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ПЛАН  

на  Екипа за ключови компетентности 

на учителите в група за целодневна 

организация на учебния ден 

при ІІІ ОУ „Петко  Рачов Славейков“ 

 гр.  Търговище    

за  учебната   2020/ 2021 година 

 

 

    

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ; УЛ.БЯЛО МОРЕ 

ТЕЛ: 6-65-74; ТЕЛ: 6-54-39 



 

Състав на Екипа за ключови 

компетентности 

на учителите в група за целодневна 

организация на учебния ден: 

 

 

 

Председател:  

Нурай Хатиб  – учител в ГЦОУД на I клас 

Членове: 1. Красимир Стоилов 

               2. Джанан Джезаирова 

 

 

1. Нурай Хатиб-  учител в ГЦОУД на I клас 

2. Камен Драганов – учител в ГЦОУД на II “а“  

3. Айше Салиева - учител в ГЦОУД на II “б“ клас 

4. Сабие Мустафова- учител в ГЦОУД на III  клас 

5. Красимир Стоилов - учител в ГЦОУД на IV клас 

6. Росен Мутафов - учител в ГЦОУД  на V клас 

7. Джанан Джезаирова - учител в ГЦОУД на VI клас 

8. Иван Николов - учител в ГЦОУД  на VII клас 
 

 

 

 



 

І. Стратегии в дейността на Екипа за ключови 

компетентности на учителите в група за 

целодневна организация на учебния ден : 

квалификацията и обогатяване на 

компетентностите на учителите в ГЦОУД за ефективно изпълнение на 

учебно-възпитателната работа; 

тно и качествено образование на 

учениците; 

 

 

 

ІІ. Основни приоритети: 

 

 съобразим всички образователни 

и възпитателни въздействия с неговата личност; 

-

добро качество на самоподготовката, естетическо възпитание и 

отношение към природата; 

 

 

ІІІ. Основни цели: 

1. Заниманията в ГЦОУД да допринасят за повишаване качеството на 

обучението в училище, както и за възможностите за практическо 

приложение на получените знания. 

2. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка, с 

широка обща култура и добра организация при самостоятелно 

овладяване на знанията. 



3. Превръщане на малкия ученик в активен участник и партньор в 

образователно-възпитателния процес. 

4. Постигане на интелектуално израстване на учениците. Практическо 

приложение на техните знания, умения, навици и творчески прояви. 

5. Повишаване на научната, педагогическата и методическата 

подготовка на учителите в ГЦОУД. 

6. Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на обучение 

между колегите. 

 

ІV. Основни задачи: 

1. Формиране на трайна мотивация за учене у учениците чрез 

разнообразни форми за надграждане на знания в съответствие с 

новите образователни стандарти. 

2. Изграждане и усъвършенстване на навици у учениците за 

самостоятелно и системно овладяване на научни знания. 

3. Осъществяване на ежедневна проверка на придобитите знания чрез 

индивидуална, фронтална проверка и наблюдение върху 

изпълнението на поставените задачи. 

4. Координиране обмяната на добри практики между учителите в 

ГЦОУД. 

5. Уеднаквяване на изискванията на учителите в ГЦОУД с тези на 

преподавателите по всички учебни предмети за овладяване и 

надграждане на учебното съдържание. 

6. Прилагане на интерактивни методи в обучението и възпитанието на 

учениците. 

7. Участие на учителите в ГЦОУД в квалификационна дейност – 

вътрешноучилищна и външноучилищна. 

8. Приобщаване на родителската общност към възпитателния процес. 

     

 

 

 



 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА ЕКИПА ЗА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НА УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ПРИ III ОУ „ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ” 

ГР. ТЪРГОВИЩЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

 

№ Д Е Й Н О С Т И ОТ Г О В О Р Н И К 
 

1. м. Септември  2020 г. 

 

 

 Разработване  план  за  дейността  на  

методическото   обединение. 

 Председателят на Екипа  

и всички  учители в 
ГЦОУД 

 Приемане  плана  на  МО- / Протокол 

№1 / 
Изготвяне на анкета 

Всички  учители в 

ГЦОУД 

 Изготвяне  на  годишни  разпределения  
на  организирания отдих и физическа 

активност,самоподготовката  и 
дейностите по  интереси в  ГЦОУД 

Всички   учители в 
ГЦОУД 

 Прилагане  на  интерактивни  методи  в  

обучението  в ГЦОУД. 

Всички   учители в 

ГЦОУД 

 

 
 

Изготвяне  списъци   на  учениците  в   

ГЦОУД  /  І – VІІкл. /  
с име на  ученика,ЕГН, адрес,името  и 

телефона  на родителя, името  и 

телефона  на  класния  ръководител и  
учителя  на  групата. 

Папката  ще  се  съхранява  в  
учителската  стая  при  дневниците. 

Всички  учители в 

ГЦОУД 

 
 

 

Изготвяне  на  таблици  с  линиите  за  
пътуване  на  училищните  

автобуси,имената  и  телефоните  на  
шофьорите и имената  и  телефоните  

на  кметовете  в  съответните  села за  

Председателят на Екипа 



всички учители в ГЦОУД  в ІІІ ОУ „ 
П.Р.Славейков” гр. Търговище. 

 Участие на учители в ГЦОУД 
 в  дейностите  фиксирани  в  

календарния план  на училището.  

Всички  учители в 
ГЦОУД 

 Участие  на учители в ГЦОУД 
  във  вътрешно  училищна   

квалификационна  дейност. 
/ Протокол -2 / 

Председателят на Екипа 

 Целогодишно събиране  и  съхранение  
в  папка на  работни  листи, тестове от  

самоподготовките и други  материали   
изработени  в  дейностите   по   

интереси.  

Всички учители в ГЦОУД 

 Целогодишно съхранение  на  диск  или  
флашка  снимков  материал  на  

дейности  проведени  с групите  през  
учебната  2020 

/2021г./походи,екскурзии,театър и др./ 

Всички учители в ГЦОУД 

2. м. Октомври  2020 г. 
 

 

 Запознаване с  децата в  ГЦОУД  І – VІІ 
клас, живеещи  в  приемни  семейства. 

Всички  учители в 
ГЦОУД 

 Уеднаквяване  на  изискванията  на 

учители в ГЦОУД 
с  тези  на  преподавателите по   учебни  

предмети. 

Всички 

 учители в ГЦОУД 

 Участие  в  подготовката  на   патронния  

празник  на  училището. 

Всички  учители в 

ГЦОУД 

 Среща  - разговор  с  ресурсните  
учители   на  децата  със СОП  от  

техните  групи. 

Всички учители в ГЦОУД  
работещи  с деца  със 

СОП 

  Запознаване с  процедурата   при  

настъпили  инциденти  с  ученици  от  
ГЦОУД и  писменото  им оформяне. 

Председател на Екипа 

 Разработване  и  обсъждане  на  

занимания  по  интереси  в  ІІ клас. 
 

Учител в ГЦОУД  на  ІІ 

клас     

 НВО  ІV  клас  и VІІ клас- подготовка 
 

Учителите в ГЦОУД на   
ІV клас и  VІІ клас 

3. м. Ноември  2020 г. 

 

 

 Отбелязване на 1 ноември –  

Деня на народните будители 
 

Всички  учители в 

ГЦОУД 

 НВО  ІV  клас  и VІІ клас- подготовка 

 

Учителите в ГЦОУД на  

 ІV клас и  VІІ клас 



 Разработване  и  обсъждане  на  
занимания  по  интереси  в  І  клас. 

 Учителите в ГЦОУД на  І  
клас  

4. м. Декември  2020 г.  

 
 

Представяне на християнските празници 
и обичаи . 

 

Всички  учители в 
ГЦОУД 

 НВО IV  клас  и VІІ клас- подготовка 

 

Учителите в ГЦОУД на   

ІV и  VІІ клас 

 Разработване  и  обсъждане  Занимания 
по    интереси   по  избор на учителите 

в ГЦОУД 
    V – VІІклас. 

Учителите в ГЦОУД на  
V, VІ , VІІклас 

5. м. Януари 2021 г. 

 

 

 Отбелязване на 29 януари-

Освобождението на Търговище 
 

Всички  учители в 

ГЦОУД 

 Разработване  и  обсъждане  на   

Занимания  по интереси в ІV класове. 

Учителите в ГЦОУД на ІV  

клас  

 НВО  ІV  клас  и VІІ клас- подготовка 

 

Учителите в ГЦОУД на  

 ІV клас и  VІІ клас 

6. м. Февруари 2021 г. 

 

 

 Разработване  и  обсъждане  на   
Самоподготовка   по  Човекът  и  

природата   в  ІІI клас. 

 Учителите в ГЦОУД на  
ІІІ клас 

 Разработване  и  обсъждане   на  

занимания  по  интереси  в ГЦОУД  ІІ / 

ІІІ клас. 

 Учителите в ГЦОУД  ІІ  

и ІІІ клас 

 Обесването на В. Левски 

 

Всички учители в ГЦОУД 

 НВО  ІV  клас  и VІІ клас- подготовка 

 

Учителите в ГЦОУД на   

ІVклас и  VІІ клас 

7. м. Март 2021 г. 
 

 

 Отбелязване  националният  празник на 
България 

Всички    
учители в ГЦОУД 

 

 Разработване  и  обсъждане  на  
занимания  по  интереси  в  ІІІ  клас. 

Учителите в ГЦОУД на ІІ 
и III клас 

  

 Разработване  и  обсъждане  на   

Самоподготовка   по   Български  език  

и  литература в  І  клас. 

Учителите в ГЦОУД  на  І  

клас  

 НВО  ІV  клас  и VІІ клас- подготовка 

 

 Учителите в ГЦОУД на 

  ІVклас и  VІІ клас 

8. м. Април  2021 г.  



 Ден на земята – „Човекът и  планетата 
Земя” 

Всички  учители в 
ГЦОУД  

 Разработване  и  обсъждане  на   
Самоподготовка   по  предмет  по  избор 

на  учителя в ГЦОУД  V – VІІ клас. 

 Учителите в ГЦОУД на 
V, VІ , VІІклас 

 НВО  ІV  клас  и VІІ клас- подготовка 
 

Учителите в ГЦОУД на 
  ІVклас и  VІІ клас 

9. м. Май  2021 г. 
 

 

  Организиране на спортни турнири 

между групите в часовете по 
организиран отдих и физическа 

активност: 
 турнир по народна топка; 

 турнир по волейбол; 
 турнир по футбол; 

 турнир по тенис; 
 турнир по шахмат; 

 

Всички  учители в 

ГЦОУД 
 

 НВО  ІV  клас  и VІІ клас- подготовка Учителите в ГЦОУД на  
 ІV клас и  VІІ клас 

 24 май –Ден на славянската писменост  
култура 

Всички  учители в 
ГЦОУД 

 

 Попълване   заявленията  за ГЦОУД за  
следващата  учебна  година 2021/2022 

г.от  родителите   на  децата и  
входиране  при  секретарката. 

Всички  учители в 
ГЦОУД 

10. м.Юни  2021 г. 
 

 

 Анализ на дейността на МО през 2020 

/2021 г. 
/ Протокол -3 / 

Председателят на Екипа 

 

 Участие  в  квалификационна дейност- 
вътрешно училищна  и  извънучилищна. 

/ Протокол -4 / 

Всички  учители в 
ГЦОУД 

 

Председател  на Екипа за ключови компетентности 

на учителите в група за целодневна организация 

на учебния ден : Н. Хатиб 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


