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Раздел I 

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на 

училището 

 
       ОУ „Петко Р. Славейков” е иновативно училище, търсено и желано от много родители. Училище с 

традиции в обучението, с висококвалифициран учителски състав и редица постижения в ОВП и 

извънкласната дейност. 

        Цялостната дейност на ОУ „Петко Р. Славейков“  през учебната 2021/2022 година протече съгласно 

залегналите в годишния план задачи. Доброто планиране на образователно-възпитателния процес (ОВП) 

бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на 

обучението в училище. Осигурено е единство и непрекъснатост на ОВП. Училището се радва на повишен 

интерес от страна на родителската общност, което е причина за запазване броя на паралелките и 

доказателство за успешната образователна политика, която води. Активно функционира иновативният 

център „Училище за мечтатели“ за начален етап.  Воден бе електронен дневник с цел подобряване на 

връзката с родителите. Създадени са нов компютърен кабинет и копирен център. Училището проведе 

успешно формата на обучение от разстояние в условия на COVID 19. 

        Успешно се усвоява учебното съдържание по предмети, създават се трайни мотиви за учебна дейност 

у учениците чрез разнообразни форми на работа. В ОВП се използват традиционни и иновативни методи 

на обучение с цел провокиране интереса у учениците.  

        Чрез квалификационната дейност се усъвършенства организацията и методиката на преподаване  и  

се стимулират изявите на учителите. 

        Използването на ИКТ средства в обучението  обогатява образователния процес  и разширява 

възможностите на педагогическите специалисти за ефективно въздействие върху учениците.  Използват 

се  електронни учебници и множество електронни ресурси в часовете. 

   

       Традиционно учениците от училището постигнаха високи резултати в учебния процес и на НВО: 

 

        Среден успех в начален етап: 5,80 

        Среден успех в прогимназиален етап: 5,36  

        Среден успех за училището: 5,47 

 

          4. клас 

          БЕЛ - 86,46 

          Математика - 83,46 

 

          7. клас 

          БЕЛ - 78,26 

          Математика - 66,88 

          Английски език - 93,34 

 

        Постижения на национални олимпиади и състезания: 

- География и икономика - 1 ученик с 187 точки (първо място в страната); 

- Български език и литература - 1 ученик е на второ място в страната; 

- История и цивилизации - 1 ученик с отлична оценка 5,75; 

- Първо място на Национален кръг „Longman competition”  по английски език 

- Първо и второ място на ученици в конкурса „Красива природа, красива наука“ 

- Две призови места от международни състезания по Ментална аритметика 

- 55 златни, 43 сребърни, 32 бронзови медала от математически състезания 

- Трима ученици с високи резултати на национален кръг на олимпиадата по гражданско 

образование; 

- Биология и здравно образование - 1 ученик с отлично представяне; 

 



- Физика - 1 ученик на 10 място в класирането; 

- Отлично представяне на олимпиадата по астрономия; 

- „Ключът на музиката“- 15 ученици с над 50 точки; 

- Финалист от 3. клас в Националното състезание „Spelling Bee” 

- Завоювани са много спортни отличия - отборно първо място на общински турнир по плуване 

 

         Работа по национални програми и проекти:  

НП „Ученически олимпиади и състезания” - Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади”,  

НП „Иновации в действие“,  

НП „Оптимизация на училищната мрежа“,  

НП „ИКТ в училище“,  

НП „Без свободен час в училище”,  

Проект “Модел 1:1”;  

Проект „Занимания по интереси“, 

Програма Erasmus. 

 

         Училището осъществява ползотворно сътрудничество с родителите, с училищното настоятелство 

и с обществения съвет. 

 

          За високите образователни резултати през учебната 2021/2022 година  ОУ “Петко Р. 

Славейков” получи награда „Варна“ в категория „Колектив на годината“ в областта основно 

училищно образование. 

 

Раздел II 

1. Мисия на училището 

 
     Мисията на ОУ „П. Р. Славейков” е да създава хора творци, хора професионалисти с умения за 

самостоятелно учене през целия живот, хора с европейско самочувствие и национално достойнство.  

   Колективът има ясна представа за тази мисия и поема отговорност да провежда училищни политики, 

в които водеща роля имат работещото и полезно образование, възпитанието и творческото развитие на 

децата. Ангажира се с постигането на очакваните в тази Стратегия резултати. Тя включва амбициите и 

сътрудничеството на педагогически и непедагогически персонал, обществен съвет, училищно 

настоятелство, родителска общност, представители на академичните среди, бизнеса и НПО.  

     Стремежът е чрез иновативно, гъвкаво и личностно ориентирано обучение учениците да получат 

пълноценни знания, умения и компетентности. Да се изградят като свободни и морални личности, 

владеещи съвременните научно-познавателни методи, способни да променят целесъобразно 

заобикалящия свят. Да живеят и работят заедно, да общуват помежду си, да поемат отговорности в 

демократичното гражданско общество. 

      В дългосрочен план амбициите са училището да запази своята стратегическа позиция на училище с 

висок рейтинг на образователния пазар и това да бъде устойчив процес. Да следва политика на 

хармонизиране интересите на училището с тези на обществеността чрез активен диалог и изграждане на 

пълноценни връзки.  

 

2. Визия  на училището 

 
               ОУ „Петко Р. Славейков“  предлага качествена   подготовка, съобразена с държавните образователни 

стандарти и с изискванията на Европейския съюз, базирана върху национални и общочовешки 

демократични ценности, осигуряваща пълноценна реализация в продължаващото образование. Високото 

качество на преподаване, усвояване и прилагане на знанията и уменията  цели да създаде у учениците 

нагласи за учене през целия живот.  Получените от тях  знания, умения и компетенции да позволят 

ефективното им социално включване като граждани и професионалисти в ситуация на динамично 

променящите се социални условия.   

 

 



                  Училището създава възможности за хоризонтален и вертикален растеж на педагогическите 

специалисти и условия за ефективна работа в екип. Условия за подкрепа на личностното развитие, за 

изграждане на позитивен организационен климат и развитие на училищна общност. 

     Основни принципи, от които се ръководим:  Ориентираност към личността;  Равен достъп до 

качествено образование; Традиция и иновативност; Гъвкавост; Обективност; Хуманизъм и толерантност; 

Сътрудничество; Отговорност и прозрачност на управлението. 

 
     С Решение на МС № 584 от 20.08.2020 г. училището е вписано в списъка на  иновативните 

училища за учебната 2020/2023 година с проект ,,Духовно наследство на българите“ под номер 72 

 

Целта на проекта е: 

▪ мултиплициране на иновативния опит и успешните образователни похвати на иновативния процес 

върху нови ученици и нов образователен етап – прогимназиален и начален; 

▪ траен ефект върху качеството на образованието; 

▪ прилагане на образователните стандарти в нова ситуация – нов модел на учене и преподаване, 

устойчиви нагласи и мотивация за учене, придобити компетентности за използване на дигиталните 

технологии в учебния процес, изградени умения на учениците за работа в екип, критично мислене, 

ефективно професионално взаимодействие и сътрудничество на учители, ученици и родители. 

 

Участие в програма “Училища за пример” на фондация “Заедно в час”. 

          

            Цел на проекта: 

- училището на премине през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн 

- всяко училище да има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото, като го 

адаптира към своята стратегия на развитие. 

 

3.  Приоритети 
            Неотменна ценност в дейността на ОУ «Петко .Р. Славейков» е детето/ученикът. Основните 

приоритети в цялостната образователно-възпитателна дейност на педагогическия екип са: 

- Ефективно включване и трайно приобщаване; 

- Мотивация за учене и пълноценно участие; 

- Знания, умения, ценности, таланти и потенциал; 

- Мотивирани и креативни учители; 

- Образователни иновации; 

 

4. Стратегии 
           ОУ „Петко Р. Славейков” ще запази своя облик и традиции. Ще бъде отворено училище в пряка 

връзка с външния свят. Ще продължи да се развива като училище с предучилищна подготовка  и с два 

етапа на основна  образователна  степен: 

- начален етап: 1. – 4. клас; 

- прогимназиален етап: 5. – 7. клас. 

● Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към образованието; 

● Прилагане на индивидуален подход към потребностите на  всеки ученик; 

● Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на ученици със СОП; 

● Превенция и намаляване на агресията и недопускане на дискриминация; 

● Прилагане на индивидуален подход към потребностите  на всеки ученик; 

● Мотивация за учене и подкрепа за пълноценното участие в образователния процес; 

● Учебно съдържание, преподаване и оценяване в съответствие с компетентностния подход; 

● Формиране и развитие на ключовите компетентности; 

● Развитие на способностите и талантите на учениците; 

● Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя; 

● Развитие на обучението в иновативна среда; 

● Развитие на обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси; 

● Образование за устойчиво развитие 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

Дейности с целогодишен характер 

 

№ Дейности Срок Отговорник Контрол 

1 

Ежемесечен подбор на актуална 

информация за публикуване в сайта на 

училището 

учебна 

2022-2023 г. 

главни учители, 

учители 
ЗДУД 

2 
Актуализиране на информацията в сайта 

на училището 

учебна 

2022-2023 г. 
Ивалина Пенчева ЗДУД 

3 

Повишаване ефективността на ОВР чрез 

подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване на 

професионалната подготовка 

учебна 

2022-2023 г. 
учители 

Директор 

ЗДУД 

4 

Прилагане на стратегии и техники за 

интерактивно обучение и приложение на 

ИКТ в образователния процес по 

различните учебни предмети 

учебна 

2022-2023 г. 
учители 

Директор 

ЗДУД 

5 

Ежемесечен анализ на приложената обща 

и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците 

учебна 

2022-2023 г. 

С. Смилкова 

 
ЗДУД 

6 

Споделяне на ефективни практики 

и резултати от добрия педагогически 

опит в създадена  папка „Иновации“ в 

облака на училището 

учебна 

2022-2023 г. 

главни учители 

учители от ПУО 

 

Директор 

ЗДУД 

7 

Създаване на условия за развитие на 

талантливите деца чрез насърчаване на 

техните творческите изяви в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

учебна 

2022-2023 г. 
учители 

Директор 

ЗДУД 

8 

Квалификация на педагогическите 

специалисти в посока управление на 

конфликти, справяне с агресията и 

насилието 

учебна 

2022-2023 г. 

С. Смилкова 

ЗД АСД 
Директор 

9 

Организиране и провеждане на 

общоучилищни инициативи във връзка с 

превенцията и противодействието на 

тормоза - Европейски ден на спорта в 

училище, „Седмица на движението", 

„Голямото четене" 

учебна 

2022-2023 г. 

С. Смилкова 

учители ФВС 
ЗДУД 

10 

Провеждане на дискусии в часове на 

класа по теми, свързани с 

противодействието на насилието и 

тормоза 

учебна 

2022-2023 г. 

класни 

ръководители 

С. Смилкова 

Директор 

ЗДУД 

11 
Партньорство по проект „Лист по лист”- 

начален етап 

учебна 

2022-2023 г. 
учители НЕ ЗД АСД 

12 
„Аз вярвам и помагам с пластмасови 

капачки” - благотворителна инициатива 

учебна 

2022-2023 г. 
учители ЗДУД 



13 

Работа по НП „Ученически олимпиади и 

състезания” - Модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за 

участие в ученическите олимпиади” 

учебна 

2022-2023 г. 
учители 

Директор 

ЗДУД 

14 
Работа по национална програма за 

превенция на училищния тормоз 

учебна 

2022-2023 г. 

кл. ръководители 

С. Смилкова 

Директор 

ЗДУД 

15 Кариерно ориентиране на учениците 
учебна 

2022-2023 г. 

кл. ръководители 

7. клас 

С. Смилкова 

ЗДУД 

16 

Подготовка на учениците  от 4. и 7. клас 

за успешно полагане на  изпитите от 

НВО 

учебна 

2022-2023 г. 

учители 4. клас 

учители 7. клас 

Директор 

ЗДУД 

17 
Дейности за ритуализацията на 

училищния живот 

учебна 

2022-2023 г. 
учители ЗД АСД 

18 

Отворен професионален диалог в 

рамките на изградените ПУО в начален и 

прогимназиален етап, споделяне на идеи 

и опит, апробиране на нови модели на 

преподаване и учене  

учебна 

2022-2023 г. 

Учители от ПУО 

НЕ 

Учители от ПУО 

ПЕ 

Директор 

ЗДУД 

19 
Благотворителни акции за ученически 

униформи 
целогодишно 

С. Смилкова 

Е. Зюлкярова 
Директор 

20 
Дейности по програма „Училища за 

пример“  
целогодишно 

Директор 

М. Янчева 

Ив. Петрова 

П. Ненчева 

Кр. Георгиева 

Директор 

21 Дейности по НП „Иновации в действие“ целогодишно 

главни учители 

ПУО 

учители от НЕ и 

ПЕ 

ЗДУД 

22 

Открити практики и споделяне на 

образователни ресурси по модела 1:1 целогодишно 

главни учители  

учители 4.г, 5.д, 

7.д  

Директор 

ЗДУД 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

№ Дейности Срок Отговорник Контрол Забележка 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

1 
Подготовка за откриване на учебната 

2022/ 2023 година 
м. 09.2022 г. 

В. Иванова 

М. Кирилова 

Ив. Керанова 

В. Георгиев 

М. Христов 

Директор  

2 

Проучване на желанията на учителите   

за участие в квалификационни форми; 

Определяне на приоритетите за 

обучение и квалификация; Планиране 

на обученията - избор на 

09.09.2022 г. 

К. Гунева- 

председател 

А. Бонева 

Цв. Георгиева 

Ив. Стамболийска 

Директор  



квалификационни форми и обучителни 

организации 

3 
Изработване на Годишен комплексен 

план на училището 
14.09.2022 г. 

Д. Петкова- 

председател 

Пл. Великова 

Г. Атанасова 

Пр. Петрова 

Ц. Тодорова 

Директор 

ЗДУД 
 

4 
Изготвяне на Правилник за дейността 

на училището 
13.09.2022 г. 

Ст. Конакчиева 

председател- 

Св. Найденова 

Й. Тренова 

Св. Кузманова 

Директор 

ЗДУД 
 

5 

Изработване на Програма за 

Гражданско образование през учебната 

2022/2023 г. 

13.09.2022 г. 

Ив. Петрова- 

председател 

М. Котов 

Ев. Илиева 

Директор 

ЗДУД 
. 

6 
Изработване на Програма за Здравно 

образование през учебната 2022/2023 г. 
12.09.2022 г. 

М. Даскалова- 

председател 

К. Янкова 

Ан. Алексиева 

Директор 

ЗДУД 
 

7 

Актуализиране на Правилник за 

дейността на учебен център на 

ул. Дрин за ПГ и ГЦОУД 

12.09.2022 г. 

В. Грозданова- 

председател 

Ж. Пенчева 

В. Василева 

Л. Атанасова 

Директор 

ЗДУД 
 

8 Изготвяне на план за БДП 14.09.2022 г. 

Искра Андреева- 

председател 

П. Петрова 

А. Едрева 

Директор 

ЗДАСД 
 

9 

Утвърждаване на нормите за 

задължителна преподавателска работа 

на учителите  за учебна 2022/2023 г. 

м .09.2022 г. Директор   

10 

Изработване на училищна програма за 

целодневна организация на учебния 

процес 

12.09.2022 г. 

С. Аспарухова- 

председател 

Яна Кирилова 

Искра Димова 

Кр. Калчева 

Директор 

ЗДУД 
 

11 
Изработване на седмично разписание на 

часовете 
14.09.2022 г. 

Д. Петрова- 

председател 

Ив. Пенчева 

Г. Иванова 

Г. Русева 

Пл. Станева 

Директор  

 12 Изработване на спортен календар 14.09.2022 г. 

Ст. Йорданова- 

председател 

Св. Колев 

В. Георгиева 

Директор 

ЗДУД 
 

13 
Изготвяне на календарен план за 

честване на бележити дати 
12.09.2022 г. 

Н. Пеев-  

председател 

Д. Димитрова 

К. Колева 

Директор 

ЗДУД 

 

 



14 
Изготвяне на календарни планове по 

предмети и планове за ЧК 15.09.2022 г. учители 
Директор 

ЗДУД 
 

15 

Изработване на програма за равен 

достъп и приобщаване на деца и 

ученици от уязвими групи 

м. 09.2022 г. 
С. Смилкова 

Е. Зюлкярова 

Директор 

ЗДУД 
 

16 
ПС за приемане на училищните 

документи за учебната 2022/2023 г. 
14.09.2022 г. 

председатели на 

комисии 
Директор  

17 Разпределение на УТС 
до 

16.09.2022 г. 
ЗД АСД Директор  

18 
Тържествено откриване на 

учебната 2022/2023 година 
15.09.2022 г. 

В. Иванова- 

председател 

М. Кирилова 

Ив. Керанова 

В. Георгиев 

М. Христов 

кл. ръководители 

Директор  

19 

Родителски срещи за 

запознаване на родителите с 

Правилника за дейността на училището 

до 

30.09.2022 г. 
кл. ръководители 

Директор 

ЗДУД 
 

20 

Отбелязване на 114 години от  

провъзгласяването на Независимостта 

на  България. 

19.09.2022 г. кл. ръководители 

главни 

учители 

 

 

21 

Предаване на задължителната 

документация: 

 - ученически лични карти  

 -  здравно - профилактични карти 

 

23.09.2022 г. 

30.09.2022 г. 

кл. ръководители ЗДУД  

22 

Избор на ученически съвет на 

паралелката и обсъждане на плана за 

работа с класа 

до 

30.09.2022 г. 
кл. ръководители Директор  

23 

Предаване на документите (заявление 

от родител и протокол от лекарска 

комисия) за освобождаване на ученици 

от ФВС 

до 

30.09.2022 г. 
кл. ръководители ЗДУД  

24 
Запознаване на учениците с Правилника 

за дейността на училището 

до 

30.09.2022 г. 
кл. ръководители 

Директор 

ЗДУД 
 

25 

Изготвяне на график за консултации, 

факултативни занятия, спортни 

дейности, ИКД, контролни и класни 

работи 

до 

23.09.2022 г. 

М. Янчева -

председател 

Р. Димитрова 

Й. Иванова 

Т. Николова 

Директор 

ЗДУД 
 

26 Европейски ден на езиците 26.09.2022 г. 

Милена Янчева - 

председател 

Ал. Едрева 

ЗДУД  

27 
Участие в европейска седмица на 

спорта 
30.09.2022 г. учители по ФВС 

 

ЗДУД 
 

28 
Изработване на планове за дейността на 

МО 
30.09.2022 г. 

председатели на 

МО 

Директор 

ЗДУД 
 

29 
Запознаване на педагогическия и 

непедагогическия персонал с формите 
м. 09.2022 г. 

Координационен 

съвет 

Директор 

ЗДУД 
 



на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище 

С. Смилкова 

кл. ръководители 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

1 
„Златна есен“ - изложба с рисунки и 

апликации с природни материали 
м. 10.2022 г. 

учител ПГ  

кл. ръководители 

1. клас 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

2 

Световен ден на усмивката - 

„Подари картичка - усмихни 

приятел“ 

м. 10.2022 г. 
кл. ръководители 

3. клас 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

3 

Международен ден на анимацията. 

Изложба на тема: „Моят любим 

анимационен герой“ 

м. 10.2022 г. 
кл. ръководители 

3. клас 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

4 Алармена система - изложба м. 10.2022 г. Г. Русева ЗДУД  

 

 

5 

Запознаване на учениците и 

родителите с формите на насилие и 

с Механизма за противодействие на 

тормоза и насилието в училище по 

ред, определен от директора на 

училището 

първата седмица 

на м.10.2022 г. 

С. Смилкова 

кл. ръководители 
ЗДУД  

6 

Вътрешни обучения и 

квалификации. Теми: 

„Дигитални технологии - We Video” 

„Иновативни методи и стратегии за 

работа с деца със СОП“ 

03.10.2022 г. 

03.10.2022 г. 

Цв. Георгиева 

 

Е. Зюлкярова 

Директор 

ЗДУД 
 

7 

„Напиши писмо на Пипи Дългото 

чорапче“. 115 години от 

рождението на Астрид Линдгрен и 

Световен ден на пощите 

09.10.2022 г. 
кл. ръководители  

2. клас 

Директор 

ЗДУД 
 

 

8 

Избор на Ученически съвет на 

училището  
до 11.10.2022 г. С. Смилкова ЗДУД  

 

9 

Подаване на информация за деца и 

ученици от уязвими групи 
10.10.2022 г. 

С. Смилкова 

кл. ръководители 
ЗДУД  

10 
Изследване и оценка на тормоза в 

училище - анкета 
18.10.2022 г. 

С. Смилкова 

кл. ръководители 
ЗДУД  

11 Работна среща на МО  м.10.2022 г. главни учители ЗДУД  

12 
Провеждане на входно равнище на 

знанията на учениците 
до 25.10.2022г. учители 

Директор 

ЗДУД 
 

13 

ПС на тема: „Аналитична 

информация за проведената 

проверка на входно равнище” 
27.10.2022 г. 

главни учители, 

ЗДУД 
Директор  



14 
Оценяване на учителите 

(диференцирано заплащане) 
м.10.2022 г. комисия Директор  

15 
Международен ден на Черно море - 

6. и 7. клас 
31.10.2022 г. Иванка Петрова ЗДУД  

16 
„Аз и морският свят“ 

2. клас, конкурс на Britanica 
31.10.2022 г. Евелина Илиева ЗДУД  

17 

Почистване на плажната ивица по 

повод Деня на Черно море - 5.а, 5.в 

клас 

31.10.2022 г. 
     М. Даскалова 

Ан. Алексиева 
ЗДАСД  

  18 Вътрешноучилищни спортни 

мероприятия по: 

- народна топка 4. - 5.клас 

- футбол 6. - 7.клас 

м.10 - м.11.2022 г.    

   учители ФВС 

 

     ЗДУД 

 

19 Участие в Общински ученически 

игри  

м.10.2022 г. - 

м.02.2023 г. 

   учители ФВС      ЗДУД  

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

 

1 Ден на народните будители     01.11.2022 г. 

Мария Димитрова 

М. Христов 

Ев. Илиева 

кл. ръководители 

 

гл. учители 

 

 

2 

Вътрешни обучения и 

квалификации. Теми: 

„Изследователско учене“ 

„Коучинг подход в училище“ 

м. 11.2022 г. 
Г. Атанасова 

Я. Кирилова 

Директор 

ЗДУД 
 

3 

Отбелязване на Деня на 

здравословното хранене - 

приготвяне на здравословни 

сандвичи 

 Тема: „Аз се храня правилно“ 

м. 11.2022 г. учител ПГ 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

4 
Приказни герои - драматизация на 

любима приказка 
м. 11.2022 г. учител ПГ 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

5 Възрожденски къщи - изложба м. 11.2022 г. Г. Русева ЗДУД  

6 

Славейкови дни, посветени на 

патрона на ОУ „Петко Р. 

Славейков” - 195 години от 

рождението на Петко Р. Славейков: 

 

 Тържествен час на класа 

 Музикален поздрав  

 Рисунка на тема „Татковина“ 

на Петко Р. Славейков - 1. клас 

 Кулинарни пътешествия по 

рецептите на Петко Р. Славейков 

- представени на 

благотворителен базар  - 2. клас 

 „Татковина“- П. Р. Славейков 

    флашмоб - 3. клас 

 14. -18.11.2022 г. 

С. Конакчиева, 

Ив. Керанова 

Ц. Тодорова, 

учители по ИИ 

учители НЕ 

Директор 

ЗДУД  

ЗД АСД 

 

 



 Съчинение на тема: „Защо 

обичам България?“  и 

илюстрации по Славейкови 

творби посветени на България - 

4. клас 

7 

 

 

Ден на християнското семейство - 

„Традиции и обичаи“ 
21.11.2022 г. 

кл. ръководители 

2. клас 

съвместна     

дейност с 

родители 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

8 

Отбелязване на световния ден за 

борба с насилието над деца. 

Запознаване на учениците с 

видовете насилие и тормоз по 

класове; сформиране на групи по 

випуски с участието на УСУ, които 

да обсъдят проблема и да отправят 

предложения 

25.11.2022 г. 
С. Смилкова 

кл. ръководители 
ЗДУД  

9 
Изложба ФУЧ 6.в клас - 

илюстрация по фолклорен текст 
м. 11.2022 г. Евелина Илиева ЗДУД  

10 
Кариерно ориентиране за ученици 

от 7. клас 
м. 11.2022 г. С. Смилкова ЗДУД  

11 
Математически турнир 

„Черноризец Храбър“ 
01.11.2022 г. 

учители 

математика 

 ЗДУД 

Директор  

12 

Тематичен педагогически съвет: 

„СТЕМ концепция в учебния 

процес“ 

м.11.2022 г. ЗДУД Директор  

13 Участие в Ученическа купа „Варна“  
м.11.2022 г.- 

м.06.2023 г. 
учители ФВС ЗДУД  

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

1 

 

 

Отбелязване на Световния ден за 

борба със СПИН 

до 

01.12.2022 г. 

7. клас 

С. Смилкова 

ученически съвет 

М. Даскалова 

Ан. Алексиева 

гл. учител 

М. Янчева 
 

2 
Отбелязване на Международния ден 

на доброволеца 
02.12.2022 г. С. Смилкова ЗДУД  

3 Провеждане на класни работи по график учители 
Директор 

ЗДУД 
 

4 

Коледна работилница - 

„Коледуване“ - обичаи и традиции м.12.2022 г. учител ПГ 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

5 Коледна арт работилница м.12.2022 г. 
кл. ръководители 

3.клас 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

6 
Коледно математическо състезание 
(при наличие на условия за провеждане) 

м.12.2022 г. 

Д. Петрова 

учители по 

математика 

Директор  

7 
Организиране на благотворителни 

инициативи 
м.12.2022 г. С. Смилкова ЗДУД  



8 

Коледен поздрав 

Драматизация на коледни обичаи 

ФУЧ 6.в клас 

до 23.12.2022 г. 

Пр. Петрова 

Ц. Тодорова  

Ив. Керанова 

учители по ИИ 

Директор 

ЗДУД 
 

9 

 

Изработване на сурвачки м.12.2022 г. 
кл. ръководители 

1. клас 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

10 
Общински кръг на олимпиадата по 

математика 
до 11.12 2022 г. 

учители по 

математика 
ЗДУД  

11 
Спортни дейности: 

шах  4. - 7. клас 

м. 12. 2022 г. -

м.01.2023 г. 

Св. Колев 

В. Георгиев 

Ст. Йорданова 

ЗДУД  

 

МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 

 

1 
Класни  и контролни работи по 

график 
м. 01.2023 г. учители ЗДУД  

2 
Дейности по приключване на 

първия учебен срок м. 01.2023 г. 
кл. ръководители 

учители 

Директор 

ЗДУД 
 

3 

Национално състезание по 

английски език - Longman 

Competition - училищен кръг 

м. 01.2023 г. учители АЕ Директор  

4 Родителски срещи по паралелки м. 01.2023 г. кл. ръководители Директор  

5 

ПС за приемане докладите на 

класните ръководители за 

движението на учениците и 

резултатите от обучението 

м. 01.2023 г. 
ЗДУД 

учители 
Директор  

6 
Участие в Национална олимпиада 

«Знам и мога» 4. клас 
 21.01.2023 г. 

кл. ръководители 

4.клас 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

7 
Участие в НС «Ключът на 

музиката» - общински кръг до 31.01.2023 г. 
Ц. Тодорова 

Ив. Керанова 
ЗДУД  

8 
Национално състезание по 

творческо писане на английски език до 31.01.2023 г. Св. Найденова 
гл. учител 

ПЕ 
 

9 

Общински кръг на олимпиадите по: 

БЕЛ, история и цивилизации, 

география и икономика, физика, 

астрономия, химия и ООС, 

биология и ЗО, ИТ 

м. 01.2023 г. учители 
Директор 

ЗДУД 
 

10 
Изложба на ФУЧ на 6.в клас - маска 

и костюм 
м. 01. 2023 г. Е. Илиева ЗДУД  

11 Народни носии - изложба м. 01. 2023 г. Г. Русева ЗДУД  

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1 

ПС - Отчитане на резултатите от 

ОВП през първия учебен срок 

Споделяне на добри педагогически 

практики, свързани с изпълнение на 

иновативния проект 

м. 02. 2023 г. 
главни учители, 

ЗДУД 
директор  



2 

Изготвяне на график за дежурство, 

консултации, занятия по ФУЧ, 

Спортни дейности, ИКД, контролни 

и класни работи през втория срок 

08.02.2023 г. комисия 
Директор 

ЗДУД 
 

3 

„България - земя на герои“ - 

викторина за Хр. Ботев и В. Левски, 

презентация 

м. 02.2023 г. учител ПГ 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

4 

Мониторинг на индивидуалните 

програми на учениците на ресурсно 

подпомагане 

м. 02.2023 г. 

кл. ръководители 

Е. Зюлкярова 

С. Смилкова 

ЗДУД  

5 
Участие в областен кръг на 

олимпиадите 
м. 02.2023 г. 

учители по 

предмети 
ЗДУД  

6 
Участие в общински конкурс 

„Моята България“ 
м. 02.2023 г. 

кл. ръководители 

учители по 

предмети 

гл. учители 

 
 

7 „Лъвски скок“ 4. - 7. клас м. 02.2023 г. учители по ФВС ЗДУД  

8 
Ден на розовата фланелка –  

Ден за борба с тормоза в училище 
23.02.2023 г. С. Смилкова ЗДУД  

9 
Участие в НС «Ключът на 

музиката» - областен кръг 
м. 02.2023 г. 

Ц. Тодорова 

Ив. Керанова 
ЗДУД  

10 

Кариерно ориентиране за ученици 

от 6. клас - при заявка от кл. 

ръководител 

 м. 02.2023 г. психолог ЗДУД  

11 
Участие в Национално състезание 

по финансова грамотност  
18.02.2023 г. С. Младенова ЗДУД  

12 

Национално състезание по 

английски език - „Spelling Bee” 

- втори кръг 

м.02.- 03. 2023 г. учители по АЕ ЗДУД  

 

 

МЕСЕЦ   МАРТ 

 

1 

 

Мартенски празници: 

 „Бабо Марто, добре дошла!“- 

изложба картички и рисунки; 

 Честване на 3-ти март -

национален празник на 

България - изложба,  

презентация, тържествен час на 

класа 

 „На мама с обич!“- поздрав към 

майките, изработване на 

подарък 

03.2023 г. 

 

 

учител ПГ 

 

      М. Котов 

Пр. Петрова 

      В. Иванова 

М. Христов 

Ев. Илиева 

 

учител ПГ 

 

ЗДУД  

2 

Национално състезание по 

английски език - Longman 

Competition - национален кръг 

м. 03. 2023 г. 
учители АЕ 

 
Директор  

3 

Участие в Национална ученическа 

конференция по ГО „Семейство - 

училище - общество 2023 г.” 

м. 03. 2023 г. С. Смилкова ЗДУД  

4 

Национален ученически конкурс 

„Български архитектурни 

паметници в макети“ 

м. 03. 2023 г. Г. Русева ЗДУД  



5 

„Приятели на природата“ - учебен 

проект (съвместно преподаване с 

родители)  

м. 03. 2023 г. 

кл. ръководители 

3. клас 

 

ЗДУД  

6 
Отбелязване на Световния ден на 

водата - изложба 
22.03.2023 г. 

Г. Русева 

Ив. Петрова 

Ан. Алексиева 

М. Даскалова 

гл. учител 

М. Янчева 
 

7 

Национален конкурс за рисунка и 

приложно изкуство „Водата - извор 

на живот” 

м. 03. 2023 г. Учител по ИИ ЗДУД  

8 

Национални кръгове на олимпиади 

и състезания - по график на МОН 
м. 03.- 04.2023 г. 

    Ц. Тодорова 

Ив. Керанова 

учители по 

предмети 

ЗДУД  

9 «Пролетни празници» - изложба 22.03.2023 г. 
М. Христов 

Ев. Илиева 

гл. учители 

 
 

10 

Световен ден на метеорологията - 

посещение на метеорологична 

станция във Варна 

23.03.2023 г. 
кл. ръководители 

2. клас 

ЗДАСД 

ЗДУД 
 

11 
Тържество на буквите - по 

паралелки 
21-31.03.2023 г. 

кл. ръководители 

1. клас 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

12 

Подаване на заявления за групи 

ИУЧ, ЧЕ, спортни дейности, групи 

ЦОУД за учебната 2023/2024 

година 

до 31.03.2023 г. кл. ръководители ЗДУД  

13 

Организиране и провеждане на 

конкурси, спортни състезания и 

творчески изяви под наслов: 

„Разбирателство, спорт и 

творчество срещу насилието”  

м. 03. 2023 г. 

С. Смилкова 

кл. ръководители 

учители ФВС 

ЗДУД  

14 

ПС за приемане на процедура за 

постъпване в ПГ, първи клас и 

регламент за попълване на 

свободните места  в пети клас 

до 31.03.2023 г. ЗДУД Директор  

15 
Общински кръг на олимпиадата по 

гражданско образование 
до 02.03.2023 г. С. Смилкова ЗДУД  

16 
Областен кръг на олимпиадата по 

гражданско образование 
17.03.2023 г. С. Смилкова ЗДУД  

17 
Кариерно ориентиране - за ученици 

от 7. клас 
м. 03.2023 г. С. Смилкова ЗДУД  

18 

Открит урок на ФУЧ 6.в клас -

„Представяне на характерните 

особености на фолклорните области 

в България“ 

м. 03.2023 г. 

Ц. Тодорова 

Пр. Петрова 

Ев. Илиева 

ЗДУД  

19 НМС „Европейско кенгуру“ м. 03.2023 г. 
учители по 

математика 
ЗДУД  

 

                                                                              

 

                                                                           МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

1 
Вътрешноучилищен турнир по 

баскетбол, волейбол 4. - 7. клас 
м. 04.- 05.2023 г. 

В. Георгиев 

Св. Колев 
ЗДУД  



Ст. Йорданова 

2 
Диагностика на психомоторната 

готовност за училище - ПГ 
м. 04. 2023 г. С. Смилкова ЗДУД  

3 
„Шарен Великден“ - творческа 

работилница, изложба 
м. 04. 2023 г. учител ПГ ЗДУД  

4 
Отбелязване на 22 април - Ден на 

Земята 
м. 04. 2023 г. 

М. Даскалова 

Ан. Алексиева 

Ив. Петрова 

Мария Кръстева 

гл. учител 

М. Янчева 
 

5 Пролетно почистване м. 04. 2023 г. учител ПГ ЗДУД  

6 

Среща с приказния свят - „Пътуващ 

грамофон“, съвместна инициатива с 

РБ „П. Славейков“, отдел 

„Изкуства“ 

м. 04. 2023 г. 
кл. ръководители 

3. клас 
ЗДУД  

7 

Родителска среща 7. клас; 

Запознаване с Наредбата за 

кандидатстване след 7. клас 

29.04.2023 г. 
кл. ръководители 

С. Смилкова 
Директор  

8 
Изложба от макети на осветителни 

тела и мебели - изложба 
м. 04. 2023 г. Г. Русева ЗДУД  

9 

Вътрешноучилищни спортни 

мероприятия по: 

народна топка 4. - 5.клас 

баскетбол/волейбол 6. - 7.клас 

футбол 6. - 7.клас 

м. 04. - 05. 2023 г учители ФВС ЗДУД  

 

                                                                                МЕСЕЦ МАЙ 

 

1 
Включване на училището в 

Европейска седмица на движението 
м.05.2023 г. 

С. Колев 

В. Георгиев 

С. Смилкова 

Ст. Йорданова 

ЗДУД  

2 
„ Варна - моят роден град“ - 

презентация 
м. 05. 2023 г. учител ПГ ЗДУД  

3 
Ден на ученическото 

самоуправление 
м. 05. 2023 г. С. Смилкова ЗДУД  

4 

Спортни турнири по:  

баскетбол - 6. клас 

щафетни игри 2. - 3. клас 

народна топка 4. - 5. клас 

футбол  6. - 7. клас 

м. 04 и 05. 2023 г. 

    В. Георгиев 

    Св. Колев 

 Ст. Йорданова 

    В. Георгиева 

ЗДУД  

5 

 

 

Ден на талантите 

 

 

Ден на биологичното разнообразие 

м. 05. 2023 г. 

 

    учители ИИ 

    Ц. Тодорова     

    Ив. Керанова 

 

 

Ан. Алексиева  

М. Даскалова 

ЗДУД  

6 
Пирамида на здравословната храна 

- изложба 
м. 05. 2023 г. Г. Русева ЗДУД  



7 
„ На добър час!“ - открит урок за 

края на учебната година 
м. 05. 2023 г. учител ПГ ЗДУД  

8 Тържествен час на класа за 24. май до 24.05. 2023 г. кл. ръководители ЗДУД  

9 

Отбелязване на 24. май - Ден на 

Светите братя Кирил и Методий, на 

българската азбука, просвета и 

култура и славянската книжовност -

участие в общоградско шествие 

24.05.2023г. кл. ръководители Директор  

10 

Мониторинг  на индивидуалните  

програми на учениците на ресурсно 

подпомагане 

м. 05. 2023 г. 

кл. ръководители 

С. Смилкова 

Е. Зюлкярова 

ЗДУД  

11 

Провеждане на НВО 4. клас: 

- БЕЛ; 

- Математика 

29.05.2023 г. 

30.05.2023 г. 
комисия ЗДУД  

12 
Дейности по приключване на 

учебната година в НЕ  1. - 3. клас до 31.05.2023 г. 
кл. ръководители 

1. - 3. клас 
Директор  

13 

ПС за приемане докладите на 

класните ръководители от НЕ 1.- 3. 

клас за движението на учениците и 

резултатите от обучението 

до 31.05.2023 г. 
кл. ръководители  

1. - 3. клас 

Директор 

ЗДУД 
 

14 

Попълване на задължителната 

документация за приключване на 

учебната година 

м. 05.- 06.2023 г. кл. ръководители 
Директор 

ЗДУД 
 

 

 

                                                                                  МЕСЕЦ ЮНИ 

 

1 

НВО 7. клас: 

- среща с родители за НВО 7. клас; 

- инструктаж на учениците 
до 02.06.2023 г. кл. ръководители ЗДУД  

2 
Седмица за защита на околната 

среда 
05.- 09.06.2023 г. 

Ан. Алексиева 

М. Даскалова 

гл. учител 

М. Янчева 
 

3 

Провеждане на НВО 7. клас: 

- БЕЛ 

- Математика 

- ЧЕ 

13.06.2023 г. 

16.06.2023 г. 

14.06.2023 г. 

комисии 
Директор 

ЗДУД 
 

4 Спортен празник м.06. 2023 г. 
Св. Колев 

Ст. Йорданова 
ЗДУД  

5 Маркетинг проект - изложба м.06. 2023 г. Г. Русева ЗДУД  

6 

ПС - Приемане докладите и 

резултатите на класните 

ръководители за движението на 

учениците - 4., 5. и 6. клас 

до 14.06.2023 г. кл. ръководители 
Директор 

ЗДУД 
 

7 
Тържества за завършване на  4., 5., 

6. клас 
след 15.06. 2023 г. кл. ръководители Директор  

8 
Дейности по записване на 

учениците в първи клас 
по график комисия 

Директор 

ЗДУД 
 



9 

Дейности по приключване на 

учебната година и обобщаване на 

резултатите от ОВП в 7. клас  
до 30.06.2023 г. 

учители 

 

Директор 

ЗДУД 
 

10 

Закриване на учебната година 

и връчване на свидетелства за 

основно образование на учениците 

от 7. клас 

30.06.2023 г. 

Ц. Тодорова 

Пр. Петрова 

С. Колев 

 М. Христов 

кл. ръководители 

7. клас 

ЗДУД 

ЗДАСД 

 

 

11 

ПС за приемане докладите на 

класните ръководители на 7. клас за 

движението на учениците 

до 30.06.2023 г. ЗДУД Директор  

12 
120 г. от рождението на Ангел 

Каралийчев - проект 4. клас 
         06.2023 г. кл. ръководители 

ЗДУД 

гл. учител 

Д. Петкова 

 

13 
Учене сред природата „ Бит и живот 

на българите“ - с. Рибарица 
м. 06. 2023 г. 

кл. ръководители 

2. клас 

ЗД АСД     

ЗДУД 
 

14 

Заключителна представителна изява 

по иновативен проект „Духовното 

наследство на българите“ 

м. 06. 2023 г. 

учители, 

участващи в 

проекта 

ЗДУД  

15 
Участие в Общински турнир по 

плуване 
м. 06. 2023 г. учители по ФВС ЗДУД  

 

 

                                                                               МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

1 

 

Отчетен годишен съвет за работата 

през учебната 2022/2023 година 

 

м. 07.2023 г. 

гл. учители 

учители 

кл. ръководители 

Директор 

ЗДУД 

ЗД АСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ІV. ТЕМИ И ГРАФИК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ  

 

№ МЕСЕЦ ТЕМА 
Докладва/ 

Отговаря 

1 септември 2022 г. 

Приемане на Училищен учебен план, Годишен план на 

училището, Правилник за дейността на училището, програми, 

други 

Председатели 

на комисии 

2 октомври 2022 г. 
Аналитична информация за проведената проверка на входно 

равнище и набелязване на корекционни дейности 

Главни 

учители 

3 ноември 2022 г. 
Тематичен педагогически съвет: СТЕМ концепция в учебния 

процес 

ЗД АСД 

К. Гунева 

4 януари 2023 г. 

Приемане докладите на класните ръководители за движението 

на учениците и резултатите от обучението. Предложения за 

наказание на ученици 

Класни 

ръководители 

5 февруари 2023 г. 

Отчитане на резултатите от процеса на образование и 

възпитание през първия учебен срок. Споделяне на добри 

педагогически практики 

ЗДУД 

М. Янчева 

ПУО 

6 май 2023 г. 
Приемане докладите на класните ръководители НЕ / 1., 2. и 3. 

клас / за движението на учениците ЗДУД 

7 юни 2023 г. 
Приемане докладите на класните ръководители за движението 

на учениците от 4., 5. и 6. клас 
ЗДУД 

8. юни 2023 г. 
Приемане докладите на класните ръководители за 

движението на учениците от 7. клас 
ЗДУД 

9. юли 2023 г. Отчетен годишен съвет за работата през учебната 2022/2023г. 

ЗДУД 

главни 

учители 

ПУО 

 

          РАЗДЕЛ V   

         КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

/приложение 1/ 

РАЗДЕЛ VІ   

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

/приложение 2/ 

РАЗДЕЛ VІI   

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

Съгласно ЗПУО държавните образователни стандарти трябва да създадат условия за 

изграждане на свободна, морална и инициативна личност, уважаваща законите, правата на другите, 

тяхната култура, език и религия. В тази връзка от българското училище се очаква да осигурява 



базисна гражданска култура на учениците като необходимо условие за тяхното успешно 

ориентиране, адаптиране и реализиране в обществото. 

Програмата обхваща тематика, предназначена за допълване на програмите по 

общообразователна и профилирана подготовка, по проблеми свързани с гражданското образование 

на учениците от отделните образователни степени. Предвидените теми са предназначени за 

разглеждане, при осигуряване на вътрешно заместване на отсъстващи учители по мярка „Без 

свободен час“. 

 

ЗАДАЧИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: 

Чрез обучението по гражданско образование се цели младите хора да се формират като 

личности, които: 

1/  са способни да поемат и да носят отговорност както за себе си, така и за другите; 

2/ познават и   отстояват   своите   права   и   свободи,   но   спазват   и задълженията си като 

граждани; 

3/ съзнават  духовната  си принадлежност   към   българския   народ  и необходимостта от 

единство с останалите европейските народи; 

Задачи: 

1/ Придобиване на знания за семейството, училището, работната среда, малката общност и 

изграждане на нагласи и умения за разбирателство и съжителство в тях; 

2/  Усвояване на общочовешки ценности; 

3/ Запознаване с устройството и дейността на институциите в Р. България и Европейски съюз; 

4/ Формиране на умения и нагласи за активно участие в обществения 

живот. 

АКЦЕНТИ НА РАБОТАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ:  

 

1. Многообразие и идентичност на личността. 

2. Икономиката и нейните механизми. 

3. Права и отговорности на човека. 

4. Гражданинът и светът. 

5. Глобалните проблеми на съвременността. 

 

РАЗДЕЛ VІІІ  

ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ     

НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

/приложение 3/ 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ ІХ 

ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В    

 УЧИЛИЩЕ  

/Приложение 4/ 

 

РАЗДЕЛ Х  

       ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

НА ДВИЖЕНИЕТО и КОМИСИЯТА ЗА ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ 

АВАРИИ И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

1. Осигуряване на безопасни и здравословни условия за обучение, възпитание и труд  на 

територията на училището. 

2. Създаване и поддържане на хигиенни и здравословни условия в училището. 

3. Разглеждане на теми по Гражданска защита и по Безопасност на движението по 

пътищата в часовете на класа. 

4. Провеждане на практически занятия по евакуационния план на училището. 

Комисиите работят по утвърдени планове за настоящата учебна година. 

 

Комисия по безопасност на движението по пътищата 

/Приложение 5/ 

 

Комисия за охрана на труда и защита при аварии и природни бедствия 

/Приложение 6/ 

 

РАЗДЕЛ XI  

            ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ ИЗВЪН СГРАДАТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Съгласно изискванията на Закон за туризма / 2018 г. и Наредба №10 от 2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование; 

1.ПУО 7. клас посещения на културни институции (музеи, кино, театър, галерия) - октомври, 

ноември, април, юни;  

2. Почистване на плажната ивица - 5.а, 5.в клас - октомври, съвместно с родители 



             3. БЕЛ Пр. Петрова - 7. клас 

- ноември - посещение на музей; 

- декември - посещение на театър; 

- април - посещение на музей; 

- май - посещение на библиотека. 

4. ФУЧ 6. в клас - посещение на Етнографски музей - м. март; 

            5. Учене сред природата „Бит и живот на българите“ - с. Рибарица - 2. клас - м. юни; 

            6. Световен ден на метеорологията - посещение на метеорологична станция гр. Варна -  

2. клас - 23.03.2023 г.; посещения на други институции в град Варна – октомври  май 2023г.; 

            7. Планирани посещения с кл. ръководители и родители - 4., 5., 6., 7. клас: 

- ноември 2022 г.; 

- април 2023 г. - посещение на Стари Български столици; 

- юни/юли 2023 г. - екскурзия  7. клас „По стъпките на Априлското въстание“; 

             8.ПУО 3. клас - посещения на културни институции (музеи, театър, галерия) - октомври  -    

            май; 

             9. ПУО 7. клас - изнесен урок по история и ИИ - исторически парк - м. юни; 

10. Учене сред природата „Бит и живот на българите“ - с. Рибарица - 2. клас - м. юни; 

11. АЕ, учител М. Янчева, с паралелки, на които преподава - извънкласни дейности от  

 октомври - юни; 

 

Приложение 4 

  Дейности по интервенция на тормоза и насилието в училище 

 

Дейностите по интервенция в училище включват: 

● Водене на дневник /регистър/ със случаи и процедури за управление на 

информацията  

 Дневникът със случаи е създаден за целите на анализа и планирането на цялостна политика 

за превенция и интервенция на насилието и тормоза. В него се документират единствено 

ситуациите, съответстващи на второ и трето ниво според приетата класификация (Приложение 1 от 

Механизма за противодействие на тормоза и насилието в училище), при които е необходима и 

намесата на координационния съвет. В Дневника със случаи се описва следната информация: дата, 

група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е предприето като действие, подпис на служителя. 

На базата на вписаните ситуации координационният съвет извършва анализ и оценка на 

риска от продължаване на насилието и тормоза. Координационният съвет е отговорен за анализа и 

разпознаването на деца и ученици, които участват и се въвличат в ситуации на насилие и тормоз, 

без значение дали извършват проявите или са пострадали от насилието. От анализа 



координационният съвет дава становище за индивидуална работа по случай с дете, което се намира 

в ситуация на риск по смисъла на Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и  

училищното образование, предлага мерки и конкретни интервенции, които могат да бъдат 

индивидуална, групова работа и др. Координационният съвет дава становище и насочва ученика 

към допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете в риск. 

Дневникът се съхранява при психолозите на училището. 

● Иницииране на работа по случай, включително насочване на случая към други служби. 

При случаи от трето ниво, както и по преценка при случаи от второ ниво, незабавно се 

уведомява Дирекция „Социално подпомагане“ (Отдел „Закрила на детето“ - ОЗД) и/или полицията. 

Уведомените институции започват проверка на сигнала по реда на Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за 

взаимодействие при кризисна интервенция ( Приложение 31 от Механизма за противодействие на 

тормоза и насилието в училище: Кой, кога и къде може да подава сигнал за дете в риск?), в който 

следва да се включи представител на училището (учител на група/класен ръководител, училищен 

психолог). Индивидуалната работа по случай с дете се осъществява интегрирано от 

мултидисциплинарен екип. При становище от координационния съвет в училище за иницииране на 

работа по случай или ако не се свика Координационен механизъм за взаимодействие при работа в 

случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна 

интервенция, психологът инициира работа по случай с детето в училище. 

Всеки служител в училището е длъжен при установяване на случай на насилие и 

тормоз незабавно да уведоми директора на институцията. 

 Дейности по интервенция на ниво група/клас се отнасят до всички ситуации на насилие 

и тормоз според приетата класификация (Приложение 1 от Механизма за противодействие на 

тормоза и насилието в училище). 

● Обсъждане между децата/учениците и учителя на групата/класния ръководител с цел 

изясняване на възникнал проблем, влиянието върху всички участници и свидетели, последствията, 

както и възможните решения.  

● Съвместни действия между класен ръководител или учител и психолог и включване 

на външни специалисти. Могат да се организират допълнителни занятия с цялата група/клас с 

подкрепата на психолога. Могат да се поканят и външни за училището специалисти. 

● Използване на посредник при разрешаване на конфликта 

● Провеждане на тематична родителска среща 

● Партньорството с родителите в случаи на интервенция: във всички случаи е 

необходимо родителите на участващите в ситуацията на насилие или тормоз деца да бъдат 

уведомени за случилото се, както и за предприетите от институцията действия за разрешаване на 

ситуацията.  

 



 

 

 

Учителят представя ситуацията пред родителите.  

 При необходимост информира за ситуацията и предприетите действия с цел изясняване на 

неизвестните и сваляне на напрежението и останалите родители от групата/класа. По този начин се  

ограничават различни интерпретации и спекулации поради непознаване на ситуацията. 

Родителите се информират, че критиките, обидите и неглижирането на другото дете или деца от 

тяхна страна са недопустими и задълбочат конфликта. 

Разговорът се провежда на подходящо място, в партньорски взаимоотношения, споделят се 

опасения и гледни точки; добре е от разговора да бъдат изведени конкретни договорености – кой 

какво може да предприеме и какво се очаква като резултат.  

По преценка учителят може да насочи родителите за консултация с училищния психолог, 

или с други специалисти при необходимост. 

В случай че родителите отказват да съдействат или по някакъв начин саботират действията 

на училището, учителят следва да се обърне към координационния съвет и случая да се обсъди. 

  



 

Бележити дати  

Празничен календар за учебната 2022/2023 година 
 

ДАТА СЪБИТИЕ 

 2022г. 

15 септември – Начало на учебната година 

 

16 -22септември - Европейска седмица на мобилността 

22 септември Ден на независимостта на България 

 

 

26 септември -Европейски ден на езиците 

30 септември -570 г. от първата печатна книга – Библията на Гутенберг, отпечатана в Майнц 

(1452). 

  

1 октомври – Ден на музиката и поезията Обявен е през 1980 г. по повод 700 -годишнината от 

рождението на св. Йоан Кукузел. 

 

4 октомври - Ден на преводачите  

- Ден за защита на животните 

-440 г. от замяната на Юлианския календар, използван от 45 г. пр. Хр., с 

Григорианския календар (1582). 

-65 г. от началото на космическата ера. В Русия е изстрелян първият в света 

изкуствен спътник на Земята (1957). 

5 октомври -Международен  ден на учителя 

 

12 октомври -530 г. от откриването на Америка от Христофор Колумб (1492). 

16 октомври - Международен ден на прехраната 

18 октомври -Св. Лука Ден на художника 

19 октомври - Ден на българския лекар.  

- Ден на благотворителността  

27 октомври -240 г. от рождението на Николо Паганини (1782 – 27.05.1840), италиански цигулар 

и композитор. 

31 октомври -  Международен ден на Черно море 

1 ноември - Ден на  народните будители 

2 ноември -125 г. от рождението на Асен Разцветников (1897 – 30.07.1951), български поет, 

писател и преводач. 

3 ноември - Ден на българския художник. Отбелязва се от 3 ноември 1993 г. в деня на 

църковния празник на св. Пимен Зографски, обявен за покровител на българските 

художници. Празнува се от българските художници иконописци и реставратори. 

-65 г. от първия полет в Космоса с живо същество на борда – руският космически 

кораб "Спутник–2" с кучето Лайка (1957). 

7 ноември -185 г. от рождението на Любен Каравелов (1837 – 1879), писател и 

националреволюционер 

10 ноември - Международен ден на младежта 

14 ноември -115 г. от рождението и 20 г. от смъртта на Астрид Линдгрен (1907 – 28.01.2002), 

шведска писателка за деца. 

16 ноември Международен ден на толерантността 



17 ноември - 195 години от рождението на П.Р.Славейков /17.11.1827 – 1.07.1895/ 

20 ноември -100 г. откакто започва да се прилага (1922) правописът на министър Омарчевски, 

който заменя Иванчовския правопис. Последната правописна реформа е от 

27.02.1945 г. 

 

21 ноември - Ден на християнското семейство 

- Световен ден на телевизията 

1 декември - Ден на борбата срещу СПИН 

 

7 декември -85 г. от смъртта и 150 г. от рождението на Антон Страшимиров (15.06.1872 – 

1937), български прозаик и драматург.  

-140 г. от рождението на Георги Райчев (1882 – 1947), писател 

 

10 декември - Ден за защита на човешките права 

14 декември -50 г. от смъртта и 120 г. от рождението на Ангел Каралийчев (21.08.1902 – 1972), 

български писател. 

24, 25 декември - Коледни  празници 

-380 г. от рождението и 295 г. от смъртта на Исак Нютон (1642 – 20.03.1727), 

английски физик, математик и астроном. 
                                          2023г. 

1 януари -Нова година 

– 160 години от рождението на Алеко Константинов 

-Международен ден на мира. Обявен от папа Павел VІ. Чества се от 1968 г. 

160 г. от рождението на Любомир Милетич, български филолог, един от 

основателите на Софийския университет „Климент Охридски” (1863-1937) 

4 януари -145години от Освобождението на София от османско робство 

-380 г. от рождението на Исак Нютон, английски учен (1643–1727) 

6 януари – 175 години от рождението на Христо Ботев 

- Йордановден 

7 януари - Ивановден 

10 януари -140 г. от рождението на Алексей Толстой, руски писател (1883-1945) 

-105 г. от смъртта на Константин Иречек, чешки историк, автор на първата 

цялостна научна история на българите от древността до 1875 г. – "История на 

българите". В България работи и като министър на просветата (1881 – 1882) и 

директор на Народната библиотека (1884 - (24.06.1854 – 10.01.1918) 

11 януари  -Международен ден на думата "Благодаря". 

12 януари -395 г. от рождението на Шарл Перо, френски писател и учен, известен днес с 

приказките си "Пепеляшка"; "Червената шапчица"; "Спящата красавица" и др. 

(12.01.1628 – 15.05.1703) 

13 януари -145 г. от рождението на Пейо Яворов (Пейо Тотев Крачолов), поет и драматург 

(1878-1914) 

-Ден на българското кино. На този ден се е състояла публичната премиера на 

първия български игрален филм "Българан е галант". 

14 януари -125 г. от смъртта на Луис Карол, английски писател, автор на приказки и 

стихотворения за деца : "Алиса в страната на чудесата" (27.01.1832 – 14.01 1898) 

29 януари -1765 г. - Софроний Врачански завършва първия препис на История 

славянобългарска  

3 февруари - През 1878 г. - Руско-турска война (1877-1878): Части на Руския Долнодунавски 

отряд освобождават Балчик и Провадия от турско 

робство.                                                                                                    

 

8 февруари   - 1913 г. - Балканската война: България побеждава Османската империя в боя при 

Булаир 

-195 г. от рождението на Жул Верн, френски писател (1828-1905) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1765
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1878
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1877-1878)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/1913
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%80


9 февруари - 1949 г. - България се присъединява към Детския фонд на Обединените нации 

УНИЦЕФ. Фондът е учреден три години по-рано с цел да осигурява спешна 

помощ, храна и здравни грижи за децата, пострадали от Втората световна война. 

- 1998 г. - Екатерина Дафовска  става първата българска олимпийска шампионка 

на зимна олимпиада –  Нагано, Япония 

14 февруари - на този ден е починал Константин Философ 

19 февруари - 150 години от смъртта на Левски /На 18.02.1873 е обесен Апостола на свободата/  

550 г. от рождението на Николай Коперник, полски астроном, основоположник на 

хелиоцентричната теория (1473 – 1543). 

23 февруари 200 г. от рождението на Найден Геров Добрович, български писател, езиковед и 

общественик (1823-1900) 

 

1 март - Баба Марта 

3 март - Национален празник на България – 145 години от освобождението на България 

 

 

4 март 345 г. от рождението на Антонио Вивалди, италиански композитор (1678 – 1741) 

8 март -Международен ден на жената 

20 март Международен ден на земята. Отбелязва се от 1971 г. по идея на американския 

учен Джон Макконел, подкрепена с декларация на генералния секретар на ООН У 

Тан. Чества се в деня, когато настъпва астрономическата пролет 

21 март - Световен ден на поезията. Създаден през 1999 г. във Франция на сесията на 

ЮНЕСКО. 

- Започва Oбсадата на Варна от Калоян 

22 март -Световен ден на водата 

23 март - На тоя ден през 1187 година е сключен договор, който слага край на 

византийското робство 

24 март - На тоя ден през 1201 година Калоян освобождава Варна 

25 март - Благовещение 

26 март -  105 г. от превземането на Одринската крепост (13 март стар стил) 1913 г. Този 

ден се чества и като Ден на Тракия 

27 март -145 г. от смъртта на Добри Войников, български възрожденски учител, писател 

драматург, журналист и общественик. Основоположник на българския театър и 

негов първи режисьор. Един от учредителите на днешната БАН. Едно от най-

известните му произведения е комедията „Криворазбраната цивилизация" (1871). 

(10.11.1833 – 27.03.1878) 

28 март -150 г. от рождението на Максим Горки, руски писател (1868 – 1936) 

30 март -170 г. от рождението на Винсент Ван Гог , холандски живописец, (1853 – 1890) 

1 април -Ден на шегата 

2 април -Международен ден на детската книга 

6 април 540 г. от рождението на Рафаело, италиански художник и архитект от епохата на 

Ренесанса. Рисува множество мадони : "Сикстинската мадона" е най-прочутата 

(1515 – 1519), а от стенописите е "Атинската школа"(06.04.1483 – 06.04.1520) 

7 април -Световен ден на здравето 

10 април -  1979 г. - Интеркосмос: От Байконур е изстрелян съветският космически кораб 

Союз-33, на борда с първия българин-космонавт Георги Иванов 

12 април - Ден на космонавтиката 

 

16 април  -Великден 

-Ден на Конституцията. Празник на българските юристи. Отбелязва се по 

инициатива на Съюза на юристите в България. На този ден, през 1879 г., първото 

Велико народно събрание приема Търновската конституция 

20 април -   1846 г. — В Лайпциг Иван Богоров издава първия брой на първия български 

вестник Български орел.  
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- 1876 г. — Българските земи под османско владичество: Избухва Априлското 

въстание.  

-  1984 г. — Христо Проданов става първият български алпинист, който изкачва 

връх Еверест, при завръщането си от който загива. 

22 април Световен ден на Земята. Празник, посветен на нашата планета. Обявен през 2009 г. 

на сесията на ООН 

23 април -Световен ден на книгата 

29 април -125 г. от рождението на Елисавета Багряна, българска поетеса (1893 – 1991) 

1 май - Ден на труда 

6 май - На тоя ден през 1877 година Самарското знаме е връчено на трета опълченска 

дружина 

- 1651 г. - В Рим е отпечатана първата печатна книга на новобългарски език 

Абагар. 

 - Ден на храбростта и българската армия;Гергьовден 

9 май - Ден на Европа 

11 май - Ден на Св.св Кирил и Методий 

 

12 май - 1876 г. - В Тетевенския Балкан при засада е убит Георги Бенковски 

15 май - 131 години от създаването на песента “ Върви народе възродени” /Химн на 

Кирил и Методий/ 

-Международен ден на семейството 

18 май -Международен ден на музеите 

24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 

 

27 май - 1095 години от смъртта на Симеон I  / 927 година / 

29 май - 1876 г. — Четата на Христо Ботев овладява пътническия параход „Радецки“ и 

заставя капитана да спре на българския бряг 

31 май - Ден без тютюнев дим 

1 юни - Ден на детето 

1-5 юни - Седмица за защита на околната среда 

2 юни - Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България 

4 юни -175 г. от смъртта на Неофит Бозвели, български възрожденец, основоположник 

на черковно-националната борба на българския народ, книжовник и учител. 

(ок.1785 – 04.06.1848) 

5 юни Световен  ден за защита на околната среда 

15 юни 160 г. от излизането на в-к „Гайда”, редактиран от Петко Р. Славейков през 1863 г. 

18 юни 100 г. от смъртта на Христо Смирненски, български поет (1898 – 1923) 

19 юни -400 г. от рождението на Блез Паскал, френски математик, физик и философ (1623 

– 1662) 

27 юли -195г. от рождението на Христо Г. Данов , български възрожденски учител, 

книжовник и родоначалник на книгоиздаването в България. (27.07.1828 – 

11.12.1911) 

2 август -120г. от избухването на Илинденско-Преображенското въстание (1903) 

3 август -125 г. от рождението на Калина Малина , българска детска писателка, автор на 

над 50 книги. (03.08.1898 – 04.01.1979) г. 

27 август -195 г. от рождението на Христо Груев Данов, основоположник на българското 

книгоиздаване ( 1828 – 1911) 

3 септември - 125 г. от рождението на Димитър Талев, български писател (1898-1966) 
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ОУ „ ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ „ гр. ВАРНА 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

Учебна 2022/2023 година 

ЗАДАЧИ и ЦЕЛИ: 
1. Разширяване и обогатяване на двигателната култура на учениците за  подобряване на физическата 

им дееспособност. 

2. Формиране на траен интерес и потребности за системни занимания със спорт. 

3. Повишаване на мотивацията им за спортуване. 

4.  Достойно представяне на училището в спортни мероприятия от Общински, Областен и 

Национален мащаб. 

 

ДЕЙНОСТИ: 
1. Традиционен спортен празник ноември, май/юни 

2. Вътрешноучилищни мероприятия по: 

-  щафетни игри 2-3 клас май 

- народна топка 4-5 клас октомври-ноември, март/април-май 

- футбол 6-7 клас октомври-ноември, април-май 

- баскетбол/волейбол 6-7клас април - май 

- шах 4-7 клас декември - януари 

- „Лъвски скок“ 4-7 клас февруари 

3. Участие на представителни отбори по видове спорт: 

3.1. Общински Ученически игри - октомври – февруари 

3.2. Ученическа купа Варна - ноември – юни 

3.3.  Международен ден на предизвикателството  -  май 

3.4. Общински турнир по плуване -  юни 

3.5 Европейски ден на спорта - септември 

3.6. Европейска седмица на движението - май 

 

Място на провеждане:  по наредба, спортна база ОУ „Петко Р. Славейков“ 

 

Катедра ФВС:  
Ст. Йорданова, Св. Колев, В. Георгиев 


