
На основание чл. 3, ал. 1, т. от ПДУ
УТВЪРЖДАВАМ: /п/
Заповед № РД-10-1596/ 14.09.2022 г.

ИРИНА ЧОЛАКОВА
директор на ОУ “Димитър Талев”, гр. Пловдив

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“,

ГР. ПЛОВДИВ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Решение № 2, Протокол № 14/ 14.09.2022 г.
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I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Годишният план за дейността на ОУ „Димитър Талев“ разпределя видовете дейности за реализиране целите и

приоритетите в дейността на институцията за учебната година.

1.1. Част от Годишния план е План за квалификационната дейност и Правила за организирането и провеждането

на вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти

1.2. Съгласно планираните дейности се създават поднормативни към настоящия документ актове под формата на

планове и програми и комисии по изпълнението.

1.3. Със заповед на директора за учебната 2022/2023 година са сформирани вътрешно-училищни комисии и

екипи за планиране, организация и отчитане на дейностите от Годишния план:

Постоянно действащи училищни екипи за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в ОУ

„Димитър Талев“:

● Екип по „Здравно и екологично образование“;

● Екип по „ Интеркултурно образование и училищна култура“ (Празници и ритуали);

● Екип „Училищни инициативи и ученическо самоуправление“.

● Комисия за безопасност на движението по пътищата.

● Координационен съвет за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на

предучилищното и училищно образование.

● Комисия за квалификация на педагогическите специалисти.

● Комисия за защита при бедствия и терористични нападения.

● Комисия за здравословни и безопасни условия на труд.

● Комисия за организация на дейностите по осигуряване, раздаване, приемане и съхранение на безвъзмездно ползваните  учебници и учебни
комплекти

● Комисия за приемане на дарения в библиотеката.

● Комисия за хранене на учениците І – ІV клас и програма по ДФЗ.
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● Комисия за дълготрайни материални активи.

● Комисия за антикорупция.

● Комисия за изготвяне на Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование във връзка с НП

„Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“.

● Комисия за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа на деца в случаи, жертви или в риск от

насилие и взаимодействие при кризисна интервенция.

● Комисия за изготвяне на мерки за повишаване на качеството на образованието.

● Комисия за изготвяне на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите

групи.

● Комисия за изготвяне на Програма за превенция на ранното напускане на училище.

● Комисия за работа в зимни условия.

● Комисия за изготвяне на училищна програма за занимания по интереси.

Плановете на отделните комисии и екипи са неразделна част от Годишния план за дейността на училището и подлежат на актуализация.

2. Приоритетите в дейността на институцията са в съответствие с прилаганата държавна политика в областта на

предучилищното и училищното образование.

3. Годишния план за дейността на училището разпределя за учебната година конкретните дейности, заложени в

Стратегията за развитие на институцията.

4. Годишния план за дейността на училището не противоречи на Правилника за дейността му.

5. Като орган за управление и контрол, директорът на институцията носи главна отговорност и контрол при създаването и

изпълнението на вътрешноинституционалния документ съгласно изпълнение на функциите му, регламентирани в чл. 31, ал. 1 т. 2 и т. 6

от Наредба № 15 за от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

специалисти.
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II. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА

1. Обезпечаване на учебния процес и изпълнението на училищните учебни планове.

2. Повишаване качеството на образованието и резултатите от НВО.

3. Повишаване квалификацията на преподавателите. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус

върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в

електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа.

4. Навременна и ползотворна комуникация с родителите. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на

учениците в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност и при

обучението от разстояние в електронна среда.

5. Кандидатстване  по национални програми и проекти.

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

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. 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, с акцент български език и литература, математика

9. Междуинституционално сътрудничество при осъществяване на държавната образователна политика за подобряване качеството на

образование.

10. Осигуряване равен достъп и социализация на учениците. Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
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III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ:

Месец Дейност Срок за
изпълнение

Изпълнява се от: Очаквани резултати

СЕПТЕМВРИ Планиране, организиране и подготовка на учебно-възпитателния процес
Актуализация и изготвяне на училищни документи

чл. 263 от ЗПУО до 09.2022 г.
директор, председатели
на комисии

осигуряване на учебния
процес и реализиране на
училищния учебен планИзготвяне на учебни програми от раздел Б на

училищния учебен план
до 09.2022 г. учители

Изготвяне на проект на  Списък-образец № 1
Изготвяне на Списък-образец № 1

до 09.2022 г. директор, зам.-директор
УД, ръководител
направление ИКТ

Планиране на образователния процес до 09.2022 г. преподаватели по учебни
предмети

Изготвяне на седмично разписание до 09.2022 г. училищна комисия

Изготвяне на плановете на училищните комисии до 09.2022 г. училищни комисии

Създаване на координационен съвет за планиране,
проследяване и координиране на усилията за
справяне с насилието и тормоза в училището.

до 09.2022 г. директор

Изготвяне на графици учебен процес до 09.2022 г. училищни комисии

Установяване на входното равнище на учениците по
учебни предмети, които са изучавали през
предходната учебна година в задължителните учебни
часове

до 07.10.2022 г. преподаватели по учебни
предмети

установяване на степента на
усвояване на основни понятия,
факти и
закономерности и на
придобитите компетентности,
които ще
се надграждат през учебната
година, както и
идентифициране на
дефицитите и предприемане на
мерки за преодоляването им
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Реализиране на приобщаващо образование
Сформиране на ЕПЛР за всеки ученик. Оценка на
индивидуалните образователни потребности.

съгласно
сроковете на
ДОС за
приобщаващо
образование

координатор

ЕПЛР

зам.-директор УД

осигуряване на допълнителна
подкрепа.

Изготвяне на ИУП и програми и седмични
разписания

Изграждане на партньорство с държавни, общински и обществени организации, институции и НПО по проблеми, свързани с
образованието и възпитанието на учениците
Обществен съвет . 09.2022 г. директор съгласуване на

училищните учебни планове

СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ
родители на ученици от I и VII клас
“ВЪВЕДЕНИЕ В НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА”

07-09.09.2022 г. директор
зам.-директор УД
класни ръководители

информиране на родители и
запознаване с организационни
дейности и процедури

Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет 14 .09. 2022 г. директор

председатели на
училищни комисии

изпълнение на функциите на
ПС, чл. 263 от ЗПУО

Дейности за развиване на училището като иновативно
Кандидатстване по НП ,,Иновации в действие”

Сформиране на работни групи, комисии и екипи на
професионални общности за придобиване на
ключови компетентности и за споделяне на опит,
добри практики и инициативи

09.2022 г. директор
зам.-директор УД
училищна комисия

Административно-стопански дейности за осигуряване на процесите на ЗБУТ, училищни документи и човешки ресурси
Осигуряване на безплатни учебници и ЗУД 09.2022 г. зам.-директор АСД осигуряване на здравословна

образователна среда и
обезпечаване на учебния
процес

Приемане на ремонтните дейности 09.2022 г. зам.-директор АСД,
комисии

Подготовка на училището за осигуряване на учебния
процес и стартиране на учебната година

13.09.2022 г. зам.-директор АСД
ЗАС

Трудово-правни дейности
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Декларации на педагогически специалисти/ чл. 220,
ал. 3 от ЗПУО

до 10.2022 г. зам.-директор АСД,
педагогически
специалисти

установяване на обстоятелства
за конфликт на интереси

Дейности за квалификация на педагогическите специалисти
Изготвяне и приемане на План за
квалификационната дейност за учебната 2022/ 2023
година, съобразен с установените дефицити и
приоритети на институцията и Правила за
провеждане на вътрешноучилищна квалификация

14.09.2022 г. комисия за
квалификационна
дейност

повишаване квалификацията,
компетентностите и уменията
на педагогическите
специалисти

Участие на педагогическите специалисти в
методически съвещания по учебни
предмети, организирани от експерти на
РУО – Пловдив

09.2022 г.
съгласно график
на РУО

учители представяне на изисквания при
изпълнението на учебните
програми, учебно
съдържание, форми на
изпитване и др.,

Оценяване на резултатите на труда на
педагогическите специалисти за учебната
2022/2023 г.

30.09.2022 г. комисия за оценяване на
резултатите от труда

определяне на допълнителното
трудово
възнаграждение за постигнати
резултати от труда на
педагогическите специалисти

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програмата за провеждане на училищен ритуал -
тържествено откриване на учебната 2022/ 2023 година:
“Здравей, училище!”

15.09.2022 г. Екип „Празници и
ритуали“

изграждане на училищна
култура

Европейски ден на спорта в училище 30.09.2022 г. учители по ФВС изграждане на двигателна
култура

Дейности по изпълнение на Алгоритъма по
прилагане на Механизма за противодействие на
училищния тормоз
Определяне на координационен съвет със заповед
на директора на училището

до 15.09.2022 г. директор

Въвеждане на Дневник за случаите на тормоз
до 15.09.2022 г. председател на

координационния
съвет

В дневника се документират
ситуациите, съответстващи
на Класификацията на
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нивата и формите на тормоз
и предприемане на
съответните действия от
основния документ, които
изискват намесата на
координационния съвет.

Запознаване на педагогическия и
непедагогическия персонал с формите на насилие
и с Механизма за противодействие на училищния
тормоз между учениците в училище

30.09.2022 г. директор

ОКТОМВРИ Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците - обмен на информация и на добри
педагогически практики
Идентифициране на потребностите от ОПЛР на
учениците посредством:
● анализ на резултатите от входните равнища;
● анализ на текущите изпитвания;
преглед и обсъждане на информация за обучението и
развитието на учениците.

трета седмица
на октомври

класни ръководители и
учители по предмети

подкрепа на всички учители за
подобряване на работата им с
децата в групата или с
учениците в класа

определяне на конкретни
дейности от общата подкрепа
само за отделни деца и
ученици, насочени към
превенция на обучителните
затруднения

ОПЛР към всички ученици в класа – проучване
спецификата на паралелката, избор на дейности за
подкрепа.

четвърта
седмица на
октомври

класни ръководители и
учители по предмети

Дейностите за превенция на тормоза и насилието на
ниво клас/група
1. Оценка на ситуацията.
2. Анализ на резултатите от проведената оценка
на ситуацията, запознаване на членовете на
педагогическия съвет и родителите.
3. Изготвяне на план за превенция на тормоза и

насилието.

първа седмица
на октомври

педагогически съветник,
психолог

превенция за справяне с
агресията
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Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
1 октомври – Световен ден на музиката и поезията 3 октомври класни ръководители и

учители в група ЦОУД,
Екип „Празници и
ритуали

формиране култура на
поведение, обогатяване и
възпитаване на любов към
изкуството

Международен ден на учителя. Конкурс за писане на
есе “Учителят, който вдъхновява днес”

3 – 5 октомври учители БЕЛ развиване на творческия
потенциал на учениците

Учредяване на ученически съвет и изготвяне на план
за дейността му.

17 – 25 октомври Екип “Училищни
инициативи и ученическо
самоуправление”

стимулирането на учениците за
участие в доброволчески
дейности, в т.ч. като
инициатори
и организатори.

Дни в чест на „Деня на народните будители“
Народните будители – величие и безсмъртие

26 – 28.10.2022 г. учители БЕЛ, История и
цивилизация,
Ученически парламент

развиване на чувство на
гордост, самочувствие и лична
идентичност

Дейности за превенция на агресията, за формиране на социални взаимоотношения, емоционална интелигентност и
позитивни отношения между учениците
Международен ден на усмивката.Организиране на
инициативи в класа и групата.

3 – 6 октомври класни ръководители,
преподаватели
педагогически съветник,
ученически съвет

формиране на позитивна
образователна среда и
минимизиране на проблемно
поведение на учениците

Изготвяне на планове на класния ръководител за
превенция на агресията и формиране на позитивна
образователна среда и емоционална интелигентност
в учениците

до 31 октомври класни ръководители,
педагогически съветник

Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет .10.2022 г. директор

зам.-директор УД
изпълнение на функциите на
ПС, чл. 263 от ЗПУО

Административно-стопански дейности за осигуряване на процесите на ЗБУТ, училищни документи и човешки ресурси
Изготвяне на план за работа при зимни условия и
осигуряване на нормален учебен процес

октомври 2022 г. зам.-директор УД осигуряване на ЗБУТ
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Дейности за квалификация на педагогическите специалисти
Споделяне на добри практики. Проследяване на
приложението и резултатите на иновативните
елементи в образователния процес.
Проект „Иновации в действие“

октомври .2022 г. професионални
общности,
зам.-директор УД

непрекъснато учене и
надграждане на умения и
компетентности на
педагогическите
специалисти

Методични срещи с новоназначени учители. Обратна
връзка. Предизвикателства и подкрепа.

октомври 2022 г. зам.-директор УД
наставници
директор

Повишаване качеството на образованието и гарантиране на конкурентното предимство на училището
Изготвяне планове с предложени мерки за
повишаване на качеството на образованието в
съответната предметна област за етап на обучение.
Ръководителите на професионалните обединения
представят плановете с дейности, очаквани
резултати, срокове и отговорници за приемане на
ПС, месец октомври

октомври .2022 г. Ръководители
професионални
обединения

превенция на обучителни
затруднения и повишаване
резултатите на учениците от
учебния процес

Участие в ученически олимпиади, състезания и
конкурси – международен турнир „Математика без
граници” - Есенен кръг

18 - 31.10.2022 г. учители по математика,
класни ръководители,
зам.-директор УД

стимулиране и мотивация на
учениците

Състезание „Аз рисувам“ от календара на СБНУ 19.10.2022 г. класни ръководители,
зам.-директор УД

стимулиране и мотивация на
учениците

Дейности по изпълнение на Алгоритъма по
прилагане на Механизма за противодействие на
училищния тормоз

Запознаване на учениците и родителите с формите
на насилие и с Механизма за противодействие на
училищния тормоз между учениците в училище по
ред, определен от директора  на училището.

м.

октомври 2022 г.

заповед на директора

10



Извършване на оценката на тормоза между
учениците в училището

втората седмица

на м. октомври

класни ръководители,
председател
координационен съвет

Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в
резултат на изследването

до края на м.

октомври

координационния съвет

Създаване на единни правила за задълженията на
всички служители, свързани със случаите на
тормоз, изготвени от координационния съвет и
заложени в Правилника за дейността на
училището.

до края на м.

октомври

координационния съвет

НОЕМВРИ Повишаване качеството на образованието и гарантиране на конкурентното предимство на училището
Състезание „Аз и знанието” от календара на
СБНУ

17.11. 2022 г. класни ръководители,
зам.-директор УД

стимулиране и мотивация на
учениците

Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват учениците - обмен на информация и на добри педагогически
практики
Осигуряване на ОПЛР за превенция на обучителните
затруднения съобразно индивидуалните потребности
на идентифицираните ученици

до 31.10.2022 г. координатор
класни ръководители
ЕПЛР

оказване на подкрепа и
отчитане напредъка на всеки
ученик

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Обучителни дейности по класове, насочени към
превенция на насилието и тормоза

трета седмица класни ръководители оказване на подкрепа за всеки
ученик

Отбелязване на Световен ден на възпоменание за
жертвите от пътнотранспортни произшествия

15.11.2022 г. комисия по БДП,
Цветомира Самоковлиева

изграждане на трайни навици
за безопасно
поведение по пътища

Участие в състезание “Стъпала на знанието“ – V,
VI, VII клас

м. ноември Учители по БЕЛ стимулиране и мотивация на
учениците
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Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет 11.2022 г. директор

председатели на
училищни комисии

изпълнение на функциите на
ПС, чл. 263 от ЗПУО

Изграждане на партньорство с държавни, общински и обществени организации, институции и НПО по проблеми, свързани
с образованието и възпитанието на учениците
Училище за родители

● 1. Как да казваме убедително "не"

на децата си, когато е

необходимо.

11.2022 г. педагогически съветник,
училищен психолог

партньорство между
училището и родителя при
възпитанието на
учениците

Дейности по изпълнение на Алгоритъма по
прилагане на Механизма за противодействие на
училищния тормоз

Запознаване на заинтересованите страни с
обобщените резултати и обсъждане на
необходимостта от предприемане на конкретни
мерки и действия.

първата

седмица на м.

ноември 2022 г.

Разработване от Координационния съвет на план
за съответната учебна година за противодействие
на училищния тормоз във връзка с установените и
анализирани резултати от анкетирането
(изследването), който се утвърждава от директора
на училището

до края на месец

ноември 2022 г.
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ДЕКЕМВРИ Повишаване качеството на образованието и гарантиране на конкурентното предимство на училището
Състезание „Аз, природата и светът” от календара на
СБНУ

15.12.2022 г. класни ръководители,
зам.-директор УД

стимулиране и мотивация на
учениците

Коледна изложба в училище и РУО декември 2022 г. Цветомира
Самоковлиева

стимулиране на творческия
потенциал на учениците

Да сътворим Коледата заедно – деца и родители
изработват коледни сувенири за коледна изложба в
училище

декември 2022 г класни ръководители
на ІV клас

партньорство между
училището и родителите,
стимулиране на творческия
потенциал на учениците

Ученическа олимпиада по математика –
IV-VII клас

до 11.12.2022 г учители по математика стимулиране и мотивация на
учениците

Ученическа олимпиада по информационни
технологии – V-VII клас

до 15.12.2022 г учители по
информационни
технологии

стимулиране и мотивация на
учениците

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Театралното изкуство
“На театър”

декември 2022 г. класни ръководители
на I-ІV клас

формиране култура на
поведение, обогатяване и
възпитаване на любов към
изкуството

Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет 12.2022 г. директор

председатели на
училищни комисии

изпълнение на функциите на
ПС, чл. 263 от ЗПУО
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ЯНУАРИ Изграждане на партньорство с държавни, общински и обществени организации, институции и
НПО по проблеми, свързани с образованието и възпитанието на учениците
Повишаване качеството на образованието и гарантиране на конкурентното предимство на училището
Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога” за
ученици от ІV клас

21.01 2023 г. зам.-директор УД
класни ръководители

стимулиране и мотивация на
учениците

Участие в ученически олимпиади и състезания –
Английски език ( творческо писане на съчинение на
английски език, състезание по английски език,
организирано от изд. Пиърсън)
Български език и литература и литература,
География и икономика, История и цивилизации,
Физика и астрономия, Биология и
здравно образование, Химия и опазване на околната
среда

януари 2023 г. зам.-директор УД,
преподаватели по учебни
предмети

стимулиране и мотивация на
учениците

Състезание „Аз и числата” от календара на СБНУ 26.01.2023 г. зам.-директор УД
класни ръководители

стимулиране и мотивация на
учениците

Национално състезание “Ключът на музиката” януари 2023 г. Десислава
Веселинова, класни
ръководители НЕ

стимулиране и мотивация на
учениците

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Отбелязване на Световен ден на думата „благодаря“ 11.01.2023 г. класни ръководители,

учители в група ЦОУД
формиране култура на
поведение

Дейности за реализиране на финансовия план към Стратегия за развитие на училището.
Модернизация на образователната среда и внедряване на технологии.
Дейности за реализиране на финансовия план към
Стратегия за развитие на училището, Бюджет 2023 г.
Внасяне на мотивирани предложения до директора.

втора и трета
седмица на
януари

педагогически
специалисти и
служители

изготвяне на проектобюджет

Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет 01.2023 г. директор,

зам.-директор УД
изпълнение на функциите на
ПС, чл. 263 от ЗПУО

ФЕВРУАРИ Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците - обмен на информация и на добри
педагогически практики
Преглед и обсъждане на информацията за
обучението и развитието на учениците:
сведения от учителите за резултатите от първия

февруари 2023 г. класни ръководители,
координатор,
зам.-директор УД

превенция на обучителни
затруднения и повишаване
резултатите на учениците от
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учебен срок учебния процес.
Дейности за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата
на предучилищното и училищно образование
Отбелязване на Световен ден за борба с тормоза в
училище (Ден на розовата фланелка)

23.02.2023 г. класни ръководители,
педагогически съветник,
зам.-директор УД

формиране на нагласи и
умения за общуване и
толерантност без агресия в
училище

Повишаване качеството на образованието и гарантиране на конкурентното предимство на училището
Участие в международен турнир „Математика без
граници”, Зимен кръг

23 януари - 6
февруари 2023 г.

учители по математика,
класни ръководители,
зам.-директор УД

стимулиране и мотивация на
учениците

Състезание „Аз и буквите” от календара на СБНУ 23.02.2023 г. класни ръководители
зам.- директор УД

стимулиране и мотивация на
учениците

Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет 02.2023 г. директор,

зам.-директор УД
изпълнение на функциите на
ПС, чл. 263 от ЗПУО

Дейности за развиване на училището като иновативно
Обратна връзка – споделяне и мониторинг на
иновативни елементи.

02.2023 г. учители, учители в
група, зам.-директор УД,
комисия за внедряване и
мониторинг на
иновациите, директор

МАРТ Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
,,Да подарим радост“ – изработване на мартенички и
картички за първа пролет

01.03.2023 г. класни ръководители на
I и II клас

формиране на нравствени
ценности, добронамереност,
уважение към другите,

Двудневна екскурзия до Велинград 18.03-19.03.
2023 г.

класни ръководители на
V клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
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околната среда)
Училище за родители
● 2. Как ефективно да поставяме и

отстояваме граници..

март 2023 г. педагогически съветник,
училищен психолог

партньорство между
училището и родителя за
възпитание и обучение на
учениците.

Отбелязване на националния празник на Република
България. Организиране и провеждане на състезание
„Обичам България, познавам природата ѝ и знам
историята ѝ.“

02.03.2023 г. Елица Чуканска
Вера Шопова
Йорданка Калфова
Росица Гюмишева

развиване на чувство на
гордост, самочувствие и лична
идентичност

Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците - обмен на информация и на добри
педагогически практики
Проследяване на резултатите от текущи изпитвания
и наблюденията за учениците в І – ІV клас

март 2023 г. класни ръководители,
координатор, зам.-
директор УД

Повишаване качеството на образованието и гарантиране на конкурентното предимство на училището
Математиката около нас. Дни на математиката в
ОУ “Димитър Талев“

13 – 17.03.2023
г.

Дияна Тодорова, Севда
Стамболова, Росица
Атанасова, Стефка
Ламбрева, ЗДУД

стимулиране и мотивация на
учениците

Национално пролетно състезание по физика март 2023 Севда Стамболова, ЗДУД стимулиране и мотивация на
учениците

Участие в международен турнир „Математика без
граници”, Пролетен кръг

20 - 31 март
2023 г.

учители по математика,
класни ръководители,
зам.-директор УД

Състезание „Аз общувам с Европа” от календара на
СБНУ

23.03.2023 г. класни ръководители,
зам.-директор УД

стимулиране и мотивация на
учениците

Вече съм грамотен или Празникът на буквите 22 – 31.03.2023 г. класни ръководители на
I клас, директор

развиване на емоционалната
интелигентност на учениците
и творчески потенциал

Отбелязване на Световен ден на водата 22.03.2023 г. Вера Шопова, Елица
Чуканска отговорно отношение към

природата, загриженост за
глобалните проблеми,
свързани с околната среда

16



Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет 03.2023 г. директор, зам.директор изпълнение на функциите на

ПС, чл. 263 от ЗПУО

АПРИЛ Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците - обмен на информация и на добри
педагогически практики
Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет април 2023 г. директор, зам.директор изпълнение на функциите на

ПС, чл. 263 от ЗПУО
Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността
Отбелязване на Световен ден на книгата и авторското
право. Училищен маратон на четенето.

18-21.04.2023
г.

класни ръководители,
учители БЕЛ,
библиотекар

стимулиране и мотивация на
учениците

Инициатива „Английският език в света на изкуството“ април 2023 г. учители английски език стимулиране и мотивация на
учениците

Сподели приказка с приятел април 2023 г класни ръководители,
учители НЕ, ПЕ,
библиотекар

стимулиране и мотивация на
учениците

Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се
включват децата и учениците - обмен на информация и на
добри педагогически практики

април 2023 г оказване на подкрепа и
отчитане напредъка на всеки
ученик

Проследяване на резултатите от текущи изпитвания и
наблюденията за учениците в V – VІІ клас

април 2023 г класни ръководители,
учители, координатор,
зам.-директор УД

оказване на подкрепа и
отчитане напредъка на всеки
ученик

Национално финално състезание – СБНУ – за ученици в
начален етап

28.04.2023 г. класни ръководители,
зам.-директор УД

стимулиране и мотивация на
учениците

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Пролетно-великденска изложба април 2023 г. Цветомира Самоковлиева стимулиране и мотивация на

учениците
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Екскурзия до Пампорово 22-23.04.2023
г.

класни ръководители на V
клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Учебни дни за проектни и творчески дейности
I и III клас

03.04-07.04.202
3 г

класни ръководители на I
и III клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Еднодневна екскурзия до гр. Пазарджик 04.04. 2023 г. класни ръководители на І
клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Посещение на куклен театър 06.04.2023 г. класни ръководители на І
клас

развиване на емоционалната
интелигентност на учениците и
творчески потенциал

Училище сред природата - гр. Банско 03.04-07.04.202
3 г.

класни ръководители на
III - IV клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Училище сред природата - гр. Трявна 03.04-07.04.
2023 г.

класни ръководители на
III - IV клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Екскурзия Шипка –Габрово 03.04-07.04.202
3 г.

класни ръководители на
III клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Екскурзия до Крумово 28.04.2023 г. класни ръководители на I
клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Екскурзия гр. Брацигово 28.04.2023 г. класни ръководители на II
клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

22 април – Международен ден на Земята 22.04.2023 г. Вера Шопова
Елица Чуканска отговорно отношение към
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природата, загриженост за
глобалните проблеми, свързани
с околната среда

Патронен празник на училището 28.04.2023 г. Екип „Празници и
ритуали“

развиване на емоционалната
интелигентност на учениците и
творчески потенциал

Провеждане на спортни вътрешноучилищни турнири април 2023 г. Учители по ФВС формиране на физическа
култура

Учебни дни за проектни и творчески дейности за II
клас

21.04. -
27.04.2023 г.

кл.ръководители II клас Учебни дни за проектни и
творчески дейности за II клас

Училище сред природата - Пампорово 21.04. -
27.04.2023 г.

кл.ръководители II клас екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Екскурзия до Брацигово 21.04. -
27.04.2023 г.

кл.ръководители II клас екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Дни на отворените врати последните две
седмици
на април

училищна комисия взаимодействие с родители

МАЙ Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
Педагогически съвет 05.2023 г. директор изпълнение на функциите на

ПС, чл. 263 от ЗПУО
Повишаване качеството на образованието и гарантиране на конкурентното предимство на училището
Дейности за реализиране на училищния план –прием в

I клас

05.2023 г.
съгласно
График
на
дейности
те,
утвърден
от кмета

училищна комисия

Участие в общински, национални спортни
турнири и състезания

май 2023 г. зам.-директор УД,
учители по физическо
възпитание и спорт

стимулиране и мотивация на
учениците
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Участие в национално състезание “Лаборатория за
изкуство”

май - юни 2023 г. стимулиране и мотивация на
учениците

НВО БЕЛ и Математика , IV клас 29 и 30.05.
2023 г.

директор,
зам.-директор УД,
училищни
комисии

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Екскурзия до София. Посещение на Музейко 25 май 2023 г. класни ръководители IV

клас
развиване на емоционалната
интелигентност на учениците и
творчески потенциал

Екскурзия до Калофер-Карлово-Сопот 25 май 2023 г. класни ръководители VI,
VII клас

развиване на емоционалната
интелигентност на учениците и
творчески потенциал

Двудневна екскурзия до Жеравна и Котел 27-28 май 2023
г.

класни ръководители V
клас

екологично възпитание
(позитивно отношение към
околната среда, опазване на
околната среда)

Тържествено закриване на учебната година за учениците
от I – III клас и отбелязване 1 юни – Ден на детето

31.05.2023 г. класни ръководители I -
III клас

развиване на емоционалната
интелигентност на учениците и
творчески потенциал

Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците - обмен на информация и на добри
педагогически практики
Преглед и обсъждане на информацията за
обучението и развитието на учениците:
● сведения от учителите за резултатите от втория
учебен срок (І – ІV клас)

май 2023 г. учители, кл.
ръководители,
координатор,
зам.- директор
УД
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срещи с родители на ученици от I – VI клас

Обратна връзка за резултатите от обучението на

учениците. Възможности за развитие и мерки за

повишаване на срочния им успех и резултатите от

НВО за учениците от IV клас

Проучване относно училищния план-прием за
учебната 2023/ 2024 година

Избор на ИУЧ и спортни дейности за учебната
2023/ 2024 г.

15-18 май 2023
г.

класни
ръководители,
зам.-директор УД

Дейности по изпълнение на Алгоритъма по
прилагане на Механизма за противодействие на
училищния тормоз

Извършване на оценката на тормоза между
учениците в училището

последната
седмица на май

класни
ръководители

Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в

резултат на изследването

координационен съвет
.

ЮНИ Обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват учениците - обмен на информация и на добри
педагогически практики
Идентифициране на ученици, които не са усвоили
учебното съдържание за класа по отделен учебен
предмет и следва за тях да се организира
допълнително обучение през лятната ваканция.

май I-IV клас
юни V-VII клас
2023 г.

класни ръководители,
учители, координатор,
зам.-директор УД

Срещи с  родители на ученици от VII клас 5-8 юни
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1. Родители на ученици в VII клас във

връзка с приема им в неспециализирани

училища за учебната 2023/ 2024 година

съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

след завършено основно образование

2. Обратна връзка за резултатите на учениците.
Възможности за развитие и мерки за
повишаване на срочния им успех.

Повишаване качеството на образованието и гарантиране на конкурентното предимство на училището
НВО БЕЛ VII клас 13.06.2023 г. директор, зам.-директор

УД, училищни
комисии

НВО Математика VII клас 16.06.2023 г. директор, зам.-директор
УД училищни комисии

Изготвяне на доклади и анализи за резултатите от
учебния процес

юни 2023 г. класни ръководители
начален етап

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Тържествено завършване на учениците от IV клас.
Спортни дейности за учениците от V-VII клас

15.06.2023 г. класни ръководители на
IV и V-VII клас;
учители по физическо
възпитание и спорт

развиване на емоционалната
интелигентност на учениците и
творчески потенциал;

Дейности по изпълнение на Алгоритъма по
прилагане на Механизма за противодействие на
училищния тормоз

Годишен отчетен доклад
координационен съвет

ЮЛИ Дейности за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси
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Педагогически съвет юли 2023 г. директор, зам.-директор,
училищни комисии

изпълнение на функциите на
ПС, чл. 263 от ЗПУО

Дейности за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Тържествен хепънинг по случай връчването на
свидетелства за завършено основно образование на
учениците от 7. клас

04.07.2023 г. директор, зам.-директор
УД

❖ Забележка: Участие в състезания и конкурси, съобразно Национален календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023
г.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. План за квалификационната дейност.

2. График срещи с родители

3. График за провеждане на регулярни срещи между класните ръководители І – VІІ клас, учителите и другите педагогически специалисти в училището за

осигуряването на обща подкрепа за личностно развитие на учениците през учебната 2022/2023 г.
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Приложение № 2

ГРАФИК СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ

Месец Тема

Септември 2022 г.

Преди началото на

учебната година

Срещи с родители на ученици от I и VII клас
1. Организация първи учебен ден, 15 септември;

2. Учебни планове и дневни разписания;

3. Преподавателски екипи;

4. ПДУ. Правила и процедури училищни дейности;

5. Получаване на безплатни учебни комплекти /с изключение - за 1. клас/;

6. Запознаване с дневния режим на паралелката.

7. Правилник на училището за работа в условия на COVID-19 и извънредни ситуации.

8. Пропускателен режим родители. Контакти с учители.

9. Разпределение на вход/ изход за учениците.

10. Организационни  формуляри и декларации.

11. Презентиране на извънучилищни дейности, занимания по интереси, езикови и спортни клубове.

12. Допитване за застраховка на учениците.

13. Правила целодневна организация на учебния ден.

14. Обедно хранене.
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15-18  май 2023 г. Срещи с родители на ученици от I – VI клас

Обратна връзка за резултатите от обучението на учениците. Възможности за развитие и мерки за повишаване на срочния

им успех и резултатите от НВО за учениците от IV клас

Проучване относно училищния план-прием за учебната 2023/ 2024 година

Избор на ИУЧ и спортни дейности за учебната 2023/ 2024 г.
5-8 юни 2023 г. Срещи с  родители на ученици от VII клас

3. Родители на ученици в VII клас във връзка с приема им в неспециализирани училища за учебната 2023/ 2024

година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

след завършено основно образование

4. Обратна връзка за резултатите на учениците. Възможности за развитие и мерки за повишаване на срочния им успех.

25



Приложение № 3

Г Р А Ф И К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГУЛЯРНИ СРЕЩИ МЕЖДУ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ І – VІІ КЛАС, УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ

СПЕЦИАЛИСТИ В УЧИЛИЩЕТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Графикът е изготвен в съответствие с чл. 16, т. 1, т. 2 от Наредба за приобщаващото образование, във връзка с чл. 15, т. 1 – 12 от Наредба за

приобщаващото образование, на основание чл. 174, ал. 1 от Закона за училищното и предучилищното образование,

№ по

ред

Дейност Срок

1. Идентифициране на потребностите на учениците от осигуряване на ОПЛР посредством:

● обсъждане здравословното състояние на учениците;

● обсъждане наблюденията на учителите относно поведението и социализацията на учениците в училище.

септември 2022

2. Избор на дейности за ОПЛР към всички ученици в класа:

● от класните ръководители след наблюдение и проучване спецификата на паралелката.

● анализ на резултатите от входните равнища по учебни предмети;

● преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на учениците;

● анализ на текущите изпитвания;

Октомври 2022

3. 1. Идентифициране на потребностите от ОПЛР на учениците:

● анализ на резултатите от текущите изпитвания;

● обсъждане на ученици с обучителни затруднения и/или проблемно поведение.

2. Определяне на дейности за ОПЛР за целите на превенцията на обучителните затруднения и/или преодоляване на

Ноември 2022
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проблемното поведение.

4. 1. Преглед и обсъждане на информацията за обучението и развитието на учениците:

● сведения от класните ръководители за резултатите на учениците в края на първия учебен срок;

● идентифициране на ученици с обучителни затруднения;

● идентифицирани на ученици с проблемно поведение;

2. Проследяване на напредъка и постигнатите резултати при ученици, за които е организирана ОПЛР.

Февруари 2023

5. 1.Проследяване на резултатите от текущите изпитвания и наблюденията за учениците в І – ІV клас:

· идентифициране на ученици с обучителни затруднения;

· идентифицирани на ученици с проблемно поведение;

2.Проследяване на напредъка и постигнатите резултати при ученици, за които е организирана ОПЛР.

Март 2023

6. 1.Проследяване на резултатите от текущите изпитвания и наблюденията за учениците в V – VІІ клас:

· идентифициране на ученици с обучителни затруднения;

· идентифицирани на ученици с проблемно поведение;

2.Проследяване на напредъка и постигнатите резултати при ученици, за които е организирана ОПЛР.

Април 2023

7. Преглед и обсъждане на информацията за обучението и развитието на учениците:

● Обсъждане на резултатите на учениците от начален и прогимназиален етап в края на учебната 2021/2022

година.

● Идентифициране на ученици, които не са усвоили учебното съдържание за класа по отделен учебен предмет и

следва за тях да се организира допълнително обучение през лятната ваканция.

Май 2023 г. (І –

ІV клас)

Юни 2023 (V –

VІІ клас)
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