
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”
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Н А
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за учебната 2022/2023 година

Настоящият Годишен план за дейността на училището е приет с Решение № 2, взето на заседание на Педагогическия съвет -
Протокол № 13/12 септември 2022 г., утвърден със заповед на директора № РД-10-1421/12 септември 2022 г.



МИСИЯ, ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

МИСИЯ
Мисията на Основно училище „Екзарх Антим І“ е да осигури равен достъп до образование с добро качество за всички така, че да
придобият ключови компетенции и преносими умения, съзвучни с потребностите на гражданското общество и дигиталното поколение в
21 век.
ВИЗИЯ
Основно училище „Екзарх Антим І” да бъде приобщаващо училище за училищните общности и заинтересованите страни със среда,
съчетаваща образователни традиции, мотивирани учители, иновативни педагогически решения, дигитално развитие и устойчивост на
резултатите.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО
Прилагане на последователни политики за ефективно включване и трайно приобщаване на всеки ученик чрез обучение, ориентирано
към формиране и развитие на компетентности и таланти, образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие в
сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща среда от мотивирани и креативни учители, работещи в мрежа.
ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
1. Реализиране на обучение и възпитание, ориентирани към формиране и развитие на ключови компетентности, преносими умения и
таланти.
2. Изграждане на професионални учебни общности (ПУО) от мотивирани, креативни и вдъхновяващи учители за прилагане и
популяризиране на иновативни практики чрез взаимодействие, взаимопомощ и възможности.
3. Разширяване на възможностите за ефективно и трайно приобщаване на учениците и сътрудничество между училището, семейната
среда и държавните и местни органи за осигуряване на позитивна образователна среда.
4. Трансформация на образователната среда, учебното съдържание, методите на преподаване чрез образователни иновации, интегрирано
знание и дигитални технологии за устойчиво развитие, интеркултурен диалог, разбиране и оценяване на културното многообразие,
демократична култура и дигитално гражданство.
5. Прилагане на интегриран подход за ефективно управление и ефикасно взаимодействие със заинтересовани институции и граждани,
партньорство и мобилности, споделяне на ресурси, работа по проекти и в мрежи.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ
Оперативна цел: Реализиране на обучение и възпитание, ориентирани към формиране и развитие на ключови компетентности,
преносими умения и таланти

№ Дейност Срок Отговорни лица Индикатори Финансиране
1 Планиране на учебно съдържание

и включване на различни техники,
методи и инструменти; ясни и
постижими цели и очаквания с
фокус на обучението от
преподаване на знания към
овладяване на ключови
компетентности и преносими
умения.

По време на
учебното време

Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности
Л. Христова, ЗД по
УД
Б. Вълева, ЗД по УД

Планирани и проведени
поне 3 урока/дейности в
целодневната организация
на учебния ден.
Годишни планове за
организиране и
провеждане на часа на
класа.
Контролна дейност на
директор,
заместник-директори по
учебната дейност.
Мерки за повишаване на
качеството (изработване,
прилагане и
актуализирането им при
необходимост)

Не се изисква

2 Прилагане на формиращо
оценяване при вътрешното
оценяване (текущи изпитвания)

По време на
учебното време

Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности

Ясни и разписани
критерии за оценяване
Използване на
резултатите за промяна на
практиките за
преподаване и учене
Работни листове,
информация от входните
нива по учебните
предмети, от
индивидуалния напредък
в обучението и от
наблюдението на

Не се изисква



развитието на учениците
и други материали
Резултати от текущите
изпитвания.
Контролна дейност на
директор,
заместник-директори по
учебната дейност.

3 Въвеждане на самооценяването
като част от формиращото
оценяване по учебните предмети
БЕЛ, Математика, Английски език,
Музика, Изобразително изкуство,
Технологии и предприемачество.

По време на
учебното време

М. Семерджиян
М. Витларова
Ж. Танева
М. Базел
Св. Борисов
Н. Караиванова
П. Георгиева
Кр. Мицева
Антонина Христова
М. Бъчварова
Росица Чолакова -
Каменова

Работни листове и други
материали.
Контролна дейност на
директор,
заместник-директори по
учебната дейност.

Не се изисква

4 Синхронизиране на изискванията
при вътрешната, външната и
международните оценки на
ключовите компетенции на
учениците.

м. ноември
2022 г.

М. Ковачева
Сн. Петрова
Ю. Петрова
П. Георгиева
В. Кузманова
Л. Иванова
Д. Александрова
Г. Христова

Преглед на проучвания,
анализи, резултати
Изработване на резюме на
възможности.
Контролна дейност на
директор,
заместник-директори по
учебната дейност.

Не се изисква

5 Свързване на знанията и уменията
от различни области за прилагане
на наученото в практически
ситуации и поощряване на ученето

По време на
учебното време

Учители в групи за
целодневна
организация на
учебния ден в

Планирани и проведени
поне на 3 дейности от
самоподготовка с
включени материали,

Не се изисква
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чрез правене, изследване,
откриване, преживяване, игра.

дейностите от
самоподготовка и
занимания по
интереси
Ръководители на
занимания по
интереси

техники и методи за учене
чрез правене, изследване,
откриване, преживяване,
игра.
Продукти на учениците
Работни листове и други
материали
Контролна дейност на
директор,
заместник-директори по
учебната дейност.

6 Провеждане на обучения за
педагогическите специалисти за
интегриране на учебното
съдържание, за ефективно
осъществяване на
междупредметни връзки и за
работа върху усвояване на
свързващите (трансверсални)
компетентности у учениците.

м. ноември
2022 г.

Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности

Обучени педагогически
специалисти
Обмен на информация
между педагогическите
специалисти за
реализиране на връзки
извън предметната им
област по теми от
учебното съдържание и
създадени в
сътрудничество планове
на уроци, които обхващат
дадена тема или явление
от няколко различни
научни (предметни)
гледни точки
едновременно, създавайки
компетентности от
синтетичен тип.

1 500,00 лева

7 Осигуреност с разбираеми,
атрактивни и съвременни учебни
комплекти и учебници

м. март 2023 г.

По график,
определен със

Д.
Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД
Б. Вълева, ЗД по УД

Извършен и съгласуван
избор на учебни
комплекти и учебници
Подадени заявки
Сключени договори

30 000,00 лева
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заповед на
министъра на
образованието
и науката

8 Осигуреност с разбираеми,
атрактивни и съвременни учебни
помагала, материали и електронни
ресурси.

м. юни 2023 г. Л. Христова, ЗД по
УД
Л. Иванова
А. Халибрям
М. Пилафова
В. Кузманова
К. Мицева

Извършен избор
Изготвен и разпространен
списък на помагала за
разширена подготовка и
часове извън учебния
план
Актуализирана
електронна библиотека

Не се изисква

9 Осигуряване на съвременна
образователна среда (устройства за
учене и преподаване, достъп до
интернет)

м. септември
2022 г.
м. април 2023 г.

Директор
Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД
Б. Вълева, ЗД по УД

Увеличен брой устройства
за учене и преподаване;
подобрен достъп до
интернет

10 000,00 лева

10 Балансирано прилагане на
хибридно обучение в дигитална и
недигитална среда

При
възникнала
необходимост
по време на
учебното време

Б. Вълева, ЗД по УД
Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности

Прилагане на
инструментите на Google
Workspace за преподаване
и учене

2 000,00 лева

11 Насърчаване на
ценностно-ориентирано поведение
и създаване на атмосфера в
класната стая, благоприятстваща
формиране на социални и
граждански компетентности

По време на
учебното време

Тодор Лалов,
Психолог, училищен
Класни ръководители
на паралелките

Отбелязани значими
празници/събития на
паралелката
Проведени тренинги за
изграждане на
паралелката като общност
Правила на паралелката
Отпразнувани
постижения

Не се изисква

12 Реализиране на инициативи за
съхраняване и утвърждаване на
българската национална
идентичност и популяризиране на
българския език, традиции и

Проведени инициативи
Изработени продукти

500,00
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култура: училищна инициатива “Да
познаваш миналото, за да
разбираш бъдещето” включваща:

- Изложба “Народните
будители”

- “Ой, Коледо”

- Седмица на Патронния
празник/Национален празник
3 март - Ден на
освобождението на България

- Вито хоро

- “Писано яйце”

м. октомври
2022 г.

м. декември
2022 г.

м. февруари
2023 г. - м.
март 2023 г.

м. април 2023 г.

м. април 2023 г.

Светослав Борисов
Кънчо Славчев
Айлин Халибрям
Марио Базел
Светослава Бакалова

Ж. Танева
Ст. Михайлова
Сн. Петрова
М. Пилафова

М Ковачева
М. Витларова
П. Георгиева
М. Бъчварова
Ж. Танева
Л. Иванова
Антонина Христова
Яна Паскалева
Галина Христова
Яница Иванова

Н. Караиванова
Ж. Танева
Росица Чолакова -
Каменова
К. Керкелова
Т. Димитрова

Св. Борисов
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- Ден на Земята

- 24 май

м. април 2023 г.

м. май 2023 г.

М. Базел
Д. Колева
Лора Трендафилова
Теодора Петрова
Цветомира Вергова
Райна Минчева

Учители в групи за
целодневна
организация на
учебния ден
Класни ръководители
Веселина Кузманова

Снежана Петрова
Ж. Танева
Т. Димитрова
С. Генова
М. Пилафова

13 Насърчаване на познанието,
разбирането и осмислянето на
европейските ценности чрез
инициативи за Деня на Европа

м. май 2023 г. Р. Андонова
Антония Христова
Т. Лалов
Ученически съвет

Проведени инициативи
Изработени продукти

Не се изисква

14 Изграждане на умения за критично
мислене и разбиране за света,
културата, религиите, историята,
медиите, икономиката, околната
среда, устойчивостта училищна

По време на
учебното време
В часа на класа

Т. Лалов
Класни ръководители
Ученически съвет

Проведени дейности и
занятия
Резултата в края на
учебните занятия

Не се изисква

15 Формиране на компетентности за
междукултурен диалог и изява на
активна гражданска позиция

По време на
учебното време
В часа на класа

Т. Лалов
Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности
Класни ръководители

Проведени дейности и
занятия
Резултата в края на
учебните занятия

Не се изисква
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Ученически съвет

16. Организиране и провеждане на
изложби за развитие на талантите
на учениците с изявени интереси в
областта на изкуствата и културата.

м. декември
2022 г.
м. март 2023 г.

Св. Борисов
М. Базел

Проведени 2 изложби
Изпратени творби за
участие в конкурси

250,00

17. Предоставяне на възможности на
учениците за включване в
занимания по интереси в
различните тематични области.

м. октомври
2022 г.
По време на
учебното време

Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности

Проведено анкетно
проучване сред
родителите
Изготвена Програма за
занимания по интереси за
учебната 2022/2023 г.
Изготвени Времеви
графици за реализиране
на занимания по интереси
Проведени дейности

съгласно Наредба за
финансиране на
институциите в
системата на
предучилищното и
училищното
образование и
Наредба за
приобщаващо
образование

18. Разнообразяване на възможностите
за развитие на талантите на
учениците в областта на науката,
изкуствата, спорта и културата
(детски лагери, екскурзионно
летуване, походи, училища сред
природата и други пътувания с
образователна, възпитателна,
културно-развлекателно и
опознавателна цел, както и
провеждане на дейности (проектни
и/или творчески) в извънучилищна
обучаваща среда (организирана
проява, изява, мероприятие,
организирано посещение на
природни обекти, обществени,

По време на
учебното време

Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности

Планиране на дейностите
в приложения към
Годишен план за
дейността на училището
Проведени дейности
Резултат в края на всяка
проведена дейност.

Не се изисква
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културни и научни институции),
провеждани в и/или извън
населеното място на училището

19. Подкрепа за участие в общински,
областни, национални и
международни конкурси,
олимпиади и състезания в областта
на науката, изкуствата, спорта и
културата чрез консултации и
съвместни срещи.

По време на
учебното време

Педагогически
специалисти на
учителски длъжност
по учебни часове в
прогимназиален етап.

Проведени консултации и
съвместни срещи
Ученици, участници в
конкурси в различни
области
Резултат в края на всяко
състезание, конкурс или
олимпиада.

Не се изисква

20. Предоставяне на материални и
морални стимули за учениците с
високи постижения в
образователната дейност, в
заниманиманията по интереси и за
приноса им към развитието на
училищната общност:

- награда “Антимовец”
- индивидуална грамота и

предметна награда за
постигнати изключителни
успехи в учебната дейност
при завършване на основно
образование

- индивидуална грамота и
предметна награда за
реализирането на
изследователски проекти в
конкретни предметни
области, на творчески
проекти или на проекти,
свързани с иновации в
образованието

м. май 2023 г. -
м. юли 2023 г.

м. юни 2023 г. -
м. юли 2023 г.

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Определени комисии със
заповед на директора
Предоставени материални
и морални стимули
(награда “Антимовец”,
индивидуални грамоти,
групови/паралелкови
грамоти;, материални
стимули)

500,00
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- групови/паралелкови
грамоти и/или предметни
награди за участие в
доброволчески или
благотворителни
инициативи, свързани с
гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно
образование

През учебно
време в срок до
3 дни от
провеждане на
инициативата
на специално
организирани
събития

21. Привличане на представители на
висши училища, научни институти,
социални партньори и
неправителствени и други
организации в подкрепа на
извънкласните и извънучилищните
дейности.

По време на
учебната
година

Т. Лалов,
Сн. Петрова,
Кр. Мицева,
М. Базел,
Ж. Танева,
Ст. Михайлова
Т. Димитрова

Брой съвместни
инициативи и/или
партньорства.

Не се изисква

Оперативна цел: Изграждане на ПУО от мотивирани, креативни и вдъхновяващи учители за прилагане и популяризиране на
иновативни практики чрез взаимодействие, взаимопомощ и възможности.

№ Дейност Срок Отговорни лица Индикатори Финансиране

1 Определяне на наставници на
новопостъпващи педагогически
специалисти.

м. октомври
2022 г./м.
ноември 2022
г., при
необходимост

Директор
Педагогически
специалисти,
определени за
наставници.

Заповед за определяне на
учители - наставници.

Не се налага

2. Реализиране на програма за
въвеждаща квалификация на
педагогически специалисти чрез
наставничество.

съгласно
заповед на
директора/при
необходимост

Директор
Педагогически
специалисти,
определени за
наставници.

Брой педагогически
специалисти, въвлечени в
програмата

2000,00

3. Създаване и прилагане на
Наръчник на новопостъпили

м.септември
2023 г.

Директор Брой педагогически
специалисти, работници и

Не се налага
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педагогически специалисти,
работници и служители за
успешно интегриране в училище.

Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
М. Пилафова
Н. Караиванова

служители успешно
интегриране в училище.

4. Осигуряване на условия за
поддържаща и продължаваща
квалификация за повишаване на
професионалните компетенции на
учителите

По време на
учебната
година, в
съответствие с
Плана за
квалификацион
на дейност

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Брой проведени обучения
Брой включени
педагогически
специалисти

6000,00

5. Поддържаща и продължаваща
квалификация за повишаване на
уменията на учителите за
прилагане на облачни дигитални
технологии, вкл. сертифициране и
ресертифициране на Google
Certified Educator Level 1/ Level 2

По време на
учебната
година, в
съответствие с
Плана за
квалификацион
на дейност

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Брой сертифицирани и
ресертифицирани Google
Certified Educator Level 1/
Level 2

3000,00

6. Повишаване на квалификациите на
педагогическите специалисти за
развитие на компетентностите им
за работа в професионални учебни
общности, прилагане на
проектно-базирано обучение,
съвместно преподаване,
интердисциплинарни уроци

По време на
учебната
година, в
съответствие с
Плана за
квалификацион
на дейност

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Брой проведени обучения
Брой включени
педагогически
специалисти
Брой участия във форуми,
конференции и др. за
споделяне на добри
практики

10000, 00

7. Споделяне на информация и
ресурси от участия в
професионални форуми.

В срок до 15
дни от
приключване
на форума

Л. Христова, ЗД по
УД
Педагогически
специалисти,
участвали в
професионални
форуми

Резюме на форума
Споделени ресурси

Не се налага.
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8. Изграждане и работа в
професионални учебни общности
за сътрудничество и съвместна
работа с родители с цел
изграждане на позитивна,
приемаща, подкрепяща и
безопасна среда за социализация,
преживяване и учене.

По време на
учебната
година

Директор,
Любомира Иванова
Славка Генова
Антония Христова
Яна Паскалева
Мария Семерджиян
Жулиета Танева

Сформирано ПУО,
разширени и допълнени
умения за съвместно
планиране, организиране
и провеждане на събития,
брой проведени срещи на
ПУО, брой проведени
събития и съвместни
срещи с родители.

Не се налага.

9. Изграждане на ПУО за
сътрудничество и съвместна
работа за реализиране на
проектно-базирано обучение в
дейностите в групите за
целодневна организация на
учебния ден

По време на
учебната
година

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Катя Керкелова
Теодора Димитрова
Кънчо Славчев
Теодора Петрова
Цветомира Вергова
Светослава Бакалова
Станимира Михайлова
Марияна Димитрова
Наталия Букова
Даниела Колева
Лора Трендафилова
Райна Минчева
Яница Иванова

Сформирано ПУО,
разширени и допълнени
умения за съвместно
планиране, организиране
и провеждане на
проектно-базирано
обучение, брой проведени
срещи на ПУО, брой
планирани и проведени
проектно-базирани
занимания по интереси.
Резултат в края на всеки
реализиран проект.
Ангажиране на учители и
ученици в иновативни
практики в учебния
процес.

Не се налага.

10. Изграждане на ПУО за
сътрудничество и съвместна
работа за реализиране на
интердисциплинарно обучение

По време на
учебната
година

Директор
Л. Христова, ЗД по УД
П. Георгиева
Ю. Петрова
Кр. Мицева
Р. Андонова
М. Пилафова

Сформирано ПУО,
разширени и допълнени
умения за съвместно
планиране, организиране
и провеждане на
интердисциплинарно
обучение, брой проведени
срещи на ПУО, брой

Не се налага.
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Людмила Иванова
Д.Стоянова
Антонина Христова
Росица Чолакова -
Каменова
Биляна Вълева
Маргарита Ковачева
Антонина Христова
Мария Пилафова
Ралица Андонова
Марина Витларова

планирани и проведени
интердисциплинарни
уроци.
Ангажиране на учители и
ученици в иновативни
практики в учебния
процес.

11. Изграждане на ПУО за
сътрудничество и съвместна работа
за реализиране на уроци със
съвместно преподаване

По време на
учебната
година

Веселина Кузманова
Снежана Петрова
Десислава
Александрова
Яница Иванова
Галина Христова
Кристиан Моллов
Александър Стоилов
Айлин Халибрям
Мирена Бъчварова

Сформирано ПУО,
разширени и допълнени
умения за съвместно
планиране, организиране
и провеждане на
интердисциплинарно
обучение, брой проведени
срещи на ПУО, брой
планирани и проведени
интердисциплинарни
уроци.
Ангажиране на учители и
ученици в иновативни
практики в учебния
процес.

Не се налага.

12. Изграждане на ПУО за
сътрудничество и съвместна
работа за реализиране на уроци в
културни институции

По време на
учебната
година

Нина Караиванова
Марио Базел
Светослав Борисов

Сформирано ПУО,
разширени и допълнени
умения за съвместно
планиране, организиране
и провеждане на
интердисциплинарно
обучение, брой проведени
срещи на ПУО, брой

Не се налага.
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планирани и проведени
интердисциплинарни
уроци.
Ангажиране на учители и
ученици в иновативни
практики в учебния
процес.

13. Осигуреност със споделено
виртуално пространство за
съхранение на документи, даващо
възможност за екипна работа, за
взаимодействие и взаимопомощ в
училище.

По време на
учебната
година

Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Създадени екипни
дискове.

Не се налага.

14. Възможност за провеждане на
екипни срещи в лице и/или чрез
Google-Meet.

По време на
учебната
година

Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Модернизиране на
дигитална среда и
внедрени образователни
иновации.

Не се налага.

15. Информиране и подкрепа на
педагогическите и
непедагогическите специалисти за
възможности за взаимодействие и
взаимопомощ извън училище.

По време на
учебната
година

Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Сътрудничество с други
институции.

Не се налага.

16. Създаване на условия за споделяне
на нов опит в група от
съмишленици чрез провеждане на
професионални
вътрешноинституционални
квалификационни форуми

По време на
учебната
година

Комисия за
квалификационна
дейност
Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности

Брой проведени форуми
Споделени презентации,
материали и др.

5000,00

17. Окуражаване на мотивирани,
креативни и вдъхновяващи
учители чрез поощрения и награди
за прилагане и популяризиране на
иновативни практики чрез

Ежегодно през
м. ноември
м. май

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Брой поощрени и/или
наградени педагогически
специалисти с парична
награда и/или грамота
и/или предметна награда

4000,00
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взаимодействие, взаимопомощ и
възможности

18. Участие в конференции, форуми,
конкурси, програми, събития и
други за популяризиране на
иновативни практики.

Ежегодно в
съответствие с
времевия
график на
събитието

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности

Брой участия в
конференции, форуми,
конкурси, програми,
събития и други за
популяризиране на
иновативни практики.

1000,00

19. Споделяне на материали и новини
на сайта на училището, във
фейсбук страницата и други медии

Ежегодно в
срок до пет дни
от
приключване
на събитието

Директор,
Л. Христова, ЗД по
УД
Марио Базел
Педагогически
специалисти на
учителски
длъжности

Брой публикации 1000,00

Оперативна цел: Разширяване на възможностите за ефективно и трайно приобщаване на учениците и сътрудничество

№ Дейност Срок Отговорни лица Индикатори Финансиране

1. Проучване на нагласите на
родителите за участие в училищни
дейности и дейности на ниво
паралелка.

Ежегодно
м. октомври/ м.
ноември

Б. Вълева, ЗД по УД
Класни ръководители
на паралелките

Активно взаимодействие
на педагогическите
специалисти с
родителската общност.
Брой проведени анкети.
Брой попълнили
анкетите

Не се налага.
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2. Организиране и провеждане на
общи дейности по интереси,
честване на празници,
благотворителни акции и други
събития за ефективно
сътрудничество и родителска
активност на ниво паралелка

През учебното
време

Класни ръководители
на паралелките

Брой реализирани общи
дейности по интереси,
честване на празници,
благотворителни акции и
други събития за
ефективно
сътрудничество и
родителска активност на
ниво паралелка.

Не се налага.

3. Организиране и провеждане на
общи дейности по интереси,
честване на празници,
благотворителни акции и други
събития за създаване на
положително отношение към
образованието на ниво училище.

През учебното
време

Б. Вълева, ЗД по УД
Екип за организация
и провеждане на
празници, тържества
и концерти

Брой проведени
дейности/събития
Резултат в края на всяко
събитие и
благотворителни акции.

Не се налага.

4. Организиране и провеждане на
срещи между родители и учители за
адаптиране на учениците към
образователната система и за
повишаване на мотивацията за
учене.

През учебното
време

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Брой проведени срещи
между родители и
учители за адаптиране на
учениците към
образователната система
и за повишаване на
мотивацията за учене.

Не се налага.

5. Персонализиране на обучението за
всеки ученик, съобразно
индивидуалните му потребности,
напредък и възможности за
разгръщане на пълния му
потенциал.

Ежегодно през
учебното
време.

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Реализиране на обучение,
ориентирано към
формиране на ключови
компетентности,
преносими умения и
таланти.
Прилагане на
компетентностния
подход.

Не се налага.
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Изработени работни
листове, презентации и
проекти.

6. Персонализиране на задачите за
самостоятелна работа за всеки
ученик, съобразно индивидуалните
му потребности, напредък и
възможности за разгръщане на
пълния му потенциал.

Ежегодно през
учебното време

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Работни
листове/образователни
ресурси/учебни
материали

Не се налага.

7. Персонализиране на работата за
преодоляване на обучителните
затруднения и повишаване на
образователните резултати.

Ежегодно през
учебното време

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Работни листове,
проектни задачи,
индивидуални
консултации и др.

Не се налага.

8. Персонализиране на работата за
насърчаване на таланта на
учениците и осигуряване на
възможност за участие в
олимпиади, конкурси, състезания и
други.

Ежегодно през
учебното
време.

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Разширяване на
възможностите за по -
ефективно приобщаване
на учениците към
училищната среда.
Консултации

Не се налага.

9. Функционално оценяване на
образователните потребности на
учениците със СОП и хронични
заболявания.

При
констатирана
необходимост

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Карти за функционално
оценяване на
образователните
потребности на
учениците със СОП и
хронични заболявания.

Не се налага.

10. Разработване и прилагане на
планове и програми за
индивидуална и/ или групова
работа.

При
констатирана
необходимост

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Разработени планове и
програми за
индивидуална и/ или
групова работа.

Не се налага.

11. Създаване и използване на
адаптирани образователни ресурси,
отговарящи на нуждите на
учениците със СОП/ уязвими
групи/ мигранти.

При
констатирана
необходимост

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Работни листове,
проектни задачи и др.

Не се налага.
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12. Обогатяване на специализираната
подкрепяща образователна
среда-оборудване и обзавеждане
съобразно нуждите на учениците.

При
констатирана
необходимост

Д. Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД
Педагогически
специалисти,
включени в ЕПЛР

Закупуване на
оборудване и
обзавеждане съобразно
нуждите на учениците.

1000,00 лв.

13. Реализиране на дейности за
превенция и интервенция на
насилието и тормоза

Ежегодно през
учебното
време.

Тодор Лалов
Координационен
съвет за планиране,
проследяване и
координиране на
усилията за справяне
с насилието и
тормоза

Родителски срещи;
Теми в час на класа;
Срещи с външни
организации;
Включване в
инициативи, свързани с
превенция и интервенция
на насилието и тормоза.

Не се налага.

14. Актуализиране на План за
превенция и интервенция на
насилието и тормоза (в училище)

м. октомври/м.
ноември 2022 г.

Координационен
съвет за планиране,
проследяване и
координиране на
усилията за справяне
с насилието и
тормоза

Актуализиран План за
превенция и интервенция
на насилието и тормоза
(в училище)

Не се налага.

15. Включване на учениците в риск в
групи за повишаване на социалните
умения за общуване и решаване на
конфликти по ненасилствен начин.

При
констатирана
необходимост.

Координатор на
процеса на
приобщаващото
образование
Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Сформирани групи за
повишаване на
социалните умения за
общуване и решаване на
конфликти по
ненасилствен начин.

Не се налага.

16. Оказване на педагогическа и
психологическа подкрепа за
ученици и родители.

Ежегодно през
учебното
време.

Т. Лалов
Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Срещи за Оказване на
педагогическа и
психологическа подкрепа
за ученици и родители.

Не се налага.

17. Квалификация на педагогическите
специалисти за управление на

м. април 2023 г. Директор Реализиране на
продължаваща

2000,00
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конфликти, справяне с агресията,
дискриминацията и насилието.

Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

квалификация, съгласно
План за
квалификационна
дейност.

18. Организиране и провеждане на
инициативи за повишаване на
толерантността, за намаляване на
агресията и кибертормоза.

Ежегодно през
учебното
време.

Т. Лалов
Ученически съвет
Класни ръководители
на паралелките

Теми в час на класа;
Инициативи за
повишаване на
толерантността, за
намаляване на агресията
и кибертормоза.

200,00 лв.

19. Формиране на просоциално
активно поведение чрез дейности в
подкрепа на каузи в рамките на
доброволчество,
благотворителност, екологични
инициативи и други, както на
територията на училището, така и
извън него.

Ежегодно през
учебното
време.

Т. Лалов
Ученически съвет
Класни ръководители
на паралелките

“Вместо цвете, дари
надежда”
“Коледен базар”
Кампания “ Жълти
стотинки”
Кампания “Капачки за
бъдеще”

Не се налага.

20. Подкрепа на дейността на
ученическия съвет и ученическото
самоуправление.

Ежегодно през
учебното
време.

Т. Лалов
Класни ръководители
на паралелките

Определени
представители на УС на
ниво паралелка;
Определени
представители на ниво
клас;
Определени
представители на ниво
училище.
Определяне на
председател и секретар
на УС;
Изготвен План за
дейността на УС.

Не се налага.

21. Утвърждаване ролята на часа на
класа като форма на възпитателна
работа.

През учебното
време

Класни ръководители
на паралелките

Създадени условия за
изграждане на позитивна
атмосфера в класа чрез

Не се налага.
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условия за позитивна
комуникация и
позитивни
взаимодействия;
възможности за
ангажиране в дейности,
носещи позитивни
емоции

22. Подпомагане на адаптирането на
учениците към изискванията на
образователната среда.

През учебното
време

Т. Лалов
Класни ръководители
на паралелките

Срещи-разговори за
подпомагане на
адаптирането на
учениците към
изискванията на
образователната среда.

Не се налага.

23. Съдействие на учениците за
решаване на въпроси в рамките на
училищната общност, към които
проявяват интерес.

През учебното
време

Т. Лалов
Класни ръководители
на паралелките
Ученически съвет

Срещи-разговори
Информиране за
възможности за
включване в инициативи
и събития
Съвместно планиране и
организиране на
инициативи и събития

Не се налага.

24. Ефективно използване на
прилаганите в училище канали за
комуникация за информираност и
взаимодействие със семейната
общност.

През учебната
година

Директор
Заместник-директори
Педагогически
специалисти на
учителски длъжности
Психолог

Използване на
електронен дневник
“Школо”, инструменти
на Google Workspace for
Education (GMail, Meet)

Не се налага.

25. Въвличане на членове на
семейството за създаване на учеща
среда в дома и училище.

През учебното
време

Т. Лалов
Класни ръководители
на паралелките

Срещи - тренинги Не се налага.

26. Въвличане на членове на
семейството като доброволци в
училищни и извънучилищни
дейности.

През учебното
време

Класни ръководители
на паралелките

Участие на семейството
като доброволци в
училищни и

Не се налага.

20



извънучилищни
дейности.

27. Въвличане и ангажиране на
Обществения съвет и Училищното
настоятелство за провеждане на
дейности и събития, значими за
позитивното възпитание на
учениците.

През учебното
време

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Класни ръководители
на паралелките
Тодор Лалов

Сътрудничество с
Обществен съвет и
Училищно настоятелство

Не се налага.

Оперативна цел: Трансформация на образователната среда, учебното съдържание, методите на преподаване чрез образователни
иновации, интегрирано знание и дигитални технологии за устойчиво развитие, интеркултурен диалог, разбиране и оценяване на
културното многообразие, демократична култура и дигитално гражданство

№ Дейност Срок Отговорни лица Индикатори Финансиране

1. Ангажиране на педагогическите
специалисти в процеса на вземане
на решения чрез групов консенсус и
поемане на конкретна отговорност.

През учебната
година

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Участия в работни срещи
на ПУО, екипи, комисии,
за обсъждане и вземане
на решения;
Участие в заседания на
Педагогически съвет

Не се налага.

2. Изготвяне на проектно
предложение за иновативно
училище

В съответствие
със сроковете и
регламентите
за
кандидатстване
определени от
МОН при
необходимост

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Брой ученици, обхванати
в дей
ности по проект за
иновации;
Брой педагогически
специалисти на
учителски длъжности,
обхванати в дейности по
проект за иновации.

Не се налага.

3. Подобряване и активизиране на
участието на родителската общност

През учебното
време

Т. Лалов
Класни ръководители
на паралелките

Директни посещения в
учебни часове и
дейности в ГЦОУД;

Не се налага.
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чрез приобщаващи иновативни
дейности.

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

открити уроци,
тържества, празници,
тренинги, инициативи и
други събития

4. Прилагане на хибридна форма на
обучение (присъствено и
дистанционно) чрез използване на
отворени образователни ресурси и
прилагане на иновативни методи на
преподаване.

При
необходимост
и/или в
съответствие с
нормативни
документи

Директор,
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Обхват на всички
ученици в
образователния процес

Не се налага.

5. Разширяване на възможностите за
интегрирано знание чрез учебни
програми за обучение по учебни
предмети в областта на глобалното,
гражданското и интеркултурното
образование в избираемите учебни
часове.

През учебното
време

Директор,
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Разработени и прилагани
в практиката учебни
програми за разширена
подготовка в I, II, III, IV,
V и VI клас.

Не се налага.

6. Прилагане на инструментите на
Google Workspace for Education и
разширяване на функционалността
чрез образователни софтуери,
приложения и други, съвместими с
Google Classroom.

През учебното
време

Директор,
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Разширяване обхвата на
прилаганите в практиката
инструментите на Google
Workspace for Education
База данни от
образователни ресурси

Не се налага.

7. Увеличаване броя на крайните
електронни устройства за учене,
преподаване и администриране.

През учебната
година

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Диана Смиленова -
Ватева, Зам.
директор, АСД

Брой осигурени
устройства за ученици и
педагогически
специалисти

25 000, 00

8. Формиране на умения за безопасно
използване на интернет, за

През учебната
година

Т. Лалов
Класни ръководители
на паралелките

Брой теми за час на класа
Брой тренинги

Не се налага.
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разпознаване на рискове, заплахи,
фалшивите новини и други.

Ученически съвет Брой събития и
инициативи

9. Създаване и споделяне на
дигитални образователни ресурси
(учебно съдържание и дигитални
решения за анализ и оценяване на
образователните резултати) от
педагогическите специалисти по
класове, предмети и дейности в
целодневната организация на
учебния ден

През учебната
година

Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Споделени ресурси в
екипен диск “Учители”,
папка “Електронни
образователни ресурси”

Не се налага.

10. Разширяване на дейностите,
свързани с формиране на знания и
умения за живот с фокус към
здравното образование,
здравословното хранене, първа
долекарска помощ с активното
участие на родителите.

През учебното
време

Веселина Кузманова
Айлин Халибрям

Брой проведени събития
и инициативи

500,00 лв.

11. Разширяване на дейностите,
свързани с безопасно движение по
пътищата и обучение по различни
видове спорт с активното участие
на родителите.

През учебното
време

Мирена Бъчварова
Снежанка Петрова
Александър Стоилов
Кристиан Моллов

Брой проведени събития
и инициативи

500,00 лв.

12. Разширяване на дейностите,
свързани с формиране на
екологична култура и навици за
разделно събиране на отпадъци с
активното участие на родителите.

През учебното
време

Веселина Кузманова
Айлин Халибрям

Брой проведени събития
и инициативи

500,00 лв.

13. Оптимизиране на системата за
видеонаблюдения и осигуряване на
безопасен достъп на учениците до
училище.

м. юли 2022 г. Директор,
Д. Смиленова-Ватева,
ЗД АСД

Оптимизирана системата
за видеонаблюдение и
осигурен безопасен
достъп на учениците до
училище

15 000, 00
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Оперативна цел: Прилагане на интегриран подход за ефективно управление и ефикасно взаимодействие със заинтересовани
институции и граждани, партньорство и мобилности, споделяне на ресурси, работа по проекти в мрежи.

№ Дейност Срок Отговорни лица Индикатори Финансиране

1. Утвърждаване на практики за
ефективно функциониране на
общото събрание на работниците и
служителите.

През учебната
година

Директор,
Д. Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД

Брой заседания на
Общото събрание

Не се налага.

2. Утвърждаване на практики за
ефективно функциониране  на
Обществен съвет

През учебната
година

Директор,
Д. Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД

Брой заседания на
Обществен съвет

500,00

3. Утвърждаване на практики за
ефективно функциониране  на
Училищно настоятелство

През учебната
година

Директор
Д. Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД

Брой съвместни
инициативи с Училищно
настоятелство

500,00

4. Утвърждаване на практики за
ефективно функциониране  на
Ученически съвет като форма на
ученическо самоуправление, чрез
която учениците участват в
ученическия живот.

През учебната
година

Т. Лалов
Класни ръководители
на паралелките

План за дейността на
Ученически съвет
Изпълнение на плана за
дейността на
ученическия съвет

500,00

5. Утвърждаване на практики за
ефективно функциониране  на
Родителски съвети на ниво
паралелка.

През учебната
година

Класни ръководители
на паралелките

Брой проведени срещи
Участия в събития и
инициативи

Не се налага.

6. Утвърждаване на лидерството като
водещ подход в управлението.

През учебната
година

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Д. Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД

Делегирани правомощия,
области и сфери на
отговорност

500,00

7. Утвърждаване на практики за
дигитализация на управлението

През учебната
година

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД

Изнасяне на
административни
документи и процеси в
облака

4 000, 00
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Д. Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД

8. Реализиране на форми за
сътрудничество за осигуряване на
позитивен организационен климат,
ефективна комуникация и
отношения на загриженост и
партньорства между училищните
общности.

През учебната
година

Т. Лалов
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Класни ръководители
на паралелките

Реализирани форми за
сътрудничество за
осигуряване на
позитивен
организационен климат,
ефективна комуникация
и отношения на
загриженост и
партньорства между
училищните общности.

1 000, 00

9. Утвърждаване на наградите за
педагогически специалисти,
работници, служители и ученици
като водещ подход за стимулиране
на креативността и иновациите.

През учебната
година в
съответствие с
регламентиран
и срокове в
правила и
ПУДУ

Директор,
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Д. Смиленова-Ватева,
ЗД, АСД

Приложени правила и
процедури за
награждаване
Брой наградени
педагогически
специалисти, работници,
служители и ученици

2 000, 00

10. Утвърждаване и усъвършенстване
на медийната политика за
популяризиране на училищните
инициативи, постижения, кампании
и други.

През учебната
година

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Сн. Петрова

Брой публикации в
медиите за
популяризиране на
училищните инициативи,
постижения, кампании и
други.

1 000, 00

11. Създаване на условия за включване
на педагогически специалисти и
училището в ефективни
партньорски мрежи с други
училища.

През учебната
година

Директор
Б. Вълева, ЗД по УД
Л. Христова, ЗД по
УД
Педагогически
специалисти на
учителски длъжности

Брой педагогически
специалисти, включени в
партньорски мрежи с
други училища
Брой обмени и/или
мобилности

1 000, 00

25



12. Реализиране на форми на
сътрудничество с детските градини
за адаптация и плавен преход на
детето към условията в училище.

През учебната
година

Б. Вълева, ЗД по УД
Любомира Иванова,
Росица
Чолакова-Каменова
Славка Генова

Брой проведени форми
на сътрудничество, вкл. и
в електронна среда

1 000, 00

13. Провеждане на съвместни
инициативи, партниране и
споделяне на ресурси с библиотеки,
музеи и други културни институции
и научни организации

През учебната
година

Директор
Л. Христова, ЗД по
УД
Сн. Петрова
Н. Караиванова
В. Кузманова
Г. Христова
Ст. Михайлова

Брой проведени форуми
на сътрудничество, вкл. и
в електронна среда

1 000, 00

14. Реализирани на форми на
сътрудничество и партньорства с
структурите на полицията и
неправителствени организации за
осъществяване на гражданско,
екологично, здравно и
интеркултурно образование,
превенция на зависимости,
кибертормоз и др.

През учебната
година

Т. Лалов
Ю. Петрова
Кр. Мицева
М. Ковачева

Брой проведени форуми
на сътрудничество, вкл. и
в електронна среда

Не се налага.

15. Представяне на постижения и
споделяне на добри практики

През учебната
година

Педагогически
специалисти на
учителска длъжност

Резюмета на постижения
и добри практики

Не се налага

16. Разработване на проектни
предложения по национални,
европейски и международни
програми, други схеми и грантове с
фокус училищно образование.

В съответствие
със сроковете
и регламентите
на съответната
програма,
схема, грант

Екип за писане и
работа по проекти

Брой разработени
проектни предложения

Не се налага.

17. Участие в проекти, насочени към
създаване на условия за
повишаване на потенциала на

В съответствие
със сроковете
и регламентите

Екип за писане и
работа по проекти

Брой одобрени и
реализирани проектни
предложения

Не се налага.
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учениците и педагогическите
специалисти и награждаване на
тяхната компетентност.

на съответната
програма,
схема, грант

Брой проекти, в които
училището е включено за
участие

18. Представяне на постижения и
споделяне на добри практики

През учебната
година

Екип за писане и
работа по проекти

Резюмета на постижения
и добри практики

1000,00 лв.
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Приложение 1 ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ОУ „Екзарх Антим І” гр. Пловдив

към Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/2023 година

Настоящият план проектира обучението и развитието на педагогическите специалисти в ОУ „Екзарх Антим І“, гр. Пловдив, през
учебната 2022/2023 година. Планът за квалификационна дейност проектира реализацията на основни стратегически цели, разписани в
Стратегията за развитие на училището за периода 2021 г. – 2025 г., а именно: Трансформация на образователната среда, учебното
съдържание, методите на преподаване чрез образователни иновации, интегрирано знание и дигитални технологии за устойчиво развитие,
интеркултурен диалог, разбиране и оценяване на културното многообразие, демократична култура и дигитално гражданство, изграждане на
ПУО от мотивирани, креативни и вдъхновяващи учители за прилагане и популяризиране на иновативни практики чрез взаимодействие,
взаимопомощ и възможности, Реализиране на обучение и възпитание, ориентирани към формиране и развитие на ключови компетентности,
преносими умения и таланти, Разширяване на възможностите за ефективно и трайно приобщаване на учениците и сътрудничество между
училището, семейната среда и държавните и местни органи за осигуряване на позитивна образователна среда.

Постигането на тези цели се осъществява чрез дейности по проучване, планиране, изработване и насочване към повишаване на
квалификацията на конкретен педагогически специалист, които дейности са мултиплицирани в Плана за квалификационна дейност.

Планът за квалификационна дейност е резултат от:

● дейностите по проучване и установяване на потребностите на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и кариерно
развитие, установени чрез анкета в Google формуляр;
● констатации от проверки и препоръки от представители на РУО Пловдив;
● годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаващата
квалификация, определяни ежегодно от Министерството на образованието и науката;
● правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация;
● възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.

Резултатите от проучването и констатациите от проверки показват, че педагогическите специалисти имат потребности за
разширяване на компетентности по отношение на:

● Преодоляване на конфликти и проблеми в работата на педагогическите специалисти и за безконфликтно общуване с ученици, родители,
колеги и други заинтересовани страни; Модели за позитивна комуникация със заинтересовани страни; Осигуряване на възможност за
прилагане на придобитите знания, за развиване на творческо мислене и мотивация за самостоятелна дейност на учениците; Формиране на
самооценка, самокритичност самоусъвършенстване на учениците; Съвместна работа в ПУО; ПБО;
● Иновативни образователни технологии и методи в образователния процес за преподаване и оценяване на резултатите на учениците.
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Планът за квалификационна дейност е резултат както от извършеното проучване и констатации от проверки, така и от осъзната
необходимост за учене през целия живот. Планираните дейности по обучението и развитието на персонала:

● допринасят за постигането на организационните цели;
● съответстват на потребностите на самите обучавани;
● създават възможност за приложение на наученото и подкрепа при приложението му.

Планът за квалификационна дейност е разработен в съответствие с:

● установени потребности на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията;
● констатации от проверки на експерти;
● контролната дейност на директора и заместник-директорите по учебната дейност по отношение на преподаване и управление на
паралелка;
● изисквания за първоначално и поддържащо обучение по безопасност на движение по пътищата;
● обучение на педагогическите специалисти, работниците и служителите по теми, свързани с насилието и тормоза
● нормативните актове и документи, в чиито обхват попада училището като институция
Разработеният план за квалификация е адекватен на потребностите на педагогическите специалисти, той е в съответствие с професионалния
им профил и е съобразен със следните изисквания към тях:
● да повишават квалификацията си, което се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ;
● да повишават квалификацията си по програми в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;
● да повишават квалификацията си чрез обмяна на добри практики в различни форми в не по-малко от 16 академични часа годишно за
всеки педагогически специалист.

ІІ. Цели на Плана за КД:

Отчитайки потребностите, споделените и установени дефицити по отношение на възможностите за разширяване на компетентности
и прилагайки съвременни технологии на планиране, се достигна до следните оперативни цели:

● Разширяване на компетентности за преодоляване на конфликти и проблеми в работата на педагогическите специалисти и за
безконфликтно общуване с ученици, родители, колеги и други заинтересовани страни, както и за изграждане на партньорски
взаимоотношения между учители и сформирането на ПУО;
● Разширяване на компетентностите за интегриране, използване и прилагане на информационните и комуникационните технологии
(създаване и представяне на електронно учебно съдържание; работа с облачни технологии и др. подобни);
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● Разширяване на компетентности за интегриране, използване и прилагане на иновативни образователни технологии и методи в
образователния процес и ПБО;
● Разширяване на компетентности за обучение по безопасност на движение по пътищата
● Разширяване на компетентности за превенция и интервенция на насилието и тормоза;

ІІІ. Задачи на Плана за КД:

● определяне формата, целевата група, мястото на провеждане и вида на обучение;
● внимателен подбор на обучителна организация/институция;
● предварително изискване на програмата на обучението;
● предварително изпращане на обучителя въпроси/казуси, които да бъдат разгледани в практическата част на обучението;
● определяне на формите за реализиране на вътрешноинституционалната квалификация и отговорници за провеждането им;
● определяне на теми за продължаваща квалификация и обучителна организация;
● включване на педагогическите специалисти в обучения за придобиване на нови и/или допълнителни компетентности чрез формите на

вътрешноинституционалната квалификация и програмите за продължаваща квалификация;
● планиране на необходимите ресурси и организиране на обучението.

IV. Очаквани резултати на Плана за КД:

● ефективна подготовка, организация и провеждане на квалификационната дейност;
● разширени педагогически, социални и граждански, организационни, комуникативни и административни компетентности;

1. Вътрешноинституционална квалификация (това са всички квалификационни форми в образователната институция, които
обхващат педагогически специалисти и се организират по методични обединения или са предназначени за всички педагогически
специалисти, работещи в образователната институция)

№ Тема
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1 Google Classroom и
Google Forms -
възможности за учене и
преподаване

Споделяне на
иновативна
практика

Педагогическ
и
специалисти

до 20 8 септемвр
и 2022 г.

ОУ
“Екзарх
Антим I”

Биляна Вълева Петранка
Георгиева

2. Природни области в
България

Открита
практика

Педагогичес
ки
специалисти

До 20 8 ноември
2022 г.

ОУ"Екзарх
Антим I"

Галина
Христова
Даниела
Колева
Любомира
Иванова
Марияна
Димитрова
Десислава
Александрова
Станимира
Михайлова

Петранка
Георгиева

3. Създаване на ресурси
в помощ на учителя
чрез  Canva

Лектория Педагогиче
ски
специалист
и

до 20 16 ноември
2022 г.

ОУ"Екзарх
Антим I"

Росица
Каменова
Людмила
Иванова
Антонина
Христова
Дафинка
Стоянова

Петранка
Георгиева

4. Приложение на
химията в
изобразителното
изкуство

Открита
практика

Педагогичес
ки
специалисти

До 20 8 ноември
2022 г.

ОУ"Екзарх
Антим I"

Веселина
Кузманова
Марио Базел

Петранка
Георгиева
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5. Множествена
интелигентност.
Механизми и практики
за развиване на
социално-емоционални
умения у децата в
дейностите по
занимания по интереси
в групите за целодневна
организация на учебния
ден.

Дискусионен
форум

Педагогическ
и
специалисти

до 20 16 декември
2022 г.

ОУ
“Екзарх
Антим I”

Теодора
Димитрова
Цветомира
Вергова
Райна Минчева
Катя Керкелова
Наталия Букова
Кънчо Славчев
Теодора
Петрова
Светослава
Бакалова
Лора
Трендафилова
Марияна
Димитрова
Станимира
Михайлова
Даниела Колева
Яница Иванова

Петранка
Георгиева

6. Принципи и техники на
психологичното
консултиране на
ученици

Лектория Педагогическ
и
специалисти

до 20 16 декември
2022 г.

ОУ"Екзарх
Антим I"

Тодор Лалов Петранка
Георгиева

7. Клетка- основна
градивна единица

Открита
практика

Педагогичес
ки
специалисти

До 20 8 март 2023
г.

ОУ"Екзарх
Антим I"

Веселина
Кузманова
Марио Базел

Петранка
Георгиева
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8. Подпомагане на
психичното развитие в
процеса на работа с
ученици в начален и
прогимназиален етап

Лектория Педагогичес
ки
специалисти

до 20 16 март 2023
г.

ОУ"Екзарх
Антим I"

Тодор Лалов Петранка
Георгиева

9. Споделяне на добри
практики от съвместни
уроци

Лектория Педагогическ
и
специалисти

до 20 16 април
2023 г.

ОУ
“Екзарх
Антим I”

Яна Паскалева
Антония
Христова
Мирена
Бъчварова
Айлин
Халибрям

Петранка
Георгиева

10. Споделяне на добри
практики от съвместни
уроци

Лектория Педагогическ
и
специалисти

до 20 8 април
2023 г.

ОУ
“Екзарх
Антим I”

Александър
Стоилов
Кристиан
Моллов

Петранка
Георгиева

11. Предизвикателства и
добри практики при
преподаване чрез
прилагане на иновации

Лектория Педагогичес
ки
специалисти

до 20 16 април
2023 г.

изнесено д-р Катерина
Василева
Мария
Семержиян
Жулиета
Танева
Юлиянка
Петрова
Петранка
Георгиева
Мария
Пилафова

Петранка
Георгиева
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Ралица
Андонова
Любомира
Христова
Биляна Вълева
Красимира
Мицева
Светослав
Борисов
Снежана
Петрова
Марина
Витларова

12. Развиване на умения на
21-ви век

Дискусионен
форум

Педагогичес
ки
специалисти

До 20 16 май 2023
г.

ОУ"Екзарх
Антим I"

Нина
Караиванова
Славка Генова

Петранка
Георгиева

2. Квалификация на педагогическите специалисти чрез обучения по програми на специализирани обслужващи звена, на висши
училища и научни организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване
квалификацията (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната институция са
включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на педагогическите специалисти)
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№ Тема форма Целева
група

Брой
участн
ици

Брой
акаде
мични
часове

Обучител/
обучителна
институция

Място на
провежд
ане (ако
е ясно)

Обща
цена на
обучение
то
(прогноз
на)

Срок/
период
на
провежд
ане

Отговор
ник за
провежд
ане на
обучение
то

2.1 Методика на
обучението по
Безопасност на
движението по
пътищата в
българското
училище и
детската градина
(одобрено със
заповед на
министъра на
образованието и
науката със
заповед №
РД09-5709 от
10-11-2017г.№

частичн
о
присъст
вена

Педагогич
ески
специалис
ти

до 10 32 "Дидаско груп"
ЕООД

ОУ
“Екзарх
Антим I”

до 200 лв. септември
2022 г. -
септември
2023 г.

Биляна
Вълева
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2.2 Проектно-базирано
обучение с
интегриране на
информационните
технологии
(одобрено със
заповед №
РД09-993/
24.01.2017 г.)

присъс
твена

Педагоги
чески
специали
сти

до 30 16 РААБЕ
България ООД

ОУ
“Екзарх
Антим
I”, гр.
Пловдив

до 1500
лв

м.
октомври
2022 г.

Биляна
Вълева

2.3 “Трансформацията
на педагогическия
екип в
професионална
учебна общност
като водещ фактор
за развиване на
ключови
компетентности на
учители и
ученици”(одобрен
о със заповед №
РД09-3555/13.07.2
022 г. от
13-07-2022г.)

частичн
о
присъст
вена

Педагоги
чески
специали
сти

до 30 16 Европлам
консулт ЕООД

ОУ
“Екзарх
Антим
I”, гр.
Пловдив

до 1500
лв

м.
февруари
2023 г.

Биляна
Вълева
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2.4 Диагностични
процедури за
изследване на
агресия и
агресивно
поведение

присъст
вено

Педагогич
ески
специалис
ти

до 40 16 Департамент
квалификация
Бургаски
свободен
университет

ОУ
“Екзарх
Антим I”

до 2000 лв. м. юни
2023 г.

Биляна
Вълева

*ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Квалификационни форми, които се инициират и провеждат по оперативни и национални програми, от МОН, РУО и общината, не
следва да се вписват в Плана за КД на образователната институция
2. Защитаването на ПКС е индивидуална форма за квалификация, която се самофинансира от заинтересованото лице и не би следвало
да се планира институционално.
3. Планът за квалификационна дейност е отворен за промяна с оглед динамиката в потребностите на педагогическите
специалисти за продължаваща квалификация през учебната 2022/2023 година
V. Заложени средства за квалификация в училищния бюджет – (процент от годишните средства за работна заплата на
педагогическия персонал /чл. 8 от КТД за системата на предучилищното и училищното образование № Д01 – 197/17.08.2020 г., равняващ
се минимум на 1,2 % от ФРЗ на педагогическия персонал и конкретна сума в лева).

Общият размер на годишните средства за квалификация на педагогическите специалисти се определят в размер на не по-малко от 1,2 % от
планираните годишни средства за работна заплата на педагогическия персонал за съответната финансова/календарна година, разпределени
както следва:

1. Вътрешноинституционална квалификация:
м. септември – м.  декември 2022 г.: 0 лв.
м. януари – м. август 2023 г.: до 7000.00 лв.

2. Квалификация на педагогическите специалисти чрез обучения по програми на специализирани обслужващи звена, на висши
училища и научни организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване
квалификацията (това са всички обучения с външен обучител, в които педагогическите специалисти от образователната институция
са включени в зависимост от установените дефицити и потребности и които се заплащат от ФРЗ на педагогическите специалисти):
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м. септември – м.  декември 2022 г.: до 1500.00 лв.
м. януари – м. август 2023 г.: до 7500.00 лв

VI. Контрол по изпълнение на плана
Директорът на образователната институция възлага контрол на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:

• В частта извънучилищна квалификация – ЗД по УД - Биляна Вълева
• В частта вътрешноучилищна квалификация –  ЗД по УД - Биляна Вълева
• В частта  финансиране на квалификацията – ЗД, АСД - Диана Смиленова-Ватева
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Дневен ред

ІХ.
2022

1. Разглеждане на предложения за освобождаване на ученици от часовете по ФВС (ООП) и от
часовете по ФВС извън учебния план.

2. Предоставяне на информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице,
обслужващо училището

3. Преглед и обсъждане на плановете на училищни комисии, екипи, групи.
4. Предоставяне на информация за резултатите от проведена анкета за потребностите и желанията на

учениците и техните родители/настойници за включване в групи за занимания по интереси.
Одобряване на предложенията за сформиране на групи за занимания по интереси за учебната
2022/2023 г.

Х. 2022 1. Отчитане резултатите от входящата диагностика – обсъждане на нивото на усвояване на
компетентности от учениците и набелязване на съвместни мерки между учителите с цел
подобряване на образователните резултати;

2. Обсъждане на идентифицирани потребности за ученици, за които българският език не е майчин, и
мерки за подкрепа за усвояване на книжовен български език.

3. Запознаване с резултатите от оценката на ситуацията (проблема) за насилието и тормоза в
училище.

4. Обсъждане и приемане на План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище за
учебната 2022/2023 година.

5. Обсъждане и актуализиране на училищни "стандарти" за оценяване на постигнатите резултати от
обучението по учебни предмети или модули и информиране на училищните общности

6. Обсъждане на предложения и решения на ЕПЛР за обучение на ученици със СОП.
7. Обсъждане на предложение на комисия за критерии за подбор на кандидати за длъжността "главен

учител" и брой на длъжностите "главен учител".
8. Обсъждане на план за работа при зимни условия.
9. Запознаване с отчета на бюджета за ІІІ-то тримесечие на 2022 г.

ХII. 2022 1. Разглеждане на нарушенията на Правилника за устройството и дейността на училището и
обсъждане на предложения за налагане на санкции на ученици

2. Обсъждане на планове за модернизация на физическата среда и ИКТ.
3. Обсъждане на възможност за кандидатстване за иновативно училище.
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4. Обсъждане на предложение за критерии към показатели за оценяване на резултатите от труда на
педагогическите специалисти (с изключение на директорите на институциите).

5. Обсъждане на резултатите от анкета за проучване на мнението на родители за вида на
предлаганата закуска: подкрепителна или основна; мнението на Обществения съвет за вида на
предлаганата закуска: подкрепителна или основна и вземане на окончателно решение относно
вида на предлаганата закуска: подкрепителна или основна за учениците от I до IV клас вкл. за
2023 година.

I. 2023 1. Запознаване с отчета на бюджета за ІV-то тримесечие на 2022 г.
2. Информация на Етична комисия за наблюдение, установяване и докладване на сигналите за

нарушение на правилата за поведение за постъпилите сигнали за нарушение на правилата за
поведение и за последващите действия и своите решения 2022 година.

II. 2023 1. Отчет за дейността на училището за първи учебен срок - кадрова обезпеченост; осигуреност с
учебна и училищна документация; МТБ; образователен процес - брой ученици в паралелки и
групи и тяхното движение; отсъствия; резултати от образователния процес; извънкласни и
извънучилищни дейности; изпълнение на Годишния план за дейността на училището; контролна
дейност; работа на педагогическия съвет; осъществени взаимодействия с факторите от социалната
среда.

2. Отчитане дейността на комисии, екипи, професионални учебни общности, психолог.
3. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и съвместни мерки между

учителите с цел подобряване на образователните резултати.
4. Обсъждане на резултатите от работата и напредъка на учениците в групите за целодневна

организация на учебния ден.
5. Обсъждане на резултатите от работата и напредъка на учениците на допълнителна подкрепа за

личностно развитие.
6. Преглед и отчитане на мерките за повишаване на качеството
7. Преглед и отчитане на програма за превенция на ранното напускане на училище
8. Преглед и отчитане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на

децата и учениците от уязвими групи.
9. Преглед и отчитане на плана за квалификация на педагогическите специалисти.
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III. 2023 1. Избор на учебници и учебни комплекти за учебната 2023/2024 г.
2. Обсъждане на училищния план-прием и свободните места за учебната 2023/2024 г.
3. Обсъждане и определяне на броя на групите за целодневна организация на учебния ден и начина

за осъществяване на целодневната организация за учебната 2023/2024 г.
4. Обсъждане и избор на знаменна група.
5. Обсъждане възможности за участие на училището по национални програми на МОН.

IV. 2023 1. Запознаване с отчета на бюджета за І-во тримесечие на 2023 г.
2. Избор на спортни дейности, определени по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 2023/2024 г.

съобразно възможностите на училището
3. Обсъждане на предложения за учебни предмети от разширената подготовка в избираеми учебни

часове за учебната 2023/2024 г.
4. Обсъждане на предложения за учебни предмети от допълнителната подготовка във факултативни

учебни часове за учебната 2023/2024 г.
5. Обсъждане и номиниране на педагогически специалисти за награди

V. 2023 1.   Номиниране на ученици за връчване на награда “Антимовец”.

VII. 2023 1. Отчет за дейността на училището за учебната 2022/2023 година (кадрова обезпеченост;
осигуреност с учебна и училищна документация; МТБ; образователен процес - брой ученици в
паралелки и групи и тяхното движение; отсъствия; резултати от образователния процес;
извънкласни и извънучилищни дейности; изпълнение на Годишния план за дейността на
училището; контролна дейност; работа на педагогическия съвет; осъществени взаимодействия с
факторите от социалната среда и др.)

2. Обсъждане на нивото на усвояване на компетентности от учениците и набелязване на мерки с цел
подобряване на образователните резултати.

3. Обсъждане и анализ на резултатите от НВО учебна 2022/2023 г.
4. Обсъждане на резултатите от работата и напредъка на учениците на допълнителна подкрепа за

личностно развитие.
5. Отчитане дейността на комисии, екипи, професионални учебни общности, психолог.
6. Обсъждане на резултатите от работата и напредъка на учениците в групите за целодневна

организация на учебния ден.
7. Преглед и отчитане на мерките за повишаване на качеството
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8. Преглед и отчитане на програма за превенция на ранното напускане на училище
9. Преглед и отчитане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на

децата и учениците от уязвими групи.
10. Преглед и отчитане на плана за квалификация на педагогическите специалисти.
11. Преглед и отчитане на дейностите по изпълнение на Стратегията за развитие на училището.
12. Обсъждане и приемане на училищни учебни планове за паралелките за учебната 2023/2024 г.
13. Запознаване с отчета на бюджета за ІІ-ро тримесечие на 2023 г.

IX. 2023 1. Обсъждане и актуализиране на Стратегия за развитие на училището и план за действие и
финансиране 2021 г. – 2025 г.

2. Обсъждане на изменения и допълнения в Правилник за устройството и дейността на училището
3. Обсъждане и приемане на форми на обучение за учебната 2023/2024 г.
4. Обсъждане и определяне на неучебни дни за учебната 2023/2024 г.
5. Преглед и обсъждане на междинната оценка на училищна политика за подкрепа за личностно

развитие на ученика. Предложения за актуализиране.
6. Преглед и обсъждане на междинната оценка на  на училищна политика за изграждане на

позитивен организационен климат. Предложения за актуализиране.
7. Преглед и обсъждане на междинната оценка на училищна политика за утвърждаване на позитивна

дисциплина. Предложения за актуализиране.
8. Преглед и обсъждане на междинната оценка на училищна политика за развитие на училищната

общност. Предложения за актуализиране.
9. Преглед на политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.

Предложения за актуализиране.
10. Обсъждане на състава на училищната комисия по БДП.
11. Обсъждане на Организация на учебния ден.
12. Обсъждане на разпределението на часовете и дейностите в ГЦОУД - седмичен и дневен брой

дейности.
IX. 2023 1. Обсъждане и приемане на План-програма за дейности по БДП за учебната 2023/2024 година

2. Обсъждане и приемане на Годишен план за дейността на училището за учебната 2023/2024 година
с приложения към него

3. Обсъждане и приемане на председател, брой и  членове на комисия за оценка на постигнатите
резултати от труда на педагогическите специалисти
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4. Обсъждане на възможности за организиране на практическа подготовка на учители-стажанти и
определяне на учители-наставници

5. Преглед и актуализация на мерки за повишаване качеството на образованието
6. Преглед и актуализация на програма за превенция на ранното напускане на училище
7. Преглед и актуализация на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на

децата и учениците от уязвими групи;

Забележка:
Педагогическият съвет се свиква от директора на училището за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в
училището в рамките на правомощията си и извън плана на заседанията.
Дневният ред на заседанията може да бъде изменян и допълван с Решение на педагогическия съвет
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ПРИРОДАТА, СКИ ВАКАНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ ПО ЗИМНИ СПОРТОВЕ И ДРУГИ ПЪТУВАНИЯ С
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№ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК
1 Пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна

и опознавателна цел по маршрут: Старите столици на България,
VІ клас

Юлиянка
Петрова
Петранка
Георгиева
Ралица
Андонова
Веселина
Кузманова

м. май 2023 г.

2 Пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна
и опознавателна цел по маршрут Пловдив - Враца - Белоградчик -
Видин - Пловдив - VII клас

Ковачева
Мицева
Пилафова
Ралица
Андонова

м. юни 2023 г.

3 Пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна
и опознавателна цел по маршрут Пловдив - Копривщица -
Панагюрище - Стрелча - Пловдив - IV клас

Л.Иванова
Д. Александрова
Г. Христова
М. Димитрова
С. Михайлова
Д. Колева

м. юни 2023 г.

4 Детски лагер - КК Пампорово А. Халибрям
Р. Чолакова -
Каменова

м. юли 2023 г.

44



Приложение 3

ПЛАН ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ И СВЪРЗАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ ПОД
ФОРМАТА НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ, ЕКСКУРЗИОННО ЛЕТУВАНЕ, ПОХОДИ, УЧИЛИЩА СРЕД

ПРИРОДАТА, СКИ ВАКАНЦИИ, ОБУЧЕНИЯ ПО ЗИМНИ СПОРТОВЕ И ДРУГИ ПЪТУВАНИЯ С
ОБРАЗОВАТЕЛНА, ВЪЗПИТАТЕЛНА, КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА И ОПОЗНАВАТЕЛНА ЦЕЛ,

ПЛАНИРАНИ НА ОСНОВАТА НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕ И ТУРОПЕРАТОР
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Г. Христова
М.
Семерджиян
Ю. Петрова
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ОБЩЕСТВЕНИ, КУЛТУРНИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДМЕТ НА УРЕЖДАНЕ ОТ

НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 79, АР. 5 ОТ ЗАКОНА НА ТУРИЗМА

ОУ „Екзарх Антим І” гр. Пловдив
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ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНи СРО
К

1 Пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна
и опознавателна цел по маршрут Пловдив - Казанлък - Пловдив

М. Пилафова
Р. Андонова
М. Семерджиян
С. Петрова

м. октомври 2022 г.

2 Пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна
и опознавателна цел по маршрут Пловдив - Стара Загора -
Пловдив по проект “Пътешествие в приказния свят” с ученици
от I В клас (Интердисциплинарен урок в зоологическа градина
Стара Загора - “Животните - приказни герои”;
Интердисциплинарен урок в Аул Багатур - “Докосни древността
- приказки за принцове, принцеси и други герои”)

Нина Караиванова
Цветомира Вергова

03 октомври 2022 г.

3
Пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна
и опознавателна цел по маршрут Пловдив - София - Пловдив;
Посещение на детски научен център “Музейко”

Росица Чолакова - Каменова
Людмила Иванова
Дафинка Стоянова
Светослава Бакалова
Лора Трендафилова

м. март 2023 г.

4 Пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна
и опознавателна цел по маршрут Пловдив - Копривщица -
Пловдив по проект “Пътешествие в приказния свят” с ученици
от I В клас (Работилница в Музей на хляба и на традиционните
храни “Битовите приказки - съкровищница на народната памет” ;
Интердисциплинарен урок в Жълтото училище - “Приказките на
баба и дядо”)

Нина Караиванова
Цветомира Вергова

02 май 2023 г.
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Приложение 4

ПЛАН ЗА ПРОЯВИ, ИЗЯВИ И МЕРОПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗИРАНИ ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРИРОДНИ,
ОБЩЕСТВЕНИ, КУЛТУРНИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДМЕТ НА УРЕЖДАНЕ ОТ

НАРЕДБАТА ПО ЧЛ. 79, АР. 5 ОТ ЗАКОНА НА ТУРИЗМА

ОУ „Екзарх Антим І” гр. Пловдив

към Годишен план за дейността на училището за учебната 2022/2023 година

5 Пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна
и опознавателна цел по маршрут Пловдив - Габрово - Пловдив
по проект “Пътешествие в приказния свят” с ученици от I В клас
( Тематични работилници в РЕМО “Етъра” - Изработване на
кули и игра на куклен театър; Изработване на бостанско
плашило; Изработване на апликация с природни материали)

Нина Караиванова
Цветомира Вергова

30 май 2023 г.
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Приложение 5

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ,КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРАТ В
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН И МОЖЕ ДА СЕ ПЛАНИРАТ КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В

РАМКИТЕ НА ЕДНА УЧЕБНА СЕДМИЦА ИЛИ В ОТДЕЛНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ УЧЕБНИ ДНИ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ І- ДО ІІІ КЛАС ВКЛ.

ОУ „Екзарх Антим І” гр. Пловдив

към Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 година

КЛАС ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК

I клас 1. Посещение на зоологическа градина, град Пазарджик
2. Посещение на Природонаучен музей, град Пловдив
3. Посещение и наблюдение в Парк Бунарджик
4. Посещение на постановка на Куклен театър
5. Изработване на албум за животните от учениците на територията на
училището

Славка Генова
Теодора Димитрова

23.05.2023 г.
26.05.2023 г.
29.05.2023 г.
30.05.2023 г.
31.05.2023 г.

I клас 1. Посещение на Стария град, Пловдив - Етнографски музей
2. Посещение на Малката базилика, град Пловдив
3. Посещение на Природонаучен музей, град Пловдив
4. Посещение на постановка на Куклен театър
5. Посещение на Парк Бунарджик, град Пловдив

Антонина Христова
Райна Минчева

23.05.2023 г.
26.05.2023 г.
29.05.2023 г.
30.05.2023 г.
31.05.2023 г.

I клас 1. Интердисциплинарен урок в РПНМ - Пловдив по проект
“Пътешествие в приказния свят” с ученици от I В клас
2. Творческо ателие в Детски отдел НБ “Иван Вазов” по проект
“Пътешествие в приказния свят” с ученици от I В клас - “Майстори
на приказки” (Среща с автор на приказки за деца, “Изработвам моята
първа книжка”, Дейност “Известни личности четат на деца”)

Нина Караиванова
Цветомира Вергова

04.11.2022 г.

03.04.2023 г.

II клас 1. Посещение на Музея на авиацията
2. Посещение на Малтепе
3. Посещение на постановка в Куклен театър

Яна Паскалева
Антония Христова
Мирена Бъчварова

18.05.2023 г.
26.05.2023 г
29.05.2023 г.
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Приложение 5

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ И ТВОРЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ,КОИТО СЕ РЕАЛИЗИРАТ В
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН И МОЖЕ ДА СЕ ПЛАНИРАТ КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В

РАМКИТЕ НА ЕДНА УЧЕБНА СЕДМИЦА ИЛИ В ОТДЕЛНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ УЧЕБНИ ДНИ ЗА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ І- ДО ІІІ КЛАС ВКЛ.

ОУ „Екзарх Антим І” гр. Пловдив

към Годишен план за дейността на училището за учебната 2021/2022 година

4. Посещение на Етнографски музей гр. Пловдив
5. Посещение на парк “Свобода”

Айлин Халибрям
Катя Керкелова
Наталия Букова
Кънчо Славчев
Теодора Петрова

30.05.2023 г.
31.05.2023 г.

III клас 1. Посещение на Народна библиотека “Иван Вазов”, гр. Пловдив
2. Посещение на Куклен театър, гр. Пловдив
3. Посещение на Младежки хълм, гр. Пловдив
4. Посещение на Етнографски музей
5. Посещение на Улица на занаятите, гр. Пловдив

Росица
Каменова-Чолакова
Людмила Иванова
Дафинка Стоянова
Светослава
Бакалова
Лора Трендафилова

04.10.2022 г.
04.11.2022 г.
28.04.2023 г.
26.05.2023 г.
29.05.2023 г.
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