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Раздел I 

Кратък анализ и оценка за дейността на училището през учебната 2020/2021 година 

 

    Учебната 2020/21 година започна с традиционното откриване и тържествено посрещане на 611 ученика, от които 78 

първокласника, разпределени в 4 паралелки под ръководството на 7 преподаватели. Първокласниците бяха разпределени в 3 групи за 

целодневна организация. Бяха назначени двама нови учители – Йоана Асенова и Деяна Георгиева – възпитатели в ЦО.  

 

 І. През изминалата 2020/2021 учебна година дейността на XI ОУ “Елин Пелин“ гр. Перник протече съгласно залегналите в годишния 

план приоритети:   

 

1. Училището е иновативно и продължава да се утвърждава като научно, културно и спортно средище в кв. Изток и град Перник. 

2. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез засилване на интерактивния и интердисциплинарния подход в 

преподаването и обучението. 

3. Усъвършенстване на системата за квалификационна и вътрешноквалификационна дейност. 

4. Ефективно внедряване на ИКТ. 

5. Участие в национални и международни програми и проекти. 

6. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. Безопасна среда за обучение и възпитание. 

7. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването й за активно сътрудничество в решаване на училищните проблеми. 

8. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична 

изява, инициатива и творчество. 

9. Интегрирано обучение на деца със СОП и хронични заболявания. 

10. Общото образование осигуряващо изграждане на цялостна личност. Децата с непредубедено знание за религията, добротворството, 

толерантността и духовността. 

    

            ІІ. През 2020/2021 учебна година, училището работи и по изпълнение плановете на следните Национални стратегии: 

 

      1.  Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието. 

      2.  Национална стратегия за учене през целия живот. Национална стратегия за насърчаване  и повишаване на грамотността. 
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      3.  Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри. Повишаване на професионалната квалификация на педагогическите 

специалисти чрез вътрешна и външна училищна квалификация. 

     4.   Стратегия за възпитателната работа в образователните институции. 

     5.  Дейности за извънкласни и извънучилищни форми - състезания, конкурси, базари. 

     6.  Училищни спортни и творчески дейности и  тържества. 

     7. Дейности за осигуряване на равен достъп до качествено образование. 

     8. Дейности за предоставяне на подкрепа за личностно развитие. 

 

 

ІІІ. Участие в проекти и програми за учебната 2020/2021 година 

 НП „Спорт в училище“ - осигуряване на спортни пособия; 
 НП „Училищен плод“  и НП „Мляко в училище “ - безплатни плодове, зеленчуци и  мляко за учениците от начален етап;  
 НП  "За по-пълно обхващане на учениците в задължителна възраст "модул" 

Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и учениците от I-IV клас " - за безплатна 

закуска  на учениците от начален етап; 
 НП „Без свободен час“; 
 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 
  „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ : 
 НП “Иновации в действие 
 НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 
 НП „Бизнесът преподава“ 
 Еразъм + «Успешни и ефективни в дигиталния свят».  
 Проект «Подкрепа за успех» - 10 групи 
 Проект  «ОП „Образование за утрешния ден“ - 2 групи 
 Занимания по интереси - 5 групи 

 

 Образователни резултати и активност на учениците включени в иновацията:  
  
      Участие в математически състезания:  
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 Учениците се включиха активно в организираните математическите състезания:   „Аз и числата” към СБНУ и Национално 

математическо състезание „Европейско кенгуру“. 

 Успешното представяне на учениците е  знак за ефективността на иновативните практики. 

 Резултати: 
Математическото състезание „Аз и числата“: 

 Андреа Делева и Никол Базовичка - II „Г“ - постигнаха максимален резултат от 50 точки. 

 Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“: 

 Теодор Гайдаров от II “Г“ клас с 53 точки на първо място сред второкласниците; 

 Марина Йорданова - II “Г“ клас с 51 точки; 

                          Константин Гаджов - II „Г“ клас с 45 точки,  

                          Звездомир Сирачки - II „Г“ клас с 41 точки  
 

Иновацията в ХІ ОУ „Елин Пелин” се реализира и развива съобразно заложените цели и задачи на иновативната програма. Броят 

на учениците /ІІ „В” и ІІ „Г” клас/, включени в иновацията в края на годината  остава непроменен - 45. 
       

Работата с интерактивната обучителна платформа Еnvision, с която стартирахме първата година от проектния период, се прилагаше 

ефективно успешно и тази година, съобразно целите и задачите на конкретния урок и образователните потребности на учениците.  
           Редом с нея, тази година иновацията се разшири  чрез активно внедряване в учебния процес - eBeam Interact /интерактивна бяла 

дъска, електронен маркер и програмата Scrapbook/. Приложението на платформата се реализира не само в часовете по ИУЧ Математика / 

броят на тези часове  нарасна с един час в сравнение с предходната учебна година и така иновативният процес обхваща  два учебни часа 

седмично/, а и в часовете по останалите учебни предмети. Това създаде по-големи възможности за надграждане на знанията и уменията 

на учениците, тяхното практическо приложение и формиране на умения за екипна работа, както и за  затвърждаване на учебното 

съдържание  чрез включване на игрови елементи.  

            Създадоха се отлични условия за онагледяване на уроците, което допринесе за  гъвкаво и ефективно структуриране на 

учебното съдържание, както за нови знания, така и за актуализация, затвърждаване и диференциация на учебния материал.  

           Ефективен и мотивиращ бе подходът за възлагане на изследователски домашни работи, които акумулираха траен 

интерес към математиката като практико-приложна наука.  

           ЕBeam Interact се оказа особено ефективен инструмент за работа в условията на ОРЕС. Електронните презентации бяха 

разработвани с помощта на Scrapbook, който предлага богат набор от интерактивни инструменти подходящи за дистанционно 

обучение в електронна среда, а така също и в присъствена форма на обучение, съчетана с ОРЕС за ученици, освободени по 

медицински причини. Такова обучение бе реализирано през втория учебен срок с Калина Костова от II „Г“. 
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По време на дистанционното обучение за периодите 30.11.2020г. до  04.01.2021г.  и  от 22.03.2021г. до 02.04.2021г. 

в  иновативните паралелки се създаде работеща система за обучение в електронна среда, бяха създадени много електронни уроци, учебни 

презентации и онлайн образователни ресурси, които подпомогнаха процесите на иновативното обучение. Иновацията по естествен начин 

се разрасна и разшири чрез ефективното използване на утвърдени образователни платформи като „ClassDojo”, „Learning.Apps”, Teams, 

„Shkolo” , „Уча се”, „TeacherMade” , образователната среда IZZI  и др. Бяха използвани и множество приложения като OBS за създаване 

на видео-уроци, електронни страници, електронни тестове, авторски уроци и  др.  

За първи път през месец февруари бе осъществена класация по категории за „Най - добрите училища“, „Най - добрите класни стаи“ 

и „Най - добрите ученици“. Иновативната паралелка на II „В“ клас постигна впечатляващи резултати и бе класирана на 1 място сред 100 

училища от страната и сред 100 паралелки с ученици от 1 до 7 клас. XI ОУ „Елин Пелин“ - гр.Перник бе първенец в категорията „Най- 

добри училища“. В категорията „Най-добри ученици“ - 3 място бе отредено отново на ученик от II „В“ клас. 

Този успех бе отразен в местните електронни медии и сайта на училището под надслов  „Иновативна паралелка от XI ОУ „Елин 

Пелин“ първа в класацията на електронна среда IZZI“, както и във Facebook-групата  „Перник - моят любим град“. 

     До края на учебната година второкласниците успяха да се задържат на първите три места в класацията с високи резултати. 

Признание за работата на екипа, който работи и управлява иновацията е високата оценка на електронния урок по ИУЧ - Математика 

„Събиране и изваждане на числата до 100”, проведен на 04.12.2020 г. с учениците от ІІ „Г” клас, преподавател Анета Бойкова.  

        Урокът е публикуван на сайта на РУО - гр. Перник, раздел „Добри практики”. 

        В началото на тази учебна година по покана на ХVІ ОУ „ Св. св. Кирил и Методий” се проведе обучение на тема „Работа с интерактивна 

бяла дъска и приложението и  в учебния процес”. Лектори на обучението бяха Бойко Ботев и Анета Бойкова.  

Участие в инициативата „Дигитален учител“ на изд. Клет България към Образователен център за софтуерно обучение  SoftUni 

за повишаване на дигиталните компетенции на учителите.  След успешно завършен курс и  положен изпит с отличен резултат, г-жа 

Виолина Кирилова  участва във  втория етап на инициативата с представянето на три онлайн обучения   пред колеги от страната през м. 

февруари под наслов „Нека да помогнем и на други колеги“, представяйки практически насоки и функционалности   на образователната 

среда IZZI - ново поколение електронни продукти.       
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Приложение на изследователски подход при подготовка на домашните работи  

Учениците от II „В“ клас създадоха математическа книжка „Математиката около нас“, която мотивира учениците да научат повече 

за нещата около тях с помощта на математиката. Възложените задачи обогатяват знанията на учениците, формират компетентностни 

умения, стимулират креативното мислене. 

      Книжката е предоставена и представена на родители и ученици в платформа „Тиймс“. 

  Учениците от II „Г“ клас се включиха в създаване на  иновативна електронна книжка  „Коледна математика” по предварително 

поставени критерии и изследователски насоки.  

Като част от дейностите по иновативния проект „Задачи от деца за деца” на 12.03.2021 г. бе проведен открит бинарен урок с 

учениците от втори клас чрез споделена видео-връзка между класовете. Темата на урока беше „Познавам прилагателното име. Намирам 

обиколка на триъгълник и квадрат с действие умножение“. Урокът беше наблюдаван от много колеги, които се включиха чрез конферентна 

онлайн-връзка в „Тиймс“. Реализирането на този иновативен проект създаде възможност за повишаване на вътрешно-училищната 

квалификация в условията на пандемия. 

        Инициативата „Математическа кореспонденция: „Задачи от деца за деца” намери своето естествено приложение и развитие 

в заложените проектни дейности през месец юни, които се провеждат в тясна връзка и взаимодействие между класовете. 

              Публичност, прозрачност и ефективни връзки със заинтересованите страни на  иновативната дейност:  
               Иновативното обучение ще продължи да се провежда  в тясно   сътрудничество и партньорство между  родителите , 

учителите, училищното ръководство и други образователни институции и структури. 

СБНУ  удостоиха г-жа Ан. Бойкова и г-жа В. Кирилова с грамота за проявения професионализъм и всеотдайност при подготовката 

на ученици за участие в състезанията на СБНУ. 

Г-жа В. Кирилова се включи в обучителен курс на тема „Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика 

в начален етап“ на издателство Бит и техника. Повиши дигиталните си компетенции и получи Грамота – Digital Teacher –  November 2020 

от образователен център за софтуерно обучение Soft Uni. Сертификат от образователна среда IZZI за проведен лекционен курс на колеги 

от страната. 

            

      Всички ученици от иновативните паралелки се включиха в дистанционното обучение,  редовно и отговорно изпълняваха всички 

възложени им задачи. По време на дистанционното обучение в ХІ ОУ „Елин Пелин” се създаде работеща система за обучение в електронна 

среда, бяха създадени много електронни уроци, учебни презентации и онлайн образователни ресурси, които подпомогнаха процесите на 

иновативното обучение. Иновацията по естествен начин се разрасна и разшири чрез ефективното използване на утвърдени образователни 

платформи като „ClassDojo”, „Learning.Apps”, Teams, „Shkolo” , „Уча се” и др. Бяха използвани и множество приложения като OBS  за 

създаване на видео-уроци, електронни учебници, авторски уроци създадени чрез Еnvision и др. Всички тези образователни ресурси, които 
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също така са част от реализиране на дейностите по иновацията, са съхранени в електронен вариант. Учениците разполагат и с електронно 

портфолио, което съхранява техните работни материали, домашни задания и творчески решения за съответния период. 

 Мнението на родителската общност бе установено чрез проведени анкети в началото и в края на изтеклата учебна година. След 

направения анализ  констатираме, че родителите /100%/ са доволни от обучението по иновативната програма в училището. 91% смятат, че 

умелото съчетаване на традиционните методи с интерактивните методи на преподаване в училище подпомага обучението на детето. Тази 

висока оценка неминуемо повишава авторитета на училището и доверието на широката общественост в него.  

От 1 юни до 30 юни се осъществи проектно-базирано обучение в начален и прогимназиален етап.  
Учениците работиха по проекти с предварително зададени теми. 
I клас – Пътешествие из България 
            - Растенията и животните около нас в различните сезони 
            - Светофар на здравето 
II клас – Лексикон на знанието 
III клас – Зоопарк в квартала 
IV клас – Децата и цветята 
V и VI клас -  Пица или зеленчук 
На 30 юни учебната година беше тържествено закрита. 

 

             Бяха проведени следните обучения за работа на педагогическите специалисти, свързани с реализиране на иновативния 

процес през учебната година: 

 

ІV. Вътрешна квалификация за учебната 2019/2020 година: 

 „Здравословен обяд“ - кулинарно шоу - водещ Р. Крумова - 13 учители; 

 „ Натрий“- водещ А. Петрова, проведен в Х ОУ участвал 1 учител;  

 „Отворени врати за мама и тате“ - 8 учители. 

 „Аз съм българче“- водещ Р. Крумова - 28 учители; 

 Spelling Bee - водещ Румяна Милчова - 33 учители; 

 „Водене на учебен процес в електронна среда. Работа с електронен дневник -Shkolo.bg. Преподаване и оценяване с Offise 365 
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- Teams - 58 учители;  

 Учителите по време на дистанционното обучение са участвали в много уебинари;  

Представяне на добри педагогически практики: 

 27 февруари: Природни науки /Анна Антова, Донка Братованова, Даниела Иванова/ - зо учители;  

 17 – 21 февруари: БЕЛ /Бисер Стоилов, Оля Григорова/ - 31 учители;  

 25 – 28 февруари: БЕЛ – прогимназиален етап - 6 учители;  

 16 – 20 март: ИКТ – прогимназиален етап - 6 учители;  

 Иновативни методи - път към къчествено образование и преодоляване на пречките пред ученето - 49 учители; 

 V ПКС - 3 учители; 

 IV ПКС - 5 учители;  

 Дигитализация в образованието - използване на ИКТ в обучението - 26 учители;   

 Еразъм + «Успешни и ефективни в дигиталния свят» 2 учители;  

 Учителско портфолио - 1 учител; 

 Безопасност на движението по пътищата - методика на обучението - 1 учител; 

 Компетентност на директора по издаване на вътрешни актове в образователната институция. 

 Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми“ - 6 учители; 

 „Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП“ - 2 учители; 

 „Успешна подготовка за НВО по БЕЛ в 7 и 10 клас“ - К. Миленова. 

 

          V. Дистанционно обучение за учебната 2020/2021 година: 

 

 В създалата се критична ситуация  много бързо успяхме да стигнем до практични ресурси, за да се почувстваме по-уверени 

в действията си и да провеждаме ползотворни учебни часове.  

 Съобразно учебните планове направихме нова учебна програма, така че нашите ученици да не губят учебен материал.  

 Ролята на родителите при дистанционното обучение е много важна и смятаме, че успяхме да постигнем добра комуникация 

и приобщаване на родителите към обучението. Нещо, което се опитваме да направим от дълго време, се случи при тези нови 

обстоятелства.  

 Всички ние доказахме, че техническите ни умения са подценявани дълго време в обществото. Всичко това е видно от 
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прекрасните електронни ресурси, които показахме – презентации, филми, електронни книги, видеоуроци, онлайн празници, 

които споделихме с нашите ученици и техните родители.  

 Дистанционното обучение наложи истинска екипна работа, всекидневна връзка с родителите, активност на ученици, които 

при този тип обучение работят по-активно отколкото в клас и придобиване на  нови умения и компетентности.  

            VІ. Творчески инициативи за учебната 2020/2021 година: 

 

 Тържествено откриване на учебната година от учениците и преподавателите в четвърти клас;   

 Периодично подновяване интериора на фоайета - Д. Иванова; 

 Тематични изложби: Съединението на България, Ден на град Перник, Ден на Будителите, Коледни и новогодишни 

празници, Сурва, Пролетни празници,  Великденски празници, Патронен празник; 

Дистанционното обучение изправи пред нови предизвикателства възпитателната работа. Съвместно с родители и ученици се случиха 

много презентации за Коледа, Деня на града, За будителите, Сурва, Великден, Патронен празник, Ден на детето; 

Бе обявен и отчетен конкурс: Коледна изненада с три направления: 

1.Най- красива коледна украса- победител Борислава Симеонова  от 1“Б“ клас 

2.Най- вкусна коледна рецепта - победител Георги Асенов от 5 „Б“ клас 

3.Най- красиво коледно пожелание - Габриела Венкова 7 „Б“ клас 

 Участие в олимпиади; 

 За учениците от социално слаби семейства бяха закупени учебни помагала и пособия; 

 За Коледа бяха зарадвани с подаръци деца от социално слаби семейства със средства осигурени от УН;  

 Коледен и пролетен  базар;  

 Онлайн празници: Великден; Патронен празник; 24 май; Завършване на учебната година. 
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    VІІ. Спортни инициативи за учебната 2020/2021 година : 

1. Вътрешно-училищни: 

 Лека атлетика 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Шахмат 

 Тенис на маса 

 Спортен празник за празника на училището на 11 май 

2. Турнир за купата на Кмета на квартал “Изток“ второ място – четвърти клас 

3. Състезание по лека атлетика - Ден на предизвикателството 1 и 2 място на 100м гладко бягане 

 4. Лекоатлетически крос “ Децата на Перник” 

 5. Участие в инициативата “ Бъди активен” 

 

VІІІ.  Годишни отличия и награди на работещите специалисти за учебната 2020/2021 г.:   

 

 „Учител на годината“ – Росица Стефанова, Маринела Маркова, Милена Апостолова 

 „Служител на годината“ – Георги Павлов 

  Награда на Кмета на гр. Перник – Валентина Дункова 

 

Позитиви: 

 Училището стартира тази учебна година с установен статут на иновативно училище и се утвърди като безспорен авторитет със 

собствен облик в района.  

 Учителите повишават своята квалификация, обучението става все по-ефективно чрез използване на иновационни методи и добри 

педагогически практики.  
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 Училището разработва и прилага политика за развитие на училищната общност. Акцентира се върху  личностното развитие на 

учениците чрез създаване условия за сътрудничество между учители, родители, педагогически съветник, обществен съвет, 

училищно настоятелство, държавни и местни структури.  

 

 

 Насоки за подобряване на ОВП: 

 

 Педагогическият колектив да продължи да усъвършенства и развива уменията и компетентностите, които придоби при електронното 

обучение, като използва по-често ИКТ технологиите и в реална учебна среда.  

 Иновативната програма „Учим математика и успяваме заедно” да продължи да се развива, мултиплицира и усъвършенства и през 

следващия програмен период. 

 Квалификационната дейност на учителите да се развива и отчита чрез системата за вътрешноинституционална квалификация; 

 Да продължи осъвременяването и обогатяването на материално-техническата база; 

 По отношение на преподаването да се постави акцент върху практико-приложния характер на придобитото знание с цел създаване 

на трайни умения. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието им; 

 Своевременно да се реагира на единичните фактори за изоставане, откриване на причините им и предприемане на адекватни мерки 

за отстраняването им; 

 Формиране на здравно-хигиенни навици  

  Ползване на различни информационни източници - речници, енциклопедии, интернет и др.; 

 Използване на презентации, електронни и мултимедийни образователни ресурси. 

Раздел II 

 

Мисия на училището 

 

Като своя мисия Единадесето основно училище „Елин Пелин”- гр. Перник определя: 

1. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и 

поведение, способни за ефективна обществена реализация. 

2. Осигуряване на качествена общообразователна подготовка според държавните образователни стандарти, в духа и 

традициите на досегашното развитие на училището. 

3. Усвояване и развитие на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на 
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творческите заложби. 

4. Познаване на националните, европейски и световни културни ценности. 

5. Формиране на принадлежност към училищната общност. 

 

 

Визия на училището 

 

Утвърждаване на XI ОУ “Елин Пелин“ - гр. Перник като конкурентноспособно училище, съхраняващо българската 

образователна традиция и национална идентичност. 

Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на 

световните тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава възможност на младите хора да се развиват като 

активни членове на обществото. 

Усилията ни са насочени към изграждане на конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя 

всяка отделна личност в нейния стремеж към професионално и личностно развитие. Училището ни гарантира качеството на 

общообразователната подготовка на учениците. Ориентирано е към най-съвременните образователни тенденции, опира се на 

философията на една нова култура на учене, която поставя в центъра си активната роля на ученика в образователния процес. 

 

Раздел III 

Приоритети на училищната образователна политика в съответствие с националните приоритети: 

За осъществяване на основните цели и за постигане на очакваните резултати се определят следните приоритетни направления: 

1. Превръщане на училището в иновативно и утвърждаването му като научно, културно и спортно средище в кв. Изток и град Перник. 

2. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез засилване на интерактивния и интердисциплинарния подход в 

преподаването и обучението. 

3. Усъвършенстване на системата за квалификационна и вътрешноквалификационна дейност. 

4. Ефективно внедряване на ИКТ. 

5. Участие в национални и международни програми и проекти. 

6. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. Безопасна среда за обучение и възпитание. 

7. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването й за активно сътрудничество в решаване на училищните проблеми. 

8. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична 

изява, инициатива и творчество. 
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9. Интегрирано обучение на деца със СОП и хронични заболявания. 

10. Общото образование осигуряващо изграждане на цялостна личност. Децата с непредубедено знание за религията, добротворството, 

толерантността и духовността. 

11. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот“ за периода 2014-2020 г. 

12. Изпълнение на Национална стратегия за възпитателната работа в образователните институции за периода 2019-2030 година. 
 

Раздел IV 

 

Приоритети в дейността: 

 

№ Дейност Предприети 

действия за 

постигане на 

резултатите 

Срок на 

изпълнение 

Организира и 

изпълнява 

Контролира Отчита се  на Академ. 

часове и 

квалифик.

кредити 

 Дейности по организация на 

ОВП  

      

1 

Сформиране на паралелки и 

определяне на класни 

ръководители  в  I клас 

Определяне на 

комисии за 

разпределение на 

учениците по 

паралелки. 

м.09.2021 г. 

Зам.-директори и 

членове на 

комисията 

Директор 

 

ПС 

 

2 
Отчет по изпълнение план-прием 

в I клас пред Общинската 

администрация 

Отразяване в книгата 

за подлежащи и 

изготвяне списъци по 

паралелки 

 

16.09.2021 г. Директор Директор 

 

РУО и Общ. 

Администрац

ия 

 

3 Изготвяне на седмичното 

разписание по випуски 

Поставяне на задачи 

на екипи 

12.09.2021 г. I клас-В. 

Асенова 

II клас – Т. 

Свечева 

       Директор   
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III клас – В. 

Кирилова 

IV клас – К. 

Павлова  

V-VII клас -   

А. Борисова  

4 Изготвяне на годишно тематично 

разпределение 

 

Наредба № 5 за 

общообразователна 

подготовка 

 

30.09.2021г. Преподаватели  Директор, 

РУО 

 

5 Разработване на критерии за 

оценяване резултатите на 

учениците 

 

1. Определяне на 

комисия 

2. Разработване на 

проект за оценяване 

на резултатите на 

учениците 

16.09.2021 г. Преподаватели 

НЕ 

Преподаватели 

ПЕ 

Директор ПС  

6 Планиране и изготвяне на учебни 

програми за ООП, ИУЧ и ФУЧ 

 м. септември Преподавателите  Директор Директор  

7 Научна грамотност – изработване 

на тестове, екипно, по випуски и 

предмети за проверка на 

входното равнище на учениците. 

Анализ на резултатите и мерки за 

отстраняване на пропуските. 

 м. октомври Преподавателите  Директор Директор  

8 Повишаване качеството на 

образование чрез използване 

формата на НВО 

 М. май Преподавателите 

по БЕЛ, 

математика  

Директор Директор  

9 Организиране и провеждане на 

общински кръгове на олимпиади 

по предмети. 

Работа с талантливи 

деца със задачи от 

олимпиади и 

сборници 

Съгласно 

график на 

РУО 

Преподавателите  Директор Директор  
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10 Приемане на план-график за 

дейността на МО 

Разработване на план-

график 

10.09.2021 г. Председатели на 

МО 

Директор ПС 

 

 

11  План за организиране на 

обучението по БД и ГЗ за 

учебната 2021/2022 г. 

 

Разработване на план-

график 

 

13.09.2021 г. 

 

В.Кирилова, Е. 

Величкова 

 

Директор 

ПС 

 

 

12 Програма за 

гражданско,здравно,екологично 

и интеркултурно образование 

 

Разработване на 

програмата 

 

11.09.2021 г. 

 

Р.Стефанова, Д. 

Братованова 

 

Директор 

 

ПС 

 

 

13 Изготвяне и утвърждаване на 

програми за ИУЧ и ФУЧ 

 

Разработване на 

програми 

 

 

 

15.09.2021 г. 

Педагогическите 

специалисти 

Директор 

РУО 

  

14 Изготвяне и установяване на 

входно, междинно и изходно 

ниво на учениците по всички 

учебни дисциплини. 

 

 

Самостоятелна работа 

07.10.2021 г. Педагогическите 

специалисти 

Директор и 

зам.директори 

МО и ПС   

15 Изготвяне на график на темите 

по БД и ГЗ 

Запознаване с 

програми по БД и ГЗ 

11.09.2021 г. В. Кирилова, Р. 

Стефанова, 

Елиза Величкова 

Директор   

16 Изготвяне на годишно  

разпределение на темите 5 мин. 

БДП 

Запознаване с 

програми по БДП 

15.09.2021 г. I клас – М. 

Петрова                                               

II клас – Т. 

Свечева                                                              

III клас – Б. 

Михайлова                                                         

IVклас – М. 

Йотова 

V-VII клас –  

Е. Величкова 

Директор   
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17 Изготвяне на график за 

консултации с ученици и 

родители 

Поставяне на задачи 

на преподаватели 

15.09.2021 г. Отговорници на 

випуски, кл. 

ръководители 

Директор   

18 Изготвяне на график за 

дежурства 

Поставяне на задачи 

на преподаватели 

15.09.2021 г. Отговорници на 

випуски 

Директор   

 

 

19 Провеждане на родителска среща 

с родителите на учениците I -VII 

кл. 

Родителите се 

запознават  с: 

1. Правилника за 

дейността на 

училището; 

2. Училищния учебен 

план; 

3. Избраните 

учебници; 

4. Възможните форми 

за обучение, които 

предлага училището, 

и правата и 

задълженията на 

учениците и на 

родителите; 

5. Възможности за 

целодневно обучение; 

6. Възможности за 

дистанционно 

обучение 

 

 

03-21.09.21г. 

Класните 

ръководители  

Директор   

 Дейности за реализиране на 

националните стратегии и 

програми 
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I Стратегия за ефективно 

прилагане на ИКТ в 

образованието 

      

1 Използване в часовете по ЗП, 

ИУЧ, ФУЧ интерактивни методи 

– електронни уроци, 

образователни сайтове, 

интерактивна дъска 

Предварителна 

подготовка и 

провеждане 

През 

годината 

Преподавателите 

по ПМД 

Преподаватели

те по ПМД 

зам. Директор 4/1 

2 Интегриран урок на тема 

„Глобални екологични 

проблеми“ 

Предварителна 

подготовка и 

провеждане 

м. 04 2022 г. А. Антова, 

Д. Братованова 

Преподаватели

те по ПМД 

МО, 

Директор, 

зам. Директор 

4/1 

3 Пътешествие без багаж     Предварителна 

подготовка и 

провеждане 

м. ноември 

 

Е. Величкова 

М. Маркова        

М. Василева 

Преподаватели 

МО 

МО, ПС 4/1 

II    Национална стратегия за 

учене през целия живот. 

 Национална стратегия за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността 

      

1 Участие на ученици в училищен 

кръг на състезанието „Spelling 

Bee“  

Подготовка на 

участниците IV кл. 

м.март Р.Милчова  

М. Стойкова 

Директор ПС 4/2 

2 Ден на будителите 5 – 7 клас м. октомври-

ноември 

МО Директор ПС 4/1 
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3 Повишаване качеството на 

образование чрез използване 

формата на НВО. 

Тестови задачи м. 10, 05 Преподавателите 

по ПМД 

Директор, 

Зам. Директор 

МО  

4 Национална седмица на четенето 

I кл. - Гледане на филм 

II кл. - Четене по роли на бълг. 

приказки 

III кл. - Най-добър четец на стих 

на бълг. автори 

IV кл. - Нека започнем да четем 

от вчера, защото от утре ще бъде 

късно 

Подготовка на 

участниците 

м.октомври Преподаватели 

по випуски 

Директор ПС 4/1 

5 Пиша вярно и красиво 

 

Подготовка на 

участниците 

м.април Б. Михайлова Директор ПС 4/1 

6 Състезание по правопис 5 - 6 

клас  

Подготовка и 

провеждане 

м. април-май        Преподаватели 

по БЕЛ     

Директор ПС 4/1 

7 Маратон на четенето 5 клас в 

реална и електронна среда 

Подготовка на 

участниците 

м. ноември-

февруари           

Преподаватели 

по БЕЛ 

Директор ПС 4/1 

8 Математическо състезание – 

Коледно, Великденско, Кенгуру,  

Пролетно математическо 

състезание  

Подготовка и 

провеждане 

По график на 

РУО 

Преподаватели 

по математика 

Учители по 

математика 

МО, Директор  

9 Състезания, организирани от 

СБНУ, СБУ „Аз рисувам“, „Аз и 

числата, „Аз и буквите“,  

„Аз зная“ 

Учители в НЕ 

 

Учители в IV клас 

През 

годината 

Преподаватели  Директор  

10 Състезание по БД – IV клас                                                                 Подготовка на 

участниците 

м.май Класните 

ръководители на 

IV клас 

Директор  ПС  

III Национална стратегия за 

развитие на педагогическите 

кадри. 

   Директор и 

зам.-директори 
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Повишаване на 

професионалната 

квалификация на 

педагогическите специалисти 

чрез вътрешна квалификация 

1 Открит урок по иновативна 

програма -,,Уча математика и 

успяваме заедно‘‘ 

Вътрешна 

квалификация 

м. февруари 

 

А. Бойкова, В.  

Кирилова 

Директор и 

зам.-директори 

Заседание на 

МО 

4/1 

2 Открит урок по БЕЛ Вътрешна 

квалификация  

м.април Т. Димитрова Директор и 

зам.-директори 

Заседание на 

МО 

4/1 

3 Открит урок по математика  Вътрешна 

квалификация 

м.декември Л. Паунова   4/1 

4 Открит урок по математика Вътрешна 

квалификация 

м.май М. Петрова Директор и 

зам. директори 

МО 4/1 

5 7 клас – Урок по родолюбие 

/Трети март – 144 години от 

Освобождението/  

 

 м.март А. Кирилова и 

преподаватели 

по БЕЛ 

Директор и 

зам. директори 

МО 4/1 

6 5 клас – Състезание по БЕЛ 

„Знаете ли български?“ 

 м. май Преподаватели 

по БЕЛ 

Директор и 

зам. директори 

МО 4/1 

7 Интегриран урок на тема 

„Глобални екологични 

проблеми“ 

Предварителна 

подготовка и 

провеждане 

М. 04 А. Антова 

Д. Братованова 

Преподаватели

те по ПМД 

МО, 

Директор, 

зам. Директор 

4/1 

8 Външна и вътрешна 

квалификация за 

преподавателите по ПМД чрез 

обучение, семинари, 

уебинари,открити уроци, 

конференции, обмяна на опит 

Изнасяне и посещение 

на открити уроци и 

обучения от външни 

лектори 

Постоянен Преподавателите 

по ПМД 

МО, Директор МО, Директор 4/1  
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между методическите 

обединения. 

9 „В час по математика….“-

математическо състезание 

Предварителна 

подготовка и 

провеждане 

м. март 2022 

г. 

Р. Найденова Директор и 

зам. директори 

МО 4/1 

 Заседания на МО     ПС 4/1 

1 Приемане на план – график на 

методическата дейност 

 м.09.2021 г. 

 

 

Председател на 

МО, 

протоколчик 

  ПС 4/1 

2 Обсъждане, обобщаване и 

отчитане на резултатите от 

проведената входяща 

диагностика и от входни нива V 

– VII клас 

 м.10.2021 г. Председател на 

МО, 

протоколчик 

Директор и 

зам.-директори 

ПС 4/1 

3 Обсъждане, обобщаване и 

отчитане на резултатите от 

междинно ниво, I срок и края на 

уч. година.   

 м.02.2021 г. 

м.06.2021 г. 

Председател на 

МО, 

протоколчик 

Директор и 

зам.-директори 

ПС 4/1 

IV Стратегия за възпитателната 

работа в образователните 

институции 

      

1 Тържествено откриване на 

учебната година 

Подготовка на 

учениците 

15.09.2021 г. Преподаватели 

IV клас 

  4/2 

2 Моят град празнува Подготовка на 

учениците 

м. октомври Кл. 

Ръководители 

Директор и 

зам.-директори 

 4/1 

3 Ден на народните будители: 

 

Петър Берон  I кл. 

 

Петър Берон II кл. 

 

Подготовка на 

учениците 

м. ноември  

Кл.ръководители 
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Иван Вазов III кл. 

  

Паисий Хилендарски  IV кл. 

 

V-VII клас   

 

 

 

 

МО на 

хуманитарни 

науки 

Директор и 

зам.-директори 

МО 

4 Да посрещнем Коледа - 

съвместно с родителската 

общност – изложба 

Подготовка на 

учениците 

м. декември Всички 

преподаватели, 

съвместно с 

родителската 

общност 

   

5 Изработване на коледни 

картички, сувенири за 

представяне на базара   

 

Подготовка на 

учениците 

м. декември В. Кирилова, 

Д. Иванова, 

Е. Владимирова, 

В. Дункова 

 

   

6 Мероприятия, посветени  на 148 

години от обесването на Васил 

Левски  

 

Подготовка на 

учениците 

м. февруари Преподаватели    

7 Ден на розовата фланелка 

 

 „Баба Марта е при нас“  

 

Трети март - велика дата  

 

Подготовка на 

учениците 

 

 

м.февруари 

 

 

м. март 

 

м. март 

Ан. Бойкова 

Б. Михайлова 

Д. Борисова 

Л. Паунова 

Б. Стефанова 

 

   

8 Кампания ,,Походът на книгите“-

отбелязване на Международния 

ден на детската книга - 2 април 

 

Патронен празник на училището 

Подготовка на 

учениците 

м. април 

 

 

 

м. май 

Кл. 

ръководители 

 

Преподаватели 
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9 Празник за деня на Земята-

засаждане на дръвчета, участие в 

щафетни игри. 

Подготвят учениците 

за състезанието 

М. 04 А. Антова, Д. 

Братованова 

РМД Мошино, 

РУО 

РУО, община  

10 Математически състезания – 

Коледно, Великденско, 

Европейско кенгуру, Михаил 

Сотиров и др. 

 По график на 

РУО 

Подготвят 

учениците за 

състезанието 

Преподаватели

те по 

математика 

РУО  

11 Участие в областен кръг на 

състезание по ключови 

компетентности по Природни 

науки 

      

12 Провеждане и популяризиране на 

инициативата „Подарък за 

училищната библиотека- 

създаване на класна  библиотека“ 

II – IV клас 

Подготовка на 

учениците 

Постоянен Преподаватели    

V Дейности за извънкласни и 

извънучилищни форми – 

състезания, конкурси, базари 

      

1 Конкурс „Най-уютна и чиста 

класна стая” 

Поддържане на 

класните стаи 

Постоянен Класни 

ръководители 

Комисия ПС - м. май 4/1 

2 Коледен и пролетен базар Организация и 

провеждане 

декември; 

март 

В. Кирилова и 

преподавателите 

по ИИ и ТП 

 

Директор 

Зам.директори 

ПС  

VI Училищни спортни и 

творчески дейности и  

тържества  

      

1 Тържествено откриване на 

учебната 2021/2022 година 

Подготвяне на 

програма 

15.09.2021 г. Преподаватели – 

четвърти клас 

Директор ПС 4/2 
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2 Ден на Независимостта Беседа 21.09.2021 г. Класни 

ръководители 

  4/1 

3 Ден на Народните будители Беседа, табла, 

дискусия 

м. октомври – 

ноември 2021 

г. 

Кл. 

Ръководители, 

учители по БЕЛ 

и по история 

Директор  4/1 

4 Моят град празнува – ден на град 

Перник 

Подготовка на 

учениците 

м. октомври Преподаватели Директор ПС 4/1 

5 Международен ден на 

толерантността 

Беседа 15.11.2021 г. Кл. 

ръководители 

   

6 Международен ден за борба 

срещу СПИН 

Беседа 03.12.2021 г. Мед. Сестра, 

учители 

   

7 Коледни тържества, изложба, 

украса на класните стаи, 

изработване на картички 

Организация и 

подготовка 

м. декември 

2021 г. 

Класните 

ръководители 

Директор Заседание на 

МО 

4/1 

8 Кукерски фестивал. Сурва Изложба и участие в 

празничната програма 

м. януари 

2022 г. 

Кл. 

ръководители, 

учители по ИИ, 

ТП  

   

9 Мероприятия, посветени на 148 

години от обесването на В. 

Левски 

Подготовка на беседи, 

табла, изложба 

м. февруари 

2022 г. 

Класните 

ръководители 

Директор Заседание на 

МО 

4/1 

10 Първи март - базар Мартенски базар м. март 2022 

г. 

Кл. 

Ръководители, 

учители по ИИ, 

ТП 

Директор   

11 Мероприятия, посветени на 

християнския празник Великден 

Подготовка и 

провеждане на 

тържества, конкурси  

м. април 2022 

г. 

Кл. 

ръководители, Д. 

Иванова 

Ел. Владимирова 

Директор Заседание на 

МО 

4/1 
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12 Национален празник. 144 г. От 

Освобождението на България 

Дискусия, табла, 

рисунки 

м. март 2022 

г.  

Класни 

ръководители, 

учители по ИИ, 

история 

Директор   

13 Ден на пролетта Изложба 22.03.2022 г. Кл. 

Ръководители, 

учители по ИИ, 

ТП 

Директор   

14 Ден на Земята Екопразник 22.04.2022 г. Преподаватели    

15 Патронен празник на училището 

– 55 години 

Беседи, табла, 

празнична програма; 

посощение на с. 

Байлово 

13.05.2022 г. Екип 

преподаватели 

Директор Заседание на 

МО 

4/2 

16 Обща ученическа изложба, 

посветена на патронния празник 

Подготовка и 

провеждане 

м. май 2022 г Учители НЕ и 

ПЕ по ИИ, ТП 

Директор   

17 Ден на славянската писменост, 

българската просвета и култура 

Участие в градските 

тържества 

24.05.2022 г. Директор,зам. 

директори, 

гл.учители, 

кл.ръководители 

Директор   

18 Ден на Ботев и загиналите в 

борбата за свобода 

Беседа 02.06.2022 г. Кл. 

ръководители, 

учители по 

история и по 

БЕЛ 

   

19 Официално приключване на 

учебната година: 

I клас -  Празнична програма 

 

II клас – Раздаване 

удостоверенията  

 

 

 

 

 

 

 

м. юни 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

Всички 

преподаватели 

  4/1 
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III клас – Довиждане трети клас 

 

 

 

IV клас – Тържествено 

изпращане 

V - VI  клас – Завършване на уч. 

година  

VII  клас - Тържествено 

изпращане 

 

Празнично 

отбелязване на края 

на учебната година 

 

 

20 Данониада Планиране, 

подготовка и 

реализиране 

Съгласно 

спортния 

календар 

Екип 

преподаватели 

Директор ПС 4/1 

21 Ученически игри Планиране, 

подготовка и 

реализиране 

Съгласно 

спортния 

календар 

Екип 

преподаватели 

Директор  4/1 

22 Спортен празник на училището Планиране, 

подготовка и 

реализиране 

м. април Преподавателите 

по ФВС, 

родители, съдии, 

класни 

ръководители 

Директор ПС 4/1 

23 Обновяване и осъвременяване на 

коридори и фоайета за тематични 

празници; обновяване на 

екстериора 

Планиране, 

подготовка и 

реализиране 

Постоянен Учители по ИИ и 

ТП, ученици 

Директор  4/2 

VII Дейности за 

осигуряване на равен достъп до 

качествено образование 

      

1 Снабдяване с безплатни 

комплекти учебници и учебни 

Организация по 

доставката 

през годината Класни 

ръководители, 

домакин 

Директор ПС  
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помагала за учениците от I до VII 

клас 

2 Работа с институциите за 

превенция от отпадане на 

учениците с повече отсъствия 

Контрол и връзка с 

институциите 

през годината Класни 

ръководители, 

педагогичиски 

съветник 

Директор ПС  

3 Популяризиране на добри 

училищни практики за 

подпомагане на деца и ученици в 

риск 

Беседи и контрол на 

децата в риск с цел 

превенция 

през годината УКБППМН Директор ПС 4/1 

4 Провеждане на колективни и 

индивидуални срещи с цел 

информиране от класните 

ръководители „Какво е насилие и 

тормоз и как да го разпознаваме“ 

Запознаване с 

Механизма за 

ппротиводействие на 

училищния тормоз 

между учениците. 

м. септември 

и при 

необходимост 

Кл. 

ръководители и 

педагогически 

съветник 

Директор комисия  

5 Превенция на насилието: 

1.Как да се справим с гнева и 

агресията? 

2.Мирно решаване на конфликти 

Планиране, 

подготовка и 

реализиране 

м.ноември Кл. 

ръководители и 

педагогически 

съветник 

Директор Комисия  

VIII Дейности за предоставяне на 

подкрепа за личностно 

развитие 

      

1 Проследяване процеса на 

адаптация на учениците в първи 

клас 

Диагностика, 

наблюдение, 

посещение в часове, 

обобщаване на 

резултатите 

м. януари В. Дункова  Директор ЕПЛР  

2 Проследяване процеса на 

адаптация на новозаписани 

ученици 

Диагностика, 

наблюдение 

През 

годината – до 

една седмица 

след 

В. Дункова Директор ЕПЛР  
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постъпване 

на ученика 

3 Установяване на ученици, 

нуждаещи се от обща и 

допълнителна подкрепа 

Наблюдение и 

консултации 

През 

годината 

В. Дункова – 

пед. Съветник 

Директор ЕПЛР  

4 Предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа на 

ученици, при установена 

необходимост, проведени 

консултации и получено 

съгласие на родители  

Наблюдение,  

консултации и 

корекционна дейност 

През 

годината 

ЕПЛР Директор ЕПЛР  

 

Раздел V 

Приоритети във взаимодействието с факторите от социалната среда: 

А. Интеграционни връзки 
1. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразната 

училищна дейност. 

2. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на практически опит и идеи между 

учители и специалисти. 

3. Актуализиране на връзките със следните институции :  

 Детска педагогическа стая 

 Неправителствени организации 

 Читалища 

4. Съвместна дейност с :  

 Полиция 

 Здравеопазване 

 Общинска администрация 

 РУО – гр. Перник 

 Обществен съвет 

 Социално – педагогически кабинет за превантивна работа с деца с противообществени прояви 

 Кметства – гр. Перник, „Изток” 

 Училищно настоятелство 
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 Спортни клубове и дружества 

 Педагогически консултативен кабинет 

 

 

  Б .Взаимодействие с родителите 

  

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност чрез съвместна дейност с УН и Обществения съвет. 

2. Ангажиране на Обществения съвет и УН при решаване на училищни проблеми. 

3. Засилване на взаимодействието с родителските съвети по класове за постигане на синхрон между семейството и училищното 

възпитание. 

4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 

5. Изготвяне на график за срещи с родителите на учениците. 

6. Провеждане на родителски срещи. 

7. Провеждане на неформални инициативи в сътрудничество с родителите – излети, културни мероприятия, базари и др. 

8. Постигане на ефективно взаимодействие между училищната общност и родителите.  

9. Преодоляване на взаимното недоверие и отчуждение между училището и семейството. 

10. Поддържане на позитивна нагласа на родителите към училището. 

11. Създаване на измерими критерии за сътрудничеството между училището и семейството. 

         

 Раздел VI 

 

Празничен календар 

 

1.  15.09.2021 г. -  Откриване на новата учебна година. 

oтг.: Преподаватели 4 клас 

 

2.  22.09.2021 г. - Ден на Независимостта. 

Беседи по повод обявяването на независимостта на България. 

Изготвяне на презентации за деня на Независимостта. 

срок: 20.09.2021 г. 

отг.: Класни ръководители, преподавател по история 
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3.  05.10.2021 г. - Международен ден на учителя. 

 Рисунка, есе на тема „Моят любим учител‘‘. 

срок: 04.10. 2021 г. 

отг.: Класни ръководители, преподаватели по БЕЛ, ИИ 

 

4.  19.10.2021 г. - Празник на град Перник.   

 Създаване на електронни ресурси за историята на град Перник, изготвяне на проекти. 

                                                                                                                    Срок:18.10.2021г. 

5.  01.11.2021 г. -Ден на народните будители.  

Беседа, презентации, изработване на проекти. 

срок: 29.10.2021 г. 

отг.: Класни ръководители, преподаватели по БЕЛ, история 

 

6.  16.11.2021 г. – Международен ден на толерантността.  

Дискусии, рисунки на тема „Всички сме различни - да бъдем толерантни“ 

срок: 16.11.2021 г. 

отг.: Класни ръководители, педагогически съветник 

 

7.  21.11.2021 г.- Ден на християнското семейство 

Рисунки, есе на тема „Моето семейство“ 

                                                                              Отг. Класни ръководители 

                                                                                                               Срок:18.11.2021 г. 

 

8.  04.12.2021 г. - Международен ден за борба срещу СПИН. 

 Здравна беседа, презентации  

 

срок: 02.12.2021 г. 

отг.: Мед. сестра, класни ръководители 

 

9.  23.12.2021 г. - Коледа, коледни тържества, коледен базар. 

 

срок: 20.12.2021 г. – 23.12.2021 г. 
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отг.: Класни ръководители , преподавател ИИ, преподавател ТП 

 

 

10.  29.01.2022 г. - Фестивал Сурва.  

Изложба- маски, рисунки. 

                                                                                                                            срок: 29.01.2022 г. 

отг.: Класни ръководители, преподаватели по ИИ, преподавател ТП 

 

11. 19.02.2022 г. -149 години от обесването на Васил Левски – беседа, презентации, рисунки. 

                                                                                                                             срок: 23.02.2022 г. 

отг.: Класни ръководители, преподаватели по ИИ, БЕЛ 

 

12.  01.03.2022 г. – Баба Марта бързала 

Мартенски базар.  

Конкурс „Най-красива мартеница“. 

 

 

срок: 01.03.2022 до 02.03.2022 г. 

отг.: Класни ръководители, преподаватели по ИИ, ТП 

 

13.  03.03.2022 г. -Национален празник на България.  

144 г. от освобождението на България от османско робство.  

Дискусия,презентации, рисунки. 

срок: 03.03.2022 г. 

отг.: Класни ръководители, преподаватели - история,ИИ 

 

14.  22.03.2022 г. -Ден на Пролетта.  

Изложба, музикален празник. 

срок: 22.03.2018 г. 

отг.: Класни ръководители, преподавател по ИИ, музика 

 

15.  22.04.2022 г. -Ден на Земята.  
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 Детски екопразник по повод международния ден на Земята. 

 Изложба“Нашата красива планета Земя“ 

срок:20.04.2022 г. 

отг.: Класни ръководители, преподаватели  

 

16.  Великден. 

 Конкурс „ Най- красиво великденско яйце“. 

                                                                                               срок: 19.04.2022г. 

отг.: Кл. ръководители, пед. съветник и преподаватели по ИИ,ТП 

 

17.  09.05.2022 г. -Ден на Европа. 

 Самоуправление. 

срок: 09.05.2022 г. 

отг.: Класни ръководители, педагогически съветник 

 

18.  13.05.2022 г. - Патронен празник на училището. 

 

 

 55 години 11 ОУ“ Елин Пелин“ 

Празнична програма- концерт“Музикална палитра“, драматизация на разказа от Елин     Пелин“Ветрената мелница“. 

 

 История на училището /изработване на проекти/. 

 

Празничен час на класа-беседи и презентации, посветени на патронния празник. 

  

Презентации за живота и творчеството на Елин Пелин. 

 

Изработване на колажи „Моето любимо  училище“, открити уроци и в електронна среда -Четене на разкази и приказки от 

Елин Пелин. 

 

                                                                                       срок: 13.05.2022 г. 

отг.: Класни ръководители и преподаватели . 
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19. 24.05.2022 г. - Ден на  българската просвета и култура и на славянската писменост. 

Презентации, рисунки,беседи. 

срок: 17.05.2022 г. 

отг.:  Класни ръководители 

 

20.  01.06.2022 г. - Ден на детето. 

Рисунки, спортен празник, посещение на театрална постановка.                                                  

                                                                                                                    Срок: 01.06.2022г. 

                                                                          Отг: Класни ръководители, преподаватели  по ФВС. 

 

21.  02.06.2022 г. - Ден на Ботев и загиналите  за свободата на България.  

Презентации за Ботев, рисунки. 

срок: 01.06.2022 г. 

отг.: Класни ръководители, преподаватели по история и ИИ 

 

22. м. 06.2022 г. - Тържествено  закриване на учебната година. 

 

 

Раздел VII 

           План за работата на педагогическия съвет: 

 

1. Отчитане резултатите от входните нива и набелязване мерки за подобряване на ОВП. 

Определяне и гласуване на критерии за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от педагогическите 

специалисти. 

           срок: м. октомври 

           отг.: Директор 

2. Тематичен съвет: „Проектно - базирано обучение. Ефективно използване  на ИКТ за придобиване на практически приложими 
знания и  умения“   

           срок: ноември 

           отг.: Директор 
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3. Гласуване на критерии за план-прием в I-ви клас за 2021/2022 учебна година. 

           срок: януари 

           отг.: Директор 

4. Отчитане резултатите от I-ви учебен срок и приемане на мерки за работа през II-ри срок. 

           срок: м. февруари 

           отг.: Директор         

5. Избор на “Учител на годината“. Готовност и организация за НВО и ВО. Гласуване участие в Национални програми                            

   срок: м. април 

            отг.: Директор 

6. Обсъждане и гласуване на награди за учители и ученици във връзка с празника на училището. Обсъждане участие в Национални 

програми. Гласуване на комисия за ДТВ. 

          срок: м. май 

          отг.: Директор 

7. Отчитане резултатите от ОВП през 2020/2021 учебна година. 

           срок: юли  

           отг.: Директор 

8. Организационен съвет за приемане документи за 2021/2022учебна година. 

          срок: септември 

          отг.: Директор 
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