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                     I.   Водещи направления в работата на III ОУ „ П. Р. Славейков“ - Търговище: 
 
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 образователната институция на базата на натрупания опит. 

3. Активно изпълнение и устойчивост на напредъка по Механизма за съвместна работа на институцията по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст. 

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

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

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

развитие и квалификация и насърчаване обмена на добри практики. 
 

ІІ .    Основни приоритети в дейността на III ОУ „ П. Р. Славейков“ - Търговище: 
    

 Приоритетите в училищната политика за учебната 2022 /2023 година, съответстват на националните приоритети, съгласно 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И УЧЕНЕТО В Р БЪЛГАРИЯ           ( 2021- 2030) 
 

II. 1.  Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република 

България (2021 – 2030) 
 

1. Компетентности и таланти 

2. Мотивирани и креативни учители 

3. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

4. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

5. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

6. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

7. Учене през целия живот 

8. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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II. 2.      Приоритети на национално ниво за учебната 2022/2023 година 
 

1. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда, ако бъде провеждано такова. 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. 

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

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

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

професионална подкрепа.  

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. Устойчивото прилагане на политики за обхващане и включване на децата и учениците  за 

намаляването на дела на преждевременно напусналите училище. В тази връзка, приоритет ще имат интегрираните политики 

за осигуряване правото на всяко дете на качествено образование и за превенция на отпадането от училище, с фокус върху 

децата и учениците от уязвимите групи. 

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. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на 

учителя. С поставяне на фокуса върху усвояване на ключовите компетентности за учене през целия живот (включително 

цифрови, езикови, социални) от ранна възраст и същевременно с това – към формиране на ценности, придобиването на 

функционална грамотност, на релевантни (интер)дисциплинарни и практически ориентирани знания и умения, развиването 

на творческото и критично мислене, на отговорност и умения за решаване на проблеми, на гражданска ангажираност.  

6. Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 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. 

7. Разширяване сътрудничеството на институцията  с родителската общност. 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. 

 

II. 3.      Приоритети, съобразени с регионални приоритети в дейността на РУО- Търговище 
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1. Провеждане на ефективна и последователна политика 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. Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене 

през целия живот за всички.  

2. Формиране на ценности и ценностно-ориентирано поведение. Създаване на условия и ефективна среда за оптимално 

развитие на личностния потенциал на учениците, мотивация, житейски умения и навици за учебен труд. Развитие на 

способностите и талантите.  

3. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя. 

4. Осигуряване на условия за превръщане на ученето през целия живот в реалност. 

5. Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 

6. Разширяване сътрудничеството с институциите и с родителската общност. 

7. Акцентиране върху повишаването обществената култура по отношение на безопасността по пътищата. 

 

 

 

III.  Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 
№ Дейности по  Срок Индикатори за изпълнение Отговорник  Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, 

процент) 

Базова  

стойност 

Планирани 

стойност 

  

1. 

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

1.1  Осъществяване на 

контакти и съвместни 

дейности с детските 

градини относно 

децата, подлежащи на 

обучение в  І клас 

октомври  

2022 г. 

 

брой 

контакти 

0 5 ЗДУД 

начални 

учители 
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1.2

. 

„Седмица на 

приобщаването“- 

реализиране на общи 

дейности , насочени 

към използването на 

STEM елементи и 

други иновативни 

форми, спомагащи за 

адаптация на 

бъдещите 

първокласници  в 

новата среда . 

учебната  

2022/ 2023 

г. 

 

брой 

контакти 

0 4 ЗДУД 

начални 

учители 

 

 

1.3

. 

Провеждане на Лятна 

занималня за 

новозаписани в I клас 

 Август-

септември 

2023 

2 2 2 ЗДУД, начални 

учители 

 

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 
2.1

. 

Поддържане на 

изградената ИКТ 

инфраструктура с цел 

обезпечаване и 

повишаване 

ефективността на 

учебния процес  

учебната 

2022/2023 

г. 

80 % 

ученици и 

персонал с 

осигурен 

достъп 

100% 100% Директор, 

ЗДУД 

 

 

2.2

. 

 Балансирано 

използване на 

дигиталните 

образователни 

решения и на 

традиционното учене 

учебната 

2022/2023 

г. 

70 % 

учители 

70% 100% ЗДУД 

главен учител и 

учители по 

математика и 

ИТ 
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съобразно възрастта на 

децата;  

2.3

. 

  Екипни  срещи в ЕКК 

за  споделяне на опит 

от работата в 

електронна среда и 

оценяване на 

резултатите на 

учениците при 

обучение от 

разстояние чрез 

средствата на ИКТ. 

Ноември- 

декември 

2022г. 

Брой 

работни 

срещи 

0 3 Председатели 

на ЕКК  

 

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

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние 
3.1

. 

 Надграждане на 

облачната среда в 

системата на 

образованието, 

въвеждане на 

специализирани 

софтуерни решения за 

анализ и оценяване на 

образователните 

резултати, чрез 

използване на 

компютърно 

моделиране, 

алгоритми и изкуствен 

интелект- Обучение на 

учители на вътрешно 

институционално ниво 

февруари 

2023 г. 

брой 

учители  

6 15 *33  ЗДУД,  главен 

учител и 

учители по 

математика и 

ИТ 

 

 



 

7 

 

3.2

. 

"Учители обучават 

учители" - провеждане 

на мултимедийни 

уроци, интегрирани 

уроци, онлайн ресурси 

учебната 

2022/2023 

г. 

брой 

учители 

2 4 ЗДУД, главен 

учител  

 

 

3.3

. 

Въвеждане, 

утвърждаване и 

мултиплициране на 

иновативни практики, 

реализирани 

посредством 

мобилност 

учебна  

2022/ 

2023 г. 

Брой групи/ 

брой 

обучени 

учители 

2 групи с до 20 

учители 

В 

зависимост 

от броя на 

учителите, 

заявили 

участие в 

обученията 

Директор, 

ЗДУД, 

главен учител  

 

3.4

. 

Участие в обучения за 

повишаване на 

квалификацията на 

учителите -

организирани от РУО 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой 

учители 

0 10 ЗДУД 

   

3.5

. 

  Участие в 

квалификационен курс 

по БДП за 

придобиване на 

правоспособност и 

повишаване на 

квалификацията.  

м. 

октомври 

- м. 

декември 

2022 

година 

Брой 

обучени 

учители без 

правоспосо

бност и 

такива 

които 

подлежат 

на 

обучение 

през 4 г. 

по 

необходимост 

съответните 

учители 

Директор, 

ЗДУД 

 

3.6

. 

  Участие в обучение 

на тема „Мотивация и 

оценяване на 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой 

учители 

0 2 ЗДУД  
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учениците. 

Формиращо оценяване 

по природни науки и 

екология“- 

организирано от РУО 

3.7

. 

Участие в в    

квалификационен курс 

„Спортни дейности и 

събития в училищното 

образование – 

специфика, 

организация, 

реализация“- 

организиран от РУО 

м. 

октомври-

м. 

декември 

2022 

година 

Брой 

обучени 

учители 

0 2 ЗДУД  

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). 

4.1

. 

Подобряване на 

образователната среда, 

чрез използване на 

STEM базирано 

обучение за прилагане 

на нови методи на 

преподаване, с цел 

мотивиране на 

учениците за учене, 

трайно знание  

Учебна 

2022/ 

2023 г. 

% ученици 100% 100% ЗДУД, 

гл. учител,  

преподаватели 

по предмети 

 

4.2

. 

 

Създаване на 

допълнителни 

възможности - за 

обучението до 7-и 

учебната 

2022/2023 

г. 

% ученици 

–VII клас 

100 % 100% Педагогически 

специалисти 
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клас, вкл. на ученици с 

нисък успех, за 

достигане на 

минималните прагове, 

изискуеми за 

включване в 

професионално 

образование и 

обучение по 

високотехнологични 

професии; 

4.3

. 

Кариерно ориентиране 

в прехода от 

прогимназиален към 

гимназиален етап на 

образование; 

учебната 

2022/2023 

г. 

% ученици 

–VII клас 

100 % 100% Педагогически 

специалисти 

 

 

4.4

. 

Осигуряване на 

система от достъпни и 

качествени услуги за 

системно кариерно 

ориентиране от ранна 

детска възраст и в 

училище във връзка с 

успешната реализация 

на пазара на труда; 

учебната 

2022/2023

г. 

% ученици 100 % 100% Педагогически 

специалисти 

 

 

4.5

. 

Методическо 

подпомагане и 

консултиране на 

новоназначени 

учители. 

Учебна 

2022/2023 г 

% 

обхванати 

учители 

100% 100% Директор,ЗДУД

, 

главен учител, 

председатели на 

ЕКК 

 

4.6 Методическа подкрепа Учебна % 100% 100% Директор,  
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. на учители с малък 

педагогически опит и 

неправоспособни 

учители по всички 

учебни предмети. 

2022/2023 

г 

обхванати 

преподават

ели  

зам. директор 

главен учител, 

председатели на 

ЕКК 

4.7

. 

Насърчаване на 

интереса към 

професионалното 

образование по 

приоритетни професии 

и по специалности с 

прогнозиран бъдещ 

недостиг на пазара на 

труда. 

учебната 

2022/2023 

г. 

% ученици 

–VII клас 

100% 100% Класни 

ръководители  

 

 

4.8

. 

Участие в  работни 

съвещания с 

директори и 

заместник- директори 

на училища и детски 

градини за отчитане на 

резултатите от 

учебната 2022/2023 

година и насоки за 

новата учебна година. 

Септември 

2022 г. 

% 

обхванати 

директори/з

аместник–

директори 

на 

образовате

лни 

институции 

100% 100% Директор, 

ЗДУД 

 

4.9

. 

Участие в  работни 

съвещания с детски, 

начални учители и 

учители по учебни 

предмети за насоки за 

работа през учебната 

2022/2023 г. 

Септември 

2022 г. 

начални 

учители и 

учители по 

учебни 

предмети 

100% 100% ЗДУД, 

Главен Учител 
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4.1

0 

Изготвяне на 

предложение за 

държавния план-прием 

декември  

2022 г. 

брой 

предложен

ия 

1 1 Директор 

 

 

4.1

1. 

Организиране на 

дейностите за 

реализиране на 

държавния план-прием 

по график 

и ред, 

утвърден 

от 

министъра 

на 

образован

ието и 

науката 

% дейности 100% 100%  Директор, 

екип от 

педагогически 

специалисти 

 

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 
5.1

. 

Взаимодействие на 

училището със 

заинтересованите 

страни и институции с 

цел превенция на 

отпадане на ученици 

от училище и 

намаляване броя на 

деца в риск 

учебната 

2022/2023 

г. 

брой 

институции 

5 5 Директор, 

ЗДУД 

 

 

5.2

. 

Актуализиране на 

училищната Програма 

за превенция за ранно 

напускане на училище  

септември 

2022 г. 

брой 

програми 

1 1 Р. Мутафов 

 П. Стоянова  

А. Георгиева   

 

 

5.3

. 

Организиране на 

дейностите относно 

прилагане на 

учебната 

2022/2023 

г. 

брой 

дейности 

10 10 Директор, 

ЗДУД, 

 гл.учител,    
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Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз 

между децата и 

учениците и 

Междуинституционал

ния план за действие 

за превенция на 

агресията и засилване 

на сигурността в 

образователните 

институции   

Г. Николов, 

А. Георгиева  

 

 

5.4

. 

Изготвяне на справки 

за отсъствията и 

движението на 

учениците  

в края на І 

срок и на 

учебната 

година 

брой 

справки 

2 2  Класни 

ръководители,  

 

5.5

. 

Изготвяне на анализ за 

състоянието и 

движението на 

учениците, за броя на 

напусналите и мерки 

за задържане на 

застрашените от 

напускане ученици 

в края на І 

срок и на 

учебната  

година  

брой 

анализи 

2 2 гл. учител,   

  

 

5.6

. 

Формиране  на екипи 

за обхват и 

координиране на 

дейността им.  

Съгласно 

ПМС 

№100/08.06

.2018 г. 

Брой 

педагогиче

ски 

специалист

и 

1 1 Директор,медиа

тор,социален 

работник 

 

5.7

. 

 Подпомагане на 

храненето, 

Учебната 

2022/2023 

Брой деца и 

брой 

138 

 

138 

 

Директор  
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осигуряване на достъп 

до образователни 

ресурси, осигуряване 

на целодневна 

организация на 

учебния ден, съгласно 

действащите 

нормативни 

разпоредби;  

Осигуряване на 

безплатен, безопасен и 

екологичен транспорт 

на децата/ учениците 

до образователната 

институция; 

година ученици, за 

които е 

осигурен 

транспорт 

до 

училище. 

230 вГ ЦОУД 230 в 

ГЦОУД 

 

5.8

. 

Осигуряване на 

безвъзмездно ползване 

на учебници и учебни 

помагала за учениците 

І - ІV клас и учебници 

за учениците V - VІІ 

клас 

септември 

2022 г. 

% ученици 

І - VІІ клас 

100% 100% 

 

 

 

Директор, 

ЗДУД 

 

5.9

. 

Оптимизиране на 

условията за 

разнообразяване на 

дейностите по интереси 

в групите за целодневна 

организация на учебния 

ден 

учебната 

2022/2023 

г. 

брой 

програми 

за 

целодневна 

организаци

я на 

учебния 

ден 

1 1 Учители в 

ГЦОУД 

 

 



 

14 

 

 

5.1

0 

Осигуряване на 

условия и ресурси за 

допълнителна 

подкрепа на ученици 

със СОП от 

специалистите от 

ЕПЛР за подкрепа на 

процеса на 

приобщаващото. 

През 

годината 

 

Брой 

ученици 

със СОП -

41 бр 

100% 100 % ЕПЛР 

Пед. 

специалисти 

 

5.1

1. 

Преодоляване на 

дефицита от умения и 

компетенции на 

ученици  от седми 

клас със специални 

образователни 

потребности  за 

успешното им 

социално включване.  

учебната 

2022/2023 

г. 

% ученици 

–VII клас 

100% 100% Класни 

ръководители  

Ресурсни 

учители 

 

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. 

6.1

. 

 Осигуряване на обща 

подкрепа чрез 

допълнително 

обучение за  ученици, 

които имат системни 

пропуски по даден 

учебен предмет 

поради 

продължително 

отсъствие от училище. 

До месец 

септември 

2023 г. 

 

Брой 

подпомогна

ти ученици 

100% Съгласно 

данните от 

ИСРМ 

ЗДУД, 

педагогически 

специалисти, 

медиатор 

 

6.2  Взаимодействие със учебната брой 5 8 ЗДУД,  
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. заинтересованите 

страни за реализиране 

на политиката за учене 

през целия живот 

2022/2023 

г. 

институции Главен учител 

 

6.3

. 

 Привличане на 

общественото 

внимание към 

значението на 

грамотността и 

популяризиране на 

четенето : 

● ангажиране на 

изявени  личности от 

Търговище; 

●  срещи с 

литературни творци и 

издатели,  

●   участие в 

Национална седмица 

на четенето, Световен 

ден на книгата, 24 май. 

учебната 

2022/2023 

г. 

брой 

публични 

изяви 

10 12 ПДУД 

главен учител  

 учители по 

БЕЛ 

 

 

6.4

. 

Организиране и 

провеждане на 

Национална седмица 

на четенето. 

По график 

на МОН 

Брой 

ученици 

0 50 ученици Учители НЕ 

Учители БЕЛ 

 

6.5

. 

 Участие в кампания 

„Походът на книгите“ 

и други инициативи, 

подкрепящи ученици и 

учители за 

преодоляване на 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой 

инициативи 

0 50 ЗДУД 

Учители БЕЛ и 

НЕ 
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дефицитите в 

обучението по БЕЛ. 

6.6

. 

 Реализиране на 

инициатива „Деца 

четат на деца“ – 

ученици от IV клас 

осъществяват срещи с 

бъдещи 

първокласници в 

детски градини, за да  

популяризират 

четенето и обичта към 

книгата.  

учебната 

2022/2023 

г. 

брой срещи  2 2 Главен учител , 

класни 

ръководители в 

IV клас  

 

6.7

. 

Организиране и 

провеждане на 

Национална седмица 

на четенето. 

По график 

на МОН 

Брой 

ученици 

0 50 ученици Учители НЕ 

Учители БЕЛ 

 

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 
7.1

. 

Мотивиране за учене 

чрез проектно-

базирано обучение 

както в присъствена 

форма, така и в 

обучение в електронна 

среда на базата на 

интегрирано знание, 

критично мислене и 

самооценка; 

Учебна 

2022/ 

2023 г. 

% ученици 100% 100% Директор, 

ЗДУД, 

главен учител,  

преподаватели 

по предмети 

 

7.2 Модернизиране на учебната брой добри 3 5 Гл. учител и  
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. учебния процес чрез 

прилагане на 

методически модели, 

разработени на 

основата на 

информационните и 

комуникационните 

технологии 

2022/2023

г. 

практики класни 

ръководители  

7.3

. 

Участие в   Регионална 

ученическа 

конференция „История 

и памет“. 

учебната 

2022/2023

г. 

Брой 

ученици, 

включили 

се в 

конференц

ията 

6 5 ЗДУД, ст. 

учител  по 

история и 

цивилизация 

 

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 
8.1

. 

 Организиране 

съвместни дейности  

с родители на 

ученици, за които 

българският език не е 

майчин,   участие в 

дарителски кампании, 

концерти, изложби и 

др. извънкласни и 

извънучилищни 

прояви за създаване 

на положително 

отношение към 

образованието. 

учебната 

2022/202

3 г. 

% обхванати 

ученици и  

родители  

І - VІІ клас 

 

50% 100% класни 

ръководители, 

медиатор 

 

8.2 Провеждане на „Ден учебната брой „Дни на 2 2 преподавател  
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. на отворените врати“ 

за родители.  

2022/202

3 г. 

отворените 

врати“ 

 

и по 

съответни 

учебни 

дисциплини 

8.3

. 

Оптимизиране 

взаимодействието 

между учители, 

родители и ученици 

чрез използване на 

интернет страници на 

паралелки, Teams, 

фейсбук групи; чрез 

възможностите на 

електронния дневник  

учебната 

2022/202

3 г. 

брой групи 14 20  ЗДУД, главен 

учител, 

класни 

ръководители,  

учители по 

учебните 

предмети  

 

8.4

. 

Подпомагане на 

родителите за 

усъвършенстване на 

техните умения да 

насърчават децата си 

към четене.  

учебната 

2022/202

3г. 

% включени 

родители 

55% 65% Класни 

ръководители 

 

9. (Други регионални приоритети в дейността на училището 

9.1

. 
Формиране на ценности и ценностно-ориентирано поведение. Създаване на условия и ефективна среда за 

оптимално развитие на личностния потенциал на учениците, мотивация, житейски умения и навици за учебен 

труд. Развитие на способностите и талантите.  

9.1

.1. 

Изграждане на модели 

за толерантно 

поведение между 

децата от различните 

етноси и адаптирането 

им към училищната 

среда. 

 

учебнат

а 

2022/20

23г. 

% ученици 

І - VІІ клас 

30% 30% Психолог, 

класни 

ръководител

и 
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9.1

.2. 

Активно участие в 

училищни дейности, 

инициативи на 

общинско и областно 

ниво  

учебнат

а 

2022/20

23г. 

 

% ученици 

І - VІІ клас 

10% 10% Гл.учител, 

класни 

ръководител

и  

 

9.1

.3 

Отбелязване на 

Международния ден на 

толерантността /16 

ноември/ . 

Ноемвр

и 2022 г. 

% ученици 100% 100% Класни 

ръководител

и, 

Училищен 

психолог 

 

9.1

.4. 

Откриване на талантите 

и способностите на 

всяко дете и ученик и 

насърчаване на 

развитието и 

реализацията им чрез 

училищните екипи за 

подкрепа 

учебнат

а 

2022/20

23г. 

 

% ученици 100% 100% Класни 

ръководител

и, психолог, 

учители по 

предмети. 

 

9.1

.5. 

Осигуряване на достъп 

до занимания по 

интереси за учениците 

учебнат

а 

2022/20

232 г. 

% ученици 100% 100% Директор  

9.1

.6 

Осигуряване на 

морална и материална 

подкрепа за деца с 

изявени дарби за 

високи постижения в 

областта на науките, 

технологиите, 

изкуствата и спорта. 

учебнат

а 

2022/20

23 г. 

% ученици 100% 100% Директор  
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9.1

.7 

Подкрепа на дейността 

на ученически 

парламент и 

ученическото 

самоуправление в 

училище; 

учебнат

а 

2022/20

23г. 

% ученици 100% 100% Директор, 

психолог 

 

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

10.

1 

Национална програма 

„Система за 

национално 

стандартизирано 

външно оценяване” 

учебната 

2022/2023 

г. 

 

% ученици 

– 

4 и 7 клас 

100% 100% Директор, 

ЗДУД ,главен 

учител, 

преподаватели 

БЕЛ и 

математика и 

учители 4 клас 

 

10.

2 

НП” Профилактика и 

рехабилитация на 

педагогическите 

специалисти 

учебната 

2022/2023 

г. 

% ученици 

– 

4 и 7 клас 

50 % 50% Директор, 

 

 гл. 

счетоводител 

 

 

10.

3. 

НП „На училище без 

отсъствие” Модул „без 

свободен час“ и Модул 

ОРЕС - организиране 

на дейностите по 

мярка „Без свободен 

час в училище”  

съгласно 

НП 

 

 

% 

осигурени 

заместници 

на 

отсъстващи 

учители 

100% 100% 

Директор, 

ЗДУД, 

 гл. 

счетоводител 

 

 

10.

4 

 НП „ИКТ в системата 

на предучилищното и 

учебната 

2022/2023 

% 

осигуренос

100% 100% Директор, 

ЗДУД,гл. 
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училищното 

образование. 

Осигуряване на 

интернет свързаност в 

училище“. 

г. т  счетоводител 

10.

5 

 НП  Схема 

„Училищен плод“ и 

Схема “Училищно 

мляко“ 

учебната 

2022/2023 

г. 

% ученици  100% 100% Директор, 

ЗДУД,гл. 

счетоводител 

 

10.

7 

НП “Заедно в 

изкуствата и спорта” 

Учебната 

2022/2023 

година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% 100% Директор, 

ЗДУД,ръководи

тели на групи 

 

10.

8 

Национален конкурс „ 

Посланици на 

здравето“ 

Учебната 

2022/2023 

година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% 100% Преподаватели 

по ЧП и 

Биология 

 

10.

9 

НП “ Подкрепа на 

образователни 

медиатори и социални 

работници” 

Учебната 

2022/2023 

година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% 100% Директор, 

ЗДУД, 

медиатор, 

социален 

работник 

 

10.

9 

Участие в 

НП“Иновации в 

действие“ в НЕО 

Учебната 

2022/2023 

година 

% 

изпълнени 

дейности 

100% 

 

 

 

100% Учители НЕО  

11. Изпълнение на проекти по оперативни 
  

11.

2 
Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

11. Проект : МОН учебната брой 100% съобразно директор  
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2.1 Оперативна Програма 

„НОИР” 

2022/2023

г. 

извънкласн

и форми 

 

% 

обхванати 

ученици 

 

 

100% от 

желаещите 

ученици 

брой 

желаещи 

ученици 

100 % от 

желаещите 

ученици 

ръководители 

на извънкласни 

форми 

        

12. Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и 

Националния спортен календар на МОН 
12.

1. 

Коледно 

математическо 

състезание 

декември 

2022 г. 

брой 

ученици, 

заявили 

желание 

% 30 Начални 

учители 

преподаватели 

по математика  

 

12.

2. 

Национална 

олимпиада „Знам и 

мога“  

по график 

на РУО и 

МОН 

% ученици 10% 15% Начални 

учители в ІV 

клас 

 

12.

3. 

Национални 

олимпиади за ученици 

от прогимназиален 

етап  

по график 

на РУО и 

МОН 

% ученици 10% 15% Преподаватели 

по съответните 

учебни 

дисциплини  

 

12.

4. 

Участие в национални 

състезания на СБНУ  

по график, 

утвърден 

от МОН 

брой 

ученици, 

заявили 

желание 

% 30 Председател 

ЕКК начален 

етап, 

начални 

учители, 

 

12.

5. 

 Участие в Европейски  

ден на спорта 

30.09. 

2022г. 

% ученици 100% 100% преподаватели 

по ФВС 

 

12.

6. 

Реализиране на 

бинарни уроци 

2022/2023

г. 

брой 

ученици в 

училището 

100% 100% ЗДУД, гл. 

учител, учители 

 

 

12. Участие в спортни по график Брой 25% 25% Преподаватели  
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7 празници и турнири ученици по ФВС 

12.

8. 

 Участие в Коледни и 

зимни празници 

декември 

2022 г.  – 

март 2023 

г. 

% ученици 100% 100% Класни 

ръководители и 

учители в 

ГЦОУ 

екип за 

допълнителна 

подкрепа 

 

12.

9 

Участие в пролетни 

празници 

март – 

април 

2023г. 

% ученици 100% 100% Класни 

ръководители и 

учители в 

ГЦОУ 

екип за 

допълнителна 

подкрепа 

 

12.

10 

 Честване на 

годишнини и 

бележити събития 

Учебната 

2022-

2023г. 

% ученици 70% 70% Педагогически 

състав 

 

12.

11 

 Световен ден на 

Земята 

22 април 

2023г. 

брой 

ученици, 

заявили 

желание 

30 40 Преподаватели 

по природни 

науки, 

преподаватели 

по ИИ 

 

12.

12 

Подготовка, 

организиране и 

провеждане на 

„Празник на буквите” 

Март- 

април 

2022г. 

% ученици 

в І клас 

100% 100% Учители І клас  

12.

13 

Подготовка, 

организиране и 

провеждане на 

годишни утра с 

май  - юни 

2022г. 

% ученици 100% 100% Начални 

учители 
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учениците от 1 – 4 

клас 

12.

14 

Съвместни дейности с 

преподаватели от 

Регионален 

исторически музей- 

Търговище 

Учебната 

2022 –

2023 г. 

брой 

ученици, 

заявили 

желание 

 

8 10 Начални 

учители и 

преподаватели 

по предмети 

 

12.

15 

Викторина по 

безопасност на 

движението „Да 

запазим децата на 

пътя“ “На пътя 

животът е с 

предимство“ 

 май 

2023 г. 

брой 

ученици, 

заявили 

желание 

10 15 Преподаватели 

по БДП 

 

12.

16 

Национален конкурс 

„България в картини и 

слово “ 

  

2023г. 

брой 

ученици, 

заявили 

желание 

20 25 Начални 

учители, 

преподаватели 

по БЕЛ, ИТ, 

география и 

икономика, ИИ  

 

12.

17. 

Участие в  Национален 

маратон на четенето” 

май 2023г. % ученици 100% 100% Начални 

учители, 

учители БЕЛ 

 

12.

18 

 Състезание „Знаете ли 

български език” за 

седмокласниците 

май 2023г. % ученици 

от седми 

клас 

100% 100% Учители БЕЛ  

12.

19 

Участие в 

общоградски празници 

и общински празници 

и тържества 

2022 – 

2023г. 

брой 

ученици, 

заявили 

желание 

20 25 Педагогически 

специалисти 

 

12. Популяризиране чрез учебната % 100% 100% Директор и  



 

25 

 

20 статии в  електронни и 

печатни медии на  

ученически 

постижения от участия 

в олимпиади, 

конкурси, състезания и 

др.  

2022/2023 

г. 

популяризи

рани изяви 

определено от 

директора 

педагогически 

специалист, 

ЗДУД, 

главен учител  

12.

21 

Организиране на 

ученически екскурзии 

І – ІІІ кл. 

25–29 май 

2023г. 

ІV–VІ кл. 

7– 16 юни 

2023г. 

VІІ клас – 

22-30 юни 

2023г 

брой 

ученици, 

заявили 

желание 

70 70 Класни 

ръководители, 

педагогически 

персонал  

 

 

12.

22 

  Участие във Втори 

регионален 

фотоконкурс за 

снимка с послание 

„Светът е прекрасен, 

защото …“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой 

участници 

2 Съобразно 

заявилите 

участие 

ученици 

Главен учител  

12.

23 

Участие в състезания 

по безопасност на 

движението „Уча 

играейки-живея 

знаейки”. 

октомври 

– май 

2023 г. 

% 100% 100% Преподаватели 

по БДП  

 

13. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции  
13.

1 
 Тематични проверки 

13. Прилагане на ДОС за Септемвр Брой 2 2 Директор,  



 

26 

 

1.1

. 

учебното съдържание 

и отразяването в 

съответната 

документация – 

учебни програми и 

разпределения 

и  

октомври 

проверки ЗДУД 

13.

1.2

. 

Спазване прилагането 

и изпълнението на 

ДОС за системата на 

оценяване 

Февруари 

Май 

Брой 

проверки 

2 2 Директор, 

ЗДУД 

 

13.

1.3

. 

електронен дневник І срок 

ІІ срок 

Брой 

проверки 

2 2 Директор, 

ЗДУД 

 

13.

1.4

. 

Контрол върху 

организацията и 

провеждането на НВО- 

4 и 7 клас 

2022/ 

2023г. 

Брой 

проверки 

2 2 Директор, 

ЗДУД 

 

13.

1.5

. 

Проверка на 

организацията на УВП 

по отделните учебни 

предмети  

постоянен брой 

проверки 

  Директор  

13.

1.5

. 

Проверка на дейността 

на ЕПЛР 

През 

годината 

Брой 

проверки 

1 1 Директор, 

ЗДУД 

 

13.

2 
Текущи проверки 
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13.

2.1

. 

Контрол върху 

изготвянето на 

графиците за 

консултации, на 

допълнителния час на 

класа, за контролни и 

класни работи 

постоянен Брой 

проверки 

9 9 Директор,  

 

 

 

13.

2.2

. 

Контрол  на учебно-

възпитателния процес 

и посещаемост в  

групите на 

Целодневна 

организация на 

учебния ден  

постоянен

. 

 

 

 

Брой 

проверки 

  Директор, 

ЗДУД 

 

13.

2.3

. 

Контрол на дейността 

на ЕКК и постоянните 

комисии. 

постоянен    Директор, 

ЗДУД 

 

13.

2.4 

Контрол върху 

работата  с 

родителите; 

провеждане на 

родителски срещи и 

спазване на 

училищния план за 

работа с родителите. 

постоянен    Директор, 

ЗДУД 

 

13.

2.5

. 

Модул „Без свободен 

час “ 

ноември, 

2022 г. 

   гл. 

счетоводител , 

ЗАС 

 

13.

2.6

. 

Контрол при 

осъществяване на 

дейностите, залегнали 

През 

годината 

Брой 

проверки 

4 4 отговорниците 

на плануваните 

дейности 
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в квалификационни 

методически дни. 

 

13.

2.7

. 

Контрол за постигнати 

резултати от 

обучението. 

от 

октомври 

до май 

2023 

Брой 

проверки 

 всички 

учители 

Директор,  

ЗДУД 

 

 

13.

2.8 

Организация на 

образователния процес 

в учебните часове 

постоянен брой 

проверки 

 всички 

учители 

ЗДУД  

13.

2.9 

Текущ контрол в 

ОРЕС  

ако се 

провежда 

брой 

проверки 

 всички 

учители 

ЗДУД  

13.

3 

Административни 

проверки  

постоянен брой 

проверки 

 всички 

учители 

Директор,  

ЗДУД 

 

 

 

 

 

Настоящият План за дейността на III ОУ„П.Р.Славейков” гр. Търговище е приет на заседание на Педагогическия съвет с 

Протокол №  …/13.09.2023 

 

Приложения: 

1. План за контролната дейност на директора. 

2. План за контролната дейност на заместник-директора. 

3. План за квалификационната дейност на ІII ОУ „П.Р.Славейков” гр.Търговище за учебната 2022/2023 година и вътрешни правила за 

прилагането му. 


