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Цели: 

 

► Да се опази здравето на децата и работещите в образователната  система в 

условия на пандемична ситуация, обусловена от разпространяването  на  COVID-

19 

► Създаване на условия за превенция на агресията на учениците 

► Преодоляване на неграмотността и повишаване качеството на знанията и    

уменията на учениците за самостоятелно учене. 

►Усъвършенстване организацията на учебния процес и методиката на 

преподаването. 

►Обмяна на идеи и опит за съвременни методи и форми на обучение между 

колегите. 

►Приобщаване на родителската общност за активно участие в образователния 

процес. 

►Участие в обучителни семинари и уебинари  по теми,свързани със 

съвременното обучение в електронна среда. 

 

 

Задачи: 

 

► Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от 

рисковите групи. 

►Усвояване минимума знания и умения по учебните предмети от всеки ученик 

съобразно индивидуалния темп на развитие. 

►Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците. 

►Използване на ефективни методи на преподаване за овладяване на знанията и 

тяхното прилагане. 

►Организиране на работни срещи за обмяна на идеи и опит. 

►Участие на началните учители в разработването и реализирането на проекти. 

►Участие на началните учители в състезания организирани от СБНУ. 

►Участие в благотворителни инициативи и кампании. 

 

 

 

 

 

 

 



Дейности за постигане на поставените цели: 

 

1. Разработване план за дейността на екипа за ключови компетентности на началните учители. 

                                                                           Срок – м.ІX.2022 г. 

                                                                           Отг.Председателя на екип 

2. Откриване на учебната година 

                                                                           Срок – 15.09.22г.                                                                            

Отг. Лили Ангелова,Албена Георгиева,  

Христо Иванов                                                                                                                                            

3.  Ден на чуждите езици 

                                                                                          Срок – 26.09.22 г 

                                                                                          Отг. Таня Иванова       

 

4. Участие в инициативата „Бъди активен“ 

                                                                                          Срок – 30.09.22 г 

                                                                                          Отг. Павлина Тонева       

5. Изготвяне на графици за провеждане на ЗУД, консултация с родители и ученици 

                                                                           Срок – м.ІX.2022г. 

                                                                           Отг.Кл.ръководители 

6. Участие на учителите в предвидените от РУО съвещания. 

                                                                           Срок – по график 

                                                                           Отг.Началните учители 

7. Изготвяне и провеждане на самостоятелни работи за отчитане на входно ниво на учениците 

ІI-ІV клас. 

                                                                           Срок – м.IX.2022г. 

                                                                           Отг.Кл.ръководители 

8. Изготвяне и провеждане на тестове  за входяща диагностика на учениците от първи клас. 

                                                                           Срок – м.IX.2022г. 

                                                                           Отг.Кл.ръководители-Іклас 

9. Обсъждане срочните и годишните самостоятелни работи и обобщаване резултатите от учебно 

възпитателната работа. 

                                                                            Срок – целогодишен 

                                                                            Отг.Кл.ръководители 

10. Провеждане на консултации и допълнителна работа с изоставащите и напреднали ученици. 

                                                                            Срок – целогодишен 

                                                                            Отг.Кл.ръководители 

11.Участия в мероприятия по различни поводи – изложби и конкурси.  

                                                                            Срок – целогодишен 

                                                                            Отг.Кл.ръководители и учители  ЦДО 

12.Участие на ученици в състезания,организирани от СБНУ,Математика без граници,     

Математическо кенгуру  

                                                                            Срок – по график 

                                                                            Отг.Кл.ръководители 

13.Участие в квалификационни курсове и обучения. 

                                                                            Срок – целогодишен 

                                                                            Отг.Кл.ръководители и учители ЦДО 

 

 



 

14. Участие в общоградски и училищни мероприятия 

                                                                                          Срок – целогодишен 

                                                                                          Отг. Кл.ръководители и учители ЦДО       

15. Дейности свързани със седмица на четенето. 

                                                                                          Срок – по график  

                                                                                          Отг.Кл.ръководители и учители ЦДО         

  

16. Отбелязване на 1 ноември /кът във фоайето на училището/ 

                                                                                        Срок – м.октомври 

                                                                                        Отг. Учители ЦДО 

17. Отбелязване  Деня на розовата фланелка 

                                                                                        Срок – м.февруари 

                                                                                        Отг. Кл.ръководители и учители ЦДО         

 

18. Организиране на училищен базар – от училище за училище 

                                                                                      Срок – целогодишен 

                                                                                      Отг. Павлина Тонева 

19. Отбелязване  Деня на Земята 

                                                                                     Срок – м. април 

                                                                                     Отг. Кл.ръководители и учители ЦДО 

         

20. Пътуване с влак – посещение на къща – музей „Иван Вазов“ – гр. Берковица 

                                                                                   Срок – м. март – м. май                                                

                                                                                   Отг. Кл.ръководители и учители ЦДО         

21.  Участие в Национална олимпиада „Знам и мога“ 

                                                                                  Срок – по график                                           

                                                                                 Отг. Кл. ръководители IV клас 

22. Екскурзия по проект „Културните институции като образователна среда“ 

                                                                                 Срок – целогодишен 

                                                                                 Отг. Кл. ръководители  

23. Участие в благотворителни кампании 

                                                                                   Срок – целогодишен 

                                                                                   Отг. Павлина Тонева 

24. Зелено и бяло училище по програма „Отново заедно“ 

                                                                                  Срок – по график 

                                                                                  Отг. Кл. ръководители 

25. Участия в конкурси 

                                                                                  Срок – по график 

                                                                                  Отг. Кл. ръководители и учители ЦДО 

26. По повод патронният  празник – исторически урок –покана на Ивайло Шопски или 

историческа постановка от „Историческо величие“ 

                                                                                  Срок – м. юни 

                                                                                  Отг. Татяна Иванова 

  

27. Участие в програма „Еко училище“   

                                                                                  Срок – целогодишен 

                                                                                  Отг. Цветанка Младенова 


