетоводител 
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качествените показатели за изпълнение на 

програмата 

8.3. 

Изпълнение на дейностите по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда: 

 Модул „Подобряване на условията за 

експериментална работа по природни 

науки в профилираната подготовка“. 

 Модул „Площадки за обучение по 

безопасност на движението по пътищата” 

Съгласно 

НП  

% 

изпълнени 

дейности 

100% за 2021-

2022 

С. Зафирова – 

директор,  

А.Димитрова - 

ЗДАСД 

П.Ангелова – 

ЗДУД 

 

Д.Петрова - ЗДУД 

 

8.4. 

Изпълнение на дейностите по Национална 

програма „Заедно в грижата за всеки ученик”: 

 Модул „Осигуряване на условия за екипна 

работа на учителите от началния етап с 

учителите от детската градина”. 

Съгласно 

НП  

% 

изпълнени 

дейности 

100% за 2021-

2022 

Б.Ботева - ЗДУД  

8.5. 

Изпълнение на дейностите по Национална 

програма „Иновации в действие”: 

 Модул 1 „Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации между 

училищата“. 

Съгласно 

НП  

% 

изпълнени 

дейности 

100% за 2021-

2022 

С.Зафирова - ЗДУД  

8.6. 

Изпълнение на дейностите по НП „Квалификация“ Съгласно 

НП 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за 2021-

2022 

С. Зафирова – 

директор,  

Д.Петрова - ЗДУД 

 

8.7. 

Изпълнение на дейностите по НП „ИКТ“ Съгласно 

НП – ако е 

приложимо 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за 2021-

2022 

С. Зафирова – 

директор,  

А. Димитрова - 

ЗДАСД 
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 8.8. 

Изпълнение на дейностите по НП „Оптимизация 

на вътрешната структура на персонала в 

институциите в системата на ПУО“. 

Съгласно 

НП 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за 2021-

2022 

С. Зафирова – 

директор, П. 

Николова –гл. 

счетоводител 

 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

9.1. 

Училища за здраве в Европа 2021 – 2022 

уч. година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% Г.Гатева  

9.2. 

Училище – посланик на ЕП 2021 – 2022 

уч. година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за  

2021 – 2022 

А.Милева  

9.3. 

Награда на херцога на Единбург 2021 – 2022 

уч. година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за  

2021 – 2022 

А.Милева  

9.4. 

Програма Еразъм+ КД2 „Възможности отвъд 

класната стая“ 

2021 – 2022 

уч. година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за  

2021 – 2022 

Б.Ботева - ЗДУД  

9.5. 

Програма Еразъм+ КД1 „Учители – творци, 

новатори, медиатори и вдъхновители“ 

2021 – 2022 

уч. година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за  

2021 – 2022 

Б.Ботева - ЗДУД  

9.6. 

Проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование 

за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж” (ОП 

НОИР) 

Съгласно 

ОП НОИР 

% 

изпълнени 

дейности 

100% за 2021-

2022 

С. Зафирова – 

директор 

Д.Петрова - ЗДУД 

 

10 
Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар 

на МОН 

10.1 
Участие в националния конкурс „България в 

картини и слово”. 

Съобразно 

националния 

календар на 

извънучи-

лищните 

дейности 

Брой 

участници 

25 
Учители по БЕЛ, 

Учители по ИТ 
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10.2. 

Участие в дейностите от Национален спортен 

календар за извън училищни дейности на МОН за 

учебната 2021/2022 година. 

Съобразно 

националния 

календар на 

извънучи-

лищните 

дейности 

Брой 

участници 

30 Учители по ФВС 

 

10.3. 

Участие в общински и областен кръг на 

Националната олимпиада „Знам и мога“ за 

ученици в IV клас. 

По график 

на МОН 

% 

обхванати 

ученици 

100% от 

желаещите Б.Ботева - ЗДУД 

 

10.4 

  Дейности по изпълнение по ПМС № 46 от 

19.03.2020 г. За определяне на минимални 

диференцирани размери на паричните средства за 

физическа активност, физическо възпитание, 

спорт и спортно-туристическа дейност на деца и 

учащи в институции в системата на 

предучилищното и училищното образование и във 

висшите училища. 

ІІ – ІV 

2022 г. 

Брой 

ученици 

100% 

Учители по ФВС 

ЗДУД Иван Иванов 

Гл. счетоводител П. 

Ангелова 

 

11. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции  

11.1. Тематични проверки 

11.1.1. 

  „Прилагане на компетентностен подход и 

интердисциплинарност в обучението за 

формиране на ключови компетентности в начален 

етап”. 

2021 – 2022 

уч. година Бр. 

учители 
4 Б.Ботева - ЗДУД 

 

11.1.2. 

  „Прилагане на компетентностен подход и 

интердисциплинарност в обучението за 

формиране на ключови компетентности в 

прогимназиален етап”. 

2021 – 2022 

уч. година Бр. 

учители 
4 И.Иванов - ЗДУД 

 

11.1.3. 

  „Прилагане на компетентностен подход и 

интердисциплинарност в обучението за 

формиране на ключови компетентности в 

гимназиален етап”. 

2021 – 2022 

уч. година Бр. 

учители 
4 

П.Ангелова – 

ЗДУД, Д.Петрова - 

ЗДУД 

 

11.1.4. 
  „Междупредметно взаимодействие и 

практическа насоченост на обучението по БЕЛ, 

2021 – 2022 

уч. година 

Бр. 

учители 
4 

И.Иванов – ЗДУД 

П.Ангелова - ЗДУД 
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ориентирано към използване на дигитални учебни 

ресурси в процеса на преподаване и учене“. 

11.1.5. 

  „Дигитализация на учебния процес по география 

и икономика в VII клас и формиране на ключови 

компетентности“.  

м. ноември 

2021 – м. 

май 2022 

година 

Бр. 

учители 
2 

И.Иванов – ЗДУД 

 

 

11.1.6. 

  „Постигане на ДОС по физическо възпитание и 

спорт в края на начален етап на основното 

образование“. 

2021 – 2022 

уч. година 

Бр. 

учители 
2 Б.Ботева - ЗДУД 

 

11.1.7. 

  „Формиране на умения за активно учене в 

обучението по биология и здравно образование“. 

 

2021 – 2022 

уч. година 
Бр. 

учители 
2 

И.Иванов – ЗДУД 

П.Ангелова - ЗДУД 

 

11.1.8. 

  „Прилагане на новите учебни планове и 

програми по профилирана подготовка в ХIIклас“. 

   

2021 – 2022 

уч. година 
Бр. 

учители 
2 П.Ангелова - ЗДУД 

 

11.2. Текущи проверки       

11.2.1. 

  „Дейности за формиране на социални и 

граждански компетентности в обучението по 

гражданско образование в XII клас по нова учебна 

програма“. 

2021 – 2022 

уч. година Бр. 

учители 
1 

П.Ангелова - ЗДУД  

11.2.2. 

  „Организация на обучението за прилагане на 

новите учебни програми за задължителни модули 

по биология и здравно образование в XII клас“. 

2021 – 2022 

уч. година 
Бр. 

учители 
1 

П.Ангелова - ЗДУД  

11.2.3. 

  „Организация на обучението за прилагане на 

новите учебни програми за задължителни модули 

по химия и опазване на околната среда в XII клас“. 

2021 – 2022 

уч. година 
Бр. 

учители 
1 

П.Ангелова - ЗДУД  

11.2.4. 

  Прилагане на учебните програма по математика 

и компютърно моделиране и информационни 

технологии в V клас, във връзка с новите учебни 

планове. 

2021 – 2022 

уч. година Бр. 

учители 
2 

И.Иванов - ЗДУД  

11.2.5. 

  Прилагане на учебната програма за ПП по 

математика и информационни технологии във 

втори гимназиален етап. 

2021 – 2022 

уч. година 
Бр. 

учители 
1 

П.Ангелова – 

ЗДУД 

 

 


