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СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

НА УЧИЛИЩЕТО 

 

РАЗДЕЛ I 

КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА.  

Цялостната дейност на училище “Христо Ботев” през учебната 2021/2022 година протече 

съгласно залегналите задачи в годишния план. В училището се обучаваха 404 ученици, 

разделени в 17 паралелки I-IV клас. Големият брой ученици е доказателство за утвърдения 

престиж и авторитет на училището и педагогическия колектив. Създадената система за 

организация по всички видове дейности, съгласуваността и отчетността на резултатите, 

осигуреното единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес са успешни и 

резултатни. Продължиха стратегически силните стъпки, направени през последните години в 

областта на учебно-възпитателната работа: работа в екип, правилно планиране на учебно-

възпитателния процес с подобаващ акцент към интересите и желанията на учениците и 

родителите им, осигуряване на позитивна среда за преподаване и усвояване на учебния 

материал, ползотворна и ефективна целодневна организация на учебно-възпитателния процес, 

показване работата на отделния учител и на училището като цяло на организирани мероприятия 

на училищно, общинско, областно и национално ниво. Постигнатите отлични резултати от 

учебно-възпитателната работа са плод на създадените оптимални условия, ентусиазма и 

високото чувство за отговорност в работата на учителите и възпитателите, подкрепата и 

помощта на Обществения съвет, тясната връзка училище-семейство. Подобрена беше 

материалната база в училище. Отремонтирана е учителската стая, освежени са класни стаи 

някои от които оборудвани с нови мебели (чинове и столове), ремонтирана е тоалетната в 

къщата. Вече втора учебна година училището е иновативно. 

Продължаваме да работим за положителни резултати в следните направления: 

 успешно прилагане системата на делегираните бюджети; 

 успешно приключване на учебната година за всички ученици; 

 обхват на всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

 организиране на образователен форум "Училище за родители"  през цялата учебна 

година; 

 

На проведения в края на учебната година Педагогически съвет в НУ „Христо Ботев” – 

Плевен бяха отчетени  отлични резултати за изтеклата 2021-2022 година. Общият успех на 

училището е отличен 5.86, за сравнение миналата учебна година успехът е бил 5.84, а 

резултатите от НВО в 4 клас са: БЕЛ – Отличен 5.62, Математика – Много добър 5.45, общ 

среден успех Много добър 5.54. Успехът по класове: 

 

 А Б В Г Д Учили-

ще 

I 6.00 

Н.  

Ботева 

6.00 

Д. Костадинова 

6.00 

В.  

Алексиева 

6.00 

Й.  

Милова 

6.00 

Й. Стойкова 
 

II 5.86 

С.  

Стоянова 

5.83 

Д.  

Митева 

5.82 

Св. 

Михайлова 

5.88 

Н. 

Цветанова 

 

- 
 

III 5.72 

Ст.  

Димитрова 

5.79 

Б.  

Бончева 

5.80 

К.  

Грамова 

5.85 

Н.  

Иванова 

-  

IV 5.90 

В.  

Тодорова 

5.90 

К.  

Гогичева 

5.85 

Г. 

 Георгиева 

5.85 

Б.  

Бадева 

-  

учил

ище 

- - - - - 5.86 
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НВО БЕЛ Математика 

IV А - В. Тодорова 5.57 5.34 

IV Б - К. Гогичева 5.69 5.50 

IV В - Г. Георгиева 5.71 5.67 

IV Г - Б. Бадева 5.50 5.30 

 

Среден успех по БЕЛ за випуска: 5.62 

Среден успех по МАТЕМАТИКА за випуска: 5.45 

Среден успех НВО 2021-2022 г.: 5.54 

 

През учебната година учениците извоюваха множество награди от престижни състезания, 

фестивали  и конкурси – национални и международни, от математически състезания:  
От 6 до 8 август в Несебър се проведе финалът на 8-ия международен турнир „Математика без 

граници“. Финалистите от нашето училище бяха шестима и се завърнаха с пет медала: 1 златен  

и 5 бронзови. 

115 първокласници, разпределени в пет паралелки посрещна в първия учебен ден 

Начално училище „Христо Ботев“ – Плевен.  

 На 21 септември 2021 г. – отбелязахме Европейския ден без загинали на пътя, в 

училището се проведе практическо занятие по пътна безопасност със съдействието на 

служители от сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен. 

22 септември 1908 г. българската държава обявява своята независимост. Учениците 

поднесоха венци пред паметника в града, в знак на почит и уважение. 

С много песни и танци учениците отбелязаха Световния ден на музиката. 

Седмицата, посветена на народните будители, завърши с поднасяне на цветя пред бюст-

паметника на Христо Ботев в двора на училището. Своите изяви младите ботевци посветиха 

на 90-годишния юбилей на училището. 

На 30 ноември завърши есенният кръг на турнира Математика без граници. В турнира 

от НУ „Христо Ботев“ се включиха 73 ученика, които завоюваха общо 18 медала – 4 златни, 6 

сребърни, 8 бронзови, а на зимния кръг – 24 медала, от които 4 златни, 10 сребърни и 10 

бронзови. На пролетния кръг - 27 медала, от които 4 златни, 12 сребърни и 11 бронзови. Пет 

ученика индивидуално и трима отборно ще се включат във финалното състезание, което ще се 

проведе в гр. Несебър, а за полуфинал в гр. Стара Загора са класирани 15 ученика, който вече 

се проведе и 1 дете се класира за финал. 

На 10 декември 2021 г., се навършиха 144 години от Освобождението на Плевен. По 

този повод ученици от ИНУ „Христо Ботев“ направиха изложба, в която представиха важни 

моменти от бойните действия, както и исторически паметници в града. Техните творби бяха 

поставени на оградата на училището, така че всеки минаващ да може да им се наслади. В 

паметния ден ученици от трети клас подготвиха радиопредаване, в което разказаха интересни 

факти за трите щурма, обсадата на Плевен и победата. 

През месец декември се проведе „Областна седмица на четенето“. Децата прочетоха 

любими коледни приказки, рисуваха приказни герои и преразказваха вълнуващи моменти от 

любимите си книжки. 

В навечерието на Коледа в двора на училището грейна красива елха. С празнична 

програма ученици от четвърти клас и Вокална група „Ботевци пеят“ представиха стихове и 

весели коледни песни. На 16 и 17 декември 2021 г. се проведе традиционният Коледен базар. 

В него с ентусиазъм и много идеи се включиха ученици и родители. 

По повод едни от най-обичаните и любими празници на децата – Коледа и Нова година 

и във връзка с Националната седмица на четеното, ученици от четвърти клас  посетиха ДГ. 
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Там те прочетоха любими коледни приказки и подариха ръчно направени образователни 

книжки на бъдещите първокласници. 

На 20.12.2021 г. в Центъра за работа с деца се състоя награждаването на участниците в 

Деветнадесетия общински конкурс за детско литературно творчество, детска рисунка и 

коледна картичка на тема: „МОЕТО КОЛЕДНО ПОСЛАНИЕ“. Виктор Иванчев – ученик от 

първи клас на ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен е с първо място и златен медал от музикален 

онлайн конкурс „С песен на Коледа“.  

В проведения през месец декември IV Национален фестивал „От Игнажден до Коледа – 

традиции и съвременност“, коледарската група от 4 клас на ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен  

под ръководството на Валентина Николова – старши учител по музика, завоюва специалната 

награда на организаторите в раздел „Обичаи и ритуали“ Ст Загора. 

Във връзка с предстоящата 90-годишнината на ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен, през 

месец януари се проведе конкурс за рисунка на тема „Христо Ботев – живот и дело“ и за 

съчинение на тема „С името на Ботев“ или „Моето първо училище“. Победителите получиха 

награди. 

Ученици от първи клас на ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен постигнаха максимален 

резултат и  извоюваха шест златни медала в математическо състезание „Иван Салабашев“. 

Отлично се представиха участниците и от математическо състезание „Васил Левски“, което се 

проведе през месец февруари. 

 На 25.02.2022 г. в ИНУ ,,Христо Ботев“ – Плевен се проведе любимото на хиляди 

ученици в цялата страна състезание по английски език Spelling Bee Junior. Думата ,,ghost“  

донесе победата на Валентино-Хрис Даскалов от ІІ клас, който спечели първото място и се 

класира за регионалните състезания, на които се представи отлично  и се класира за 

Националния финал, който  се проведе на 14 май 2022 г. в гр. София. 

На 1 март 2022 г., в ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен, още рано сутринта учениците бяха 

посрещнати с мартеници и пожелания за здраве и късмет. По повод Баба Марта 

четвъртокласници от училището се погрижиха и за най-малките – децата от детските градини. 

Те им подариха календарчета и мартенички, които да закичат в ранната мартенска утрин. 

По повод 3 март – Национален празник на Република България четвъртокласниците 

организираха онлайн празник с участието на детски градини от Плевен и региона. 

При голям интерес, на 12-ти март в ИНУ „Христо Ботев“ се проведе инициативата Ден 

на Отворени врати. Ръководството на училището бе поканило първокласници и техните 

родители да разгледат училището и да получат отговори на вълнуващите ги въпроси.  

По повод 22 март – Световен ден на водата, ИНУ „Христо Ботев“ се включи в тази 

инициатива за поредна година, както и във всички останали мероприятия от екологичния 

календар. Учениците получиха специални грамоти „Приятел на водата“. 

Традиционният пролетен концерт, организиран от ИНУ „Христо Ботев“ и Център за 

работа с деца, се превърна в истински празник за ученици, преподаватели, родители и гости на 

събитието. В него взеха участие групи и състави от двете институции, като тази година той бе 

част от юбилейните чествания по повод 90-годишнината на ИНУ „Христо Ботев“. 

 

Най-важният празник за всеки първолак е Празникът на буквите. Тази седмица, с много 

вълнения и приятни емоции, първокласниците от ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен представиха 

пред гостите и своите родители програма с песни, стихотворения, забавни драматизации и 

гатанки, демонстрираха уменията си по четене.  

Лазаровден и Цветница са сред големите пролетни празници. В пъстри носии и пролетни 

цветя грейна дворът на НУ „Христо Ботев“, огласян от звучни лазарски песни. Третокласниците 

представиха пред останалите ученици пролетните празници от народния календар: Лазарица, 

Цветница и Великден. 

Ученици от ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен завоюваха призови места на проведения на 

16.04 2022 г. XVI–то издание на Детско-юношески конкурс „Фолклорни приумици“ за певци и 

инструменталисти, организиран от НЧ „Н. Й. Вапцаров-1908“, гр. Червен бряг с подкрепата на 

Община Червен бряг. На 9 май 2022 г., Фанфарният оркестър при ИНУ „Христо Ботев“ – 
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Плевен участва в честванията по повод патронния празник на ПГМЕТ „Девети май“ – 

гр. Червен бряг. 

 

На 20-ти април, в ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен гостува творческият екип, подготвил и 

реализирал филма „Ботев“  – Максим Генчев – сценарист, Десислава Кавачева – сценарист и 

продуцент и Деян Жеков – актьор, изиграл ролята на Ботев в едноименния филм, като се 

срещнаха с педагогическия колектив на училището и ученици. 

На 12 май се състоя инициативата „Мост към поколенията“. Училището събра свои 

настоящи и бивши възпитаници, учители и директори. Последва грандиозен концерт на ВГ 

„Ботевци пеят“ с ръководител В. Николова и Формация „Жарава“ с ръководител д-р Владимир 

Величков, завършил с прекрасна празнична заря. По този повод се проведе Празничен 

педагогически съвет, на който присъстваха бивши учители. Цветелин Горанов – директор на 

ИНУ „Христо Ботев“ поздрави гостите и представи издадената книга, събрала 90-годишната 

история на школото. 

На 17 май 2022 г. ИНУ „Христо Ботев“ – Плевен отбеляза своята 90-та годишнина. В 

чест на юбилея, през цялата учебна година, се провеждаха множество инициативи – конкурси, 

изложби, празници, концерти. Бе издадена и книга на училището, която разказва неговата 

история от създаването му. На 17 май 2022 г., бе кулминацията на честванията. Денят започна с 

тържествено шествие на ученици и учители, начело с Гайдарски оркестър – гр. Калофер, 

българския трибагреник, Цветелин Горанов – директор на училището и един от наследниците 

на четник от Ботевата чета, облечен като Ботев и заобиколен от малките участници в клуб 

„Млади възрожденци“ към училището, също в четнически униформи. 

На 4 юни в РИМ – Плевен се проведе XI Национален фестивал на патриотичната песен 

„Отечество“, посветен на падналите за свободата на България. Сред многото участници и 

голямата конкуренция, учениците от ИНУ „Христо Ботев“ спечелиха сърцата на публиката и 

журито и бяха удостоени с почетната първа награда. 

 И през тази учебна година училището работи по много проекти: ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ – „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“. Дейност 1 – Обезпечаване на образователния процес в условията на кризи и Дейност 1.1 

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти. НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“. Модул 1.1 „Библиотеките като образователна среда“. Модул 

1.2 „Културните институции като образователна среда“. НП „Информационни и 

комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното  образование“ 

Модул 2.1 Закупуване на мултимедийно оборудване. Проект „Подкрепа за приобщаващо 

образование“. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала.“ 

Учителският колектив има потенциал и прави всичко възможно да се справя и да решава 

възникнали проблеми, и занапред да гради и утвърждава авторитета на училището.  

През учебната 2022-2023 година е необходимо: 

 да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при взаимодействието с учениците, 

в т. ч. и да има готовност във всеки момент да се премине на дистанционно обучение в 

електронна среда; 

 да продължи да се обогатява и усъвършенства системата за методическата и  

квалификационната дейност на учителите; 

 всички активно да се включат в разработването на проекти по различни програми; 

 да се работи по-ефективно и по-резултатно по гражданското образование на 

учениците; 

 да продължи интегрирането на деца със специални образователни потребности и 

деца от различни етноси; 

 да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 

европейските образователни стандарти; 
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 да се повиши взискателността по опазването и обогатяването на училищното 

имущество, като за целта се използват и възможностите на Училищното настоятелство, 

Обществения съвет  и родителите; 

 специално внимание да се отдели на работата с родителите, като се привлекат още 

по-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми; да се търсят нови методи и 

подходи за приобщаването им към училищния живот и обогатяване на материално-

техническата база; 

 

РАЗДЕЛ II 

I. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на 

ЕС в духа на демократичните ценности. Адаптиране на училищния  учебен план към 

осъществяване на личностно ориентиран образователен процес, в центъра на който се поставя 

ученикът със своята уникалност и неповторимост. Използване на проблемно-търсещи стратегии 

на обучение, тясно свързани с възрастовите особености на учениците, посредством които у тях 

се формират умения за самостоятелно търсене и разрешаване на проблеми, реализиране на 

творческо-изследователска дейност, проява на критична рефлексия. Съхраняване и 

утвърждаване на българската национална идентичност. Придобиване на компетентности, 

необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности. Ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията му. 

 

II. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на НУ “Христо Ботев”, град Плевен, като духовно огнище, способно 

да формира у учениците национални и творчески добродетели при подготовката им за 

социализация и продължаване на образованието им в по-горна степен. Усъвършенстване на 

професионалните умения на педагогическия колектив, обособяването му като екип от 

високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото 

достойнство. Стимулиране обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение 

на придобити умения в резултат на участие в квалификационни форми. Противодействие срещу 

проявите на агресивност и насилие. Реализиране на приобщаващо образование и политика за 

подкрепа за личностно развитие на учениците в училището. Ефективно взаимодействие с 

родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта. 

III. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 1. Продължаване работата по превръщане на училището в желана територия за ученици, 

учители, родители, общество; в място, което задоволява потребности, провокира интереси, 

доставя радост от общуването между всички субекти на УВД.  

 2. Повишаване квалификацията на учителите. 

 3. Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа в името на формиране на 

личности с изградени способности за индивидуално и партньорско реализиране в обществото. 

 4. Изучаване на ИТ в училище и интегриране на ИТ във възпитателно-образователния 

процес.  

 5. Изграждане на умения за пренос на усвоените знания, умения и компетенции в нова 

обстановка и при нови обстоятелства. 

 

 

 

III. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
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1. Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него у всеки 

служител и възпитаник. 

2. Създаване на стимулираща учебна среда, отговаряща на изискванията, интересите и 

потребностите на малките ученици. 

3. Промяна в позицията на учителя: превръщането му от координатор на 

репродуктивната дейност на учениците в стимулатор на познавателната им самостоятелност и 

творческата им активност. 

4. Усъвършенстване работата с напредналите и изоставащи ученици. 

5. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и 

поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията. 

 

V. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1. Постигане на качествено образование чрез подобряване организацията на учебния 

процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. 

2. Подобряване на вътрешно-училищната квалификация и методическата дейност. 

3. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. 

4. Гражданско образование. 

5. Интегриране на деца със специални образователни потребности/СОП/, деца в 

неравностойно положение и деца от различни етноси. 

6. Усъвършенстване на уменията за работа с компютър и Интернет. 

7. Задълбочаване на контактите с обществени организации, отворени за проблемите на 

училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните 

дейности и подобряване на материално-техническата база (МТБ). 

8. Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 

решаване на училищните проблеми и утвърждаване на Училищното настоятелство (УН) 

като орган, подпомагащ цялостния УВП. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

 

 

Дейности за постигане на реални резултати от учебно-възпитателния процес: 

 

I. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Изготвяне на разпределения и планове на класните ръководители. 

                                            Срок:15.09.2022 г.  

                                            Отговорник: Учителите  

2. Изготвяне на график за провеждане на контролните работи с учениците. 

Срок: 30.09.2022 г. 

Отговорник: Б. Бончева 

3. Изготвяне на график за провеждане на ДЧ Спортни дейности.  

          Срок:19.09.2022 г. 

   Отговорник: Н. Иванова 

4. Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците и родителите. 

Срок: 19.09.2022 г. 

Отговорник: Н. Иванова 

5. Изготвяне на Списък – Образец № 1 за учебната година. 

Срок: 20.09.2022 г. 

Отговорник: Директорът и главен учител 

6. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година. 
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Срок: 28.09.2022 г. 

Отговорник: Директорът 

7.  Издирване на деца, подлежащи на задължително обучение в I клас. 

Срок: м. януари 2023 г. 

Отговорник: кл. р-ли на ІV клас                                 

8.  Планиране на: 

а/ необходимата учебна и училищна документация. 

Срок: 21.10.2022 г. 

Отговорник: Директорът 

б/ броя на постъпващите първокласници; 

Срок: м. февруари 2023 г. 

Отговорник: Директорът и  кл. р-ли на IV клас  

 

II. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

1. Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година. 

  Срок: 09.09.2022 г. 

Отговорник: Директорът 

2. Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера 

за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество. 

Срок: Постоянен 

Отговорник: Директорът и всички учители 

3. Определяне приоритетите при подобряването на МТБ и тяхното йерархическо 

подреждане. 

Срок: През учебната година 

Отговорник: Комисията по МТБ 

4. Набавяне на най-неотложните потребности от учебно-технически средства 

Срок: 09.09.2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

5. Провеждане на медицински преглед на учениците 

Срок: 20.09.2022 г. 

Отговорник: Мед. сестра 

6. Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес. 

Срок: 14.10.2022 г. 

Отговорник: Нели Цветанова 

 

 

III. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Тържествено откриване на новата учебна година. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отговорник: Учителите на  IV клас и учителят по  музика 

2. Национална седмица на четенето  

      Срок: м. октомври 2022 г. 

Отговорник: Гл. учител и кл. ръководители 

3. Ден на народните будители  

Срок: 31.10.2022 г. 

Отговорник: Св. Михайлова и учителят по музика 
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4. Ден на отворените врати – 1 ноември. 

Срок: 30 октомври 2022 г. 

Отговорник: Кл. ръководители на  IV клас 

 

5. 10 декември – 145 години от Освобождението на Плевен. 

Срок: 09.12.2022 г. 

Отговорник: Д. Костадинова и учителят по музика 

Клуб „Млади възрожденци“            

6. Коледен базар. 

Срок: 19 - 20.12.2022 г. 

Отговорник: Г. Дочева и учители ЦДО 

7. 175 години от рождението на Христо Ботев. 

Срок: 06.01.2023 г. 

Отговорник: Д. Митева и учителят по музика 

8. Спомен за Апостола на свободата - Васил Левски. 

Срок: 17, 19.02.2023 г. 

Отговорник: клуб „Млади възрожденци“ и учителят по музика 

9. Посрещане на Баба Марта. 

Срок: 01.03.2023 г. 

Отговорник: Юл. Тодорова и учители ЦДО 

10. Трети март – ден на Освобождението на България. 

Срок: 02.03.2023 г. 

Отговорник: Св. Михайлова, кл. ръководители 3 клас и учителят по музика 

11. Празник на буквите.  

Срок: 24.03.2023 г. 

Отговорник: Кл. ръководители на 1 клас и учител по музика 

 

 

12. Отбелязване Денят на Земята  - Занаятчийска екоработилница - изработване на изделия от 

рециклирана  хартия, найлонови торбички и др.  /чантички, украшения, сувенири/.  

Срок: м април  2023 г. 

Отговорник: Б. Цолова и учителите ЦДО 

 

13. Провеждане на бал с тоалети и аксесоари от рециклирани материали.  

Срок: м април  2023 г. 

Отговорник: Цв. Летова и учители ЦДО 

14. Великденски базар 

Срок: м. април 2023 г. 

Отговорник: Г. Дочева и учители ЦДО 

  

15. Празници на детската книга и изкуствата за деца. 

Срок: м. април  2023 г. 

            Отговорник: Б. Цолова и учители ЦДО 

 

16. Празници на английския език и английската книга. 

Срок: м. май  2023 г. 

Отговорник: Десислава Йорданова и Ив. Панкова 

 

17. Отбелязване Ден на Европа  – ден на ученическото самоуправление. 

                    Срок: 05.05.2023 г. 

        Отговорник: Кл. р-ли  
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18. 91 години НУ „Христо Ботев” гр. Плевен 

Срок: 17.05.2023 г. 

Отговорник: В. Алексиева, класните ръководители на 2 клас и  

учителят по музика  

 

19. Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

Срок: 22.05.2023 г. 

Отговорник: Н. Цветанова, кл. ръководители 3 клас и учителят по музика 

 

20. Годишни утра – тържествено завършване на учебната година. 

Срок: 01.06. 2023 г. 

16.06.2023 г. 

Отговорник: Класните ръководители на I  и IV клас 

21. Закриване на учебната година за учениците от I – III клас. 

Срок: 31.05.2023 г. 

Отговорник: Й. Стойкова, кл. ръководители на II  клас и учителят по музика 

22. 1 юни – Международен ден на детето – рисунки на асфалт съвместно с деца от детска 

градина. 

Срок: 1 юни 2023 г. 

Отговорник: Кл. ръководители 4 клас 

23. Закриване на учебната година за учениците от IV клас. 

Срок: 15.06.2023 г. 

Отговорник: Б. Бончева, кл. ръководители на IV  клас и учителят по музика 

 

 

 

IV. УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ: 

 

 1. Участие в математическо състезание по случай Ден на народните будители.  

Срок: м. октомври 2022 г. 

Отговорник: Б. Бончева и класните ръководители 

  2. Участие в Коледните математически състезания. 

                                                                  Срок: м.декември 2022 г. 

                                                                  Отг. Б. Бончева и класните ръководители 

  3. Математическо състезание „Иван Салабашев” 

Срок: м. декември 2022 г. 

Отговорник: Б. Бончева и класните ръководители 

 

  4. Участие в математическа олимпиада за учениците от IV клас. 

                                                                  Срок: м. декември 2022 г. 

                                                                  Отговорник: Н. Ботева, К. Гогичева 

 

  5. Участие в математическо състезание “Европейско кенгуру”. 

                                                                  Срок: м. март 2023 г. 

                                                                  Отговорник: К. Гогичева и  Н. Ботева 

 

6. Участие в състезания и олимпиади, организирани от легитимни организации и сдружения. 

Срок: През учебната година 

Отговорник: Кл. ръководители  

 

7. Участие в Национално състезание „Знам и мога”. 

                                                                  Срок: м. януари 2023 г. 
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                                                                  Отговорник: Н. Ботева  

 

8. Участие в състезания „Математика без граници” – есен, зима, пролет и финал 

Отговорник: Н. Иванова и К. Грамова 

9. Участие в състезания по английски език: 

-     Участие в националния кръг на състезанието по английски език към сдружение  

 

V. ПОДРЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ И УЧАСТИЕ В МУЗИКАЛНИ  ИЗЯВИ 

 

1. Организиране на изложба, посветена на Европейския ден на езиците – 26.09.2022 г. 

 Срок: 26.09.2022 г. 

 Отговорник: Десислава Йорданова и Ив. Панкова 

 

2. Изложба от детски рисунки на коледна тематика  

Срок: м. декември  2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители на 1 клас 

 

3.Междуучилищен конкурс за песни и стихотворения на патриотична тема, посветен на 3 март 

                                                                                                                        Срок:  

                                                                                  Отговорник: Н. Ботева, Й. Милова, В. Николова 

 

4. Празници и обичаи във Великобритания 

Срок: март 2023 г. 

Отговорник: Десислава Йорданова и Ив. Панкова 

 

5. „Малкото голямо четене” – „ В света на приказките” – представяне на любима   

Приказка.        

Срок: м. април 2023 г. 

    Отговорник: Класните ръководители на II клас 

 

6. Седмица на гората – подреждане на изложба от детски рисунки     

    Срок: м. април 2023 год.  

  Отг. Класните ръководители 

 

 

7. Участие в общоградски и национални прегледи на творчески състави в областта на 

музикалното изкуство  

     Срок: През годината 

Отговорник: Учителят по музика 

 

8. „Достоен наследник на Христо Ботев” – конкурс за детско творчество 

Срок: м. май 2023 г. 

Отговорник: Класните ръководители на втори клас                 
 

VI. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА И 

КУКЛЕНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

 

Съгласно решение на Педагогическия съвет - един път  на два месеца. 
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VII. ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ, ВИКТОРИНИ И  

РАЗГОВОРИ 

1. Международни 

Състезание „Математика без граници” – есен, зима, пролет и финал 

Отговорник: Н. Иванова и К. Грамова 

 

2. Общински: 

 Коледно математическо състезание. 

Срок: м. декември 2022 г. 

Отговорник: Б. Бончева и класните ръководители 

 Математическо състезание „Иван Салабашев” 

Срок: м. декември 2022 г. 

Отговорник:  Б. Бончева и класните ръководители 

 Математическо състезание “ Европейско кенгуру” 

                                                                   Срок: м. март 2023 г. 

                                                                   Отговорник: К. Гогичева и  Н. Ботева 

 Великденско математическо състезание. 

Срок: м. април 2023 г. 

Отговорник: Б. Бончева и класните ръководители 

 Други състезания, организирани от легитимни организации и сдружения. 

           Срок: през учебната година 

           Отговорник: Класните ръководители 

 

3. Училищни: 

 

За учениците от IV клас: 

1. Тържествено откриване на учебната година. 

Срок: 15.09.2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

 

2. „Как да се предпазим от вирусите?“ – беседа с медицинско лице. 

Срок: м. ноември 2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

 

3.   Ден на Народните будители – посещение в детската градина.  

Срок: 1 ноември 2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители на IV клас 

 

4.  Ден на отворените врати.  

Срок: 1 ноември 2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители на IV клас 

 

5.  Ден на християнското семейство – посещение в детска градина. 

Срок: 21 ноември 2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители на IV клас 

 

 

6.  Коледни обичаи в България.  

Срок: м. декември 2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

 

7.  Бъдещите първокласници са ни на гости. 
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Срок: през годината 

Отговорник: Класните ръководители 

8. На гости в детската градина и наблюдаване занятия в предучилищна група. 

 

Срок: през годината 

Отговорник: Класните ръководители 

 

9. Сбогуване с  първото училище. 
Срок: 15.06.2023 г.  

     Отговорник: Класните ръководители 
 

За учениците от III клас: 

1. Екскурзия до гр. Козлодуй /кораб „ Радецки“/.                                                

          Срок: м. октомври 2022 г. 

                                                                                    Отговорник: Класните ръководители 

 

2.  Разучаване и възпроизвеждане на обичая коледуване - гостуване в ДГ.   

                                                          Срок: м. декември 2022 г. 

                                                                     Отговорник: Класните ръководители 

 

4. Конкурс за съчинение на тема „С името на Ботев“/ между паралелките на 3 клас/- 

                                                                       Срок:  м. януари 2023 г. 

                                                                    Отговорник: Класните ръководители 

 

4. Изложба от рисунки „ Българийо за тебе те умряха“- 

          Срок: м. февруари 2023 г. 

        Отговорник: Класните ръководители 

 

5. Пролетни празници и обичаи - Благовец, Лазаровден, Цветница, Великден. 

         Срок: м. март, април 2023 г. 

        Отговорник: Класните ръководители 

 

6. Среща - разговор с Боян Ботйов, праплеменник на Христо Ботев. 

Срок: м. май 2023 г. 

        Отговорник: Класните ръководители 

 

 

За учениците от II клас: 

1. „Какво ми разказа баба за игрите от своето детство“ 

                                                                             Срок: м. ноември 2022 г. 

        Отговорник : Класните  ръководители    

   

 2. ,,Моето коледно послание”                                                                                                 

         Срок: м. декември 2022 г. 

                                                                           Отговорник: Класните ръководители 

 

3. „Обичам да чета“ – посещение в библиотека. 

Срок: м. април 2023 г. 

Отговорник: Класните ръководители 
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4. „Растем със стиховете на Ботев“. - рецитал     

              

Срок: м. май 2023 г. 

        Отговорник: Класните ръководители 

 

За учениците от I клас:  

   

1. Тържествено посрещане на първокласниците.                                  

        Срок: 15 септември 2022 г. 

                                         Отговорник: Класните ръководители 

 

2. Коледно тържество. Празник на цифрите.                                       

       Срок: м. декември 2022 г. 

                                         Отговорник: Класните ръководители 

 

 

3. „Вече сме грамотни” – празник на буквите пред родителите.  

                                          Срок: м. март  2023 г. 

                                         Отговорник: Класните ръководители  

 

 

4. Тържествено завършване на първи клас! Здравей, лято! 

                                           Срок: 31 май  2023 г. 

                                         Отговорник: Класните ръководители  

За групите от ЦДО: 

 

 

1. Есенен турнир между групите по „Народна топка” и футбол.                                                                                            

Срок: м. октомври 2022 г. 

Отговорник: Учители ЦДО  

 

2. „Сръчни ръчички” – изложба от изделия, изработени в групите 

 

                                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                           Отговорник: Учители ЦДО  

 

3.   Народни будители – изработване на тематични табла и рецитиране на стихове в групите 

                                                                                            Срок: м. октомври 2022 г.  

Отговорник: Учители ЦДО  

      4. Представяне на творчеството на ученици по повод  Ден на  християнското семейство и 

традициите на българския народ  

                                                                                                       Срок: м. ноември 2022 г.              

                                                                                                       Отговорник: Учители ЦДО  

 

 

 

5. „Коледно настроение” –  Изложба на сурвачки, изработени от ученици и  изработване на 

предмети за Коледен базар 

                                                                                                           Срок: м. декември 2022 г. 

                                                                                                        Отговорник: Учители ЦДО  
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 6. Баба Марта – изработване на апликации, мартеници, картички по темата и организиране 

на Мартенски базар.  

                                                                                             Срок: м. февруари 2023 г. 

                                                                                  Отговорник: Учители ЦДО 

 

 7. Надиграване - хора и ръченица. 

Срок: м. март 2023 г. 

Отговорник: Учители ЦДО  

8. Отбелязване на световния ден на книгата 23Април . Литературни четения  в групите под 

мотото “Четем заедно” 

Срок: м. април 2023 г.  

Отговорник: Учители ЦДО 

 

9. „Весел  Великден“ – участие във Великденски базар 

                                         Срок: м. април 2023 г.  

Отговорник: Учители ЦДО 

 

VIII. СПОРТНА ДЕЙНОСТ 

Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар и Указанието за 

провеждане на ученически игри през учебната 2022/2023 г. При провеждането им се спазват 

установените единни правила, норми и изисквания. Целта е подпомагане на общото развитие на 

подрастващия организъм и развитие на физическите умения и качества. 

 Общински спортни състезания 

 Областни спортни състезания 

 Национални спортни състезания  

 

Училищни състезания: 

 

1. Есенен  турнир по футбол  и народна топка между групите по ЦДО  

  Срок: м. октомври 2022 г. 

  Отговорник: Учители ЦДО 

2. Спортуваме за здраве – състезание между паралелките на I клас 

Срок: м. април 2023 г. 

Отговорник: класните ръководители на І клас 

3. Участие в Международен ден на предизвикателството. 

  Срок: м. май 2023 г. 

  Отговорник: Класните ръководители  на IV клас 

4. Участие в Спортни състезания и спортно-туристически прояви, съгласно Национален 

спортен календар на МОН 

  Срок: постоянен за 2022 – 2023 г. 

    Отговорник: Класните ръководители  на IV клас 

5. Есенен и пролетен спортен празник. 

        Срок: м. октомври и м. април 

      Отговорник: Класните ръководители 2 клас 

 

 

IX. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 
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 Екскурзии и зелени училища: 

          

 За учениците от 1 клас – „Опознаване на природата и родния край“. 

     Срок: м. октомври и м. април 

     Отговорник: Класните ръководители 

 

 За учениците от 2 клас – „Козлодуй. Корабът „Радецки“. 

       Срок: м. октомври и м. април 

      Отговорник: Класните ръководители 

 

 За учениците от 3 клас - „Опознай българската природа“. Зелено училище. 

       Срок: м. октомври и м. април 

      Отговорник: Класните ръководители 

 

 

 За учениците от 4 клас – „Малките природолюбители“. Зелено училище. 

       Срок: м. октомври и м. април 

      Отговорник: Класните ръководители 

 Есенен и пролетен спортен празник. 

       Срок: м. октомври и м. април 

      Отговорник: Класните ръководители 2 клас 

 В света на приказките – съвместно мероприятие с Народно читалище 

„Съгласие – 1869“ – седмица на детската книга  

Срок: м. април 2023 г. 

Отговорник: Класните ръководители 

 

 

 

 

X.  КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  
 

Квалификационната дейност се осъществява на базата на отделен план, който е 

неразделна част от годишния план за дейността на училището 

 

XI. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 

 

1. Обект и предмет на контролната дейност: 

 Учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

 Учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и 

възпитателите; 

 Работата на непедагогическия персонал; 

 Косвен контрол върху организации, свързани с училищни дейности.  

2. Форми на контролната дейност: 

 Педагогически проверки: 

 Превантивни; 

 Тематични; 

 Текущи. 

 

 Административни проверки: 

 На училищната документация, свързана с учебния процес – дневници, 

ученически книжки, главна книга, книга за подлежащи ученици  и др; 
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 На другата документация – техническа и технологична, документи за 

материалните и стоковите дейности, по трудово-правните отношения с персонала, свързана с 

финансовата дейност. 

 Проверки на социално-битовата и стопанска дейност; 

 Проверка по спазването на: 

 Правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

 Училищния правилник; 

 Изготвените графици; 

 Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд; 

 Седмичното разписание. 

 

 Проверка на изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО  и Община 

Плевен. 

 

3. Срокове: 

Контролната дейност  в училището се осъществява на базата на отделен план за 

контролната дейност на директора, в който са упоменати конкретни срокове. 

 

XII. ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ: 

   

м. септември – 2 заседания 

 

Първо заседание: 

                

1. Избор на протоколчик на заседанията на ПС за учебната 2022/2023 г. 

2. Обявяване на процедура за избор на главен учител. Определяне на комисия. 

3. Избор и приемане на формите на обучение.  

4. Приемане на училищните  учебни  планове  за 2021/2022 година за паралелките на 1, 2, 

3 и 4 клас и индивидуалните учебни планове на учениците със СОП. 

5. Запознаване на учителите със заетостта им по Списък-Образец 1  за учебната 

2021/2022 г. и със заповедта за класно ръководство. 

6. Приемане график на учебния процес за учебната 2021/2022 г.: дневен режим, смени, 

часови график.  

7. Избор на училищни комисии /временни и постоянни/. 

8. Предложения за  разкриване на занимания по интереси и часове по ИУЧ и ДЧ по 

спортни дейности и ФУЧ Немски език 

9. Провеждане на специализиран инструктаж за безопасност и хигиена на труда на 

персонала. 

10. Определяне на лице за защита на личните данни. 

11. Избор на отговорници за водене на училищната документация, председател на МО, 

отговорник компютърен кабинет, отговорник за библиотеката, отговорник за 

учебниците, отговорник за Клуб „Млади възрожденци“, определяне на екип за 

изготвяне на дежурствата 

12. Организация за празничното откриване на учебната година 

13. Други.  

Срок: 13.09.2021 г. 

 

 

 

Второ заседание: 

            I.Запознаване с: 
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1. Правилник за вътрешния трудов ред в НУ „Христо Ботев“ – Плевен 

2. Нормативни документи, регламентиращи работата на педагогическите специалисти за 

учебната 2022/2023 година 

 

      II.Приемане на: 

1. Приемане Годишен план за дейността на училището за 2022/2023 г. 

 План за работата на Педагогическия съвет. 

 План за квалификационната дейност. 

 План за контролната дейност на директора. 

2. Мерки за работа на НУ „Христо Ботев“ през учебната 2022/2023 година в условията на 

COVID – 19. Указания за организация на храненето на учениците в условията на COVID 

– 19. 

3. Правилник за дейността на училището;  

4. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

5. Приемане на Мерки за повишаване качеството на образованието;  

6. Програма за превенция на ранното напускане на училище;  

7. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи;  

8. Приемане на училищна програма за гражданско, здравно и интеркултурно образование. 

9. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците. 

10. Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 

11. Приемане плановете на комисиите, методическото обединение, логопед, психолог и 

главен учител. 

12. Приемане на П л а н за сигурност във връзка с чл. 23, ал. 1 от закона за противодействие 

на тероризма и наредба № 8121з-1225/27.09.2017 г. 

13. Приемане на седмичното разписание за първия учебен срок. 

14. Определяне на дните за проектни и творчески дейности, които се реализират в учебните 

часове от учебния план в I – III клас, съгласно Параграф 1, чл. 3, ал. 3 от Наредба 10 от 

2016 г. 

15. Други – писма, съобщения. 

  

Срок: До 15.09.2022 г. 

 

м. октомври 

1. Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и 

финансиране; 

2. Резултати от установяване входното ниво на учениците и приемане на мерки за 

подобряване на образователните резултати. 

3. Доклад на класните ръководители за диагностициране на децата от 1 клас за училищната 

им готовност.  

4. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимния сезон. 

5. Разглеждане на молби за освобождаване от ФВС. 

6. Приемане на карта за оценка на резултатите от труда на педагогическите специалисти за 

2021/2022 учебна година. Избор на комисия.  

7. Приемане на график за провеждане на екскурзии. 

8. Приемане на карта за оценка на резултатите от труда на педагогическите специалисти   

за 2020/2021 учебна година. Избор на комисия. 

9. Съобщения, писма, въпроси. 

Срок: До 25.10.2022 г. 

 

м. ноември 

1. Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение – информация.  

2. Работата в групите по ИУЧ и ФУЧ– организация и проблеми. 
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3. Информация за състоянието на задължителната документация на  училището. 

4. Впечатления от проверка на трудовата дисциплина. 

5. Предложения за отбелязване на Коледа в училище. 

6. Съобщения, писма, въпроси. 

 

Срок: До 29.11.2022 г. 

 

м. февруари 

  

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия учебен срок и на 

дейността на комисиите и методическото обединение. 

2.  Отчет на контролната дейност на директора през първия учебен срок. 

3.  Финансов отчет на директора. 

4. Приемане на седмичното разписание и графиците за II учебен срок. 

5. Отчет на дейността на ресурсния учител. 

6. Приемане на График за записване на ученици в първи клас на учебната 2023/2024 г., 

учебен план, документи, критерии за класиране. 

7. Информация за здравословното състояние на учениците. 

8. Приемане на график за провеждане на екскурзии и зелено училище. 

9. Съобщения, писма, въпроси. 

Срок: До 04.02.2023 г. 

м. април 

 

1. Обсъждане готовността за провеждане на НВО –  организация и провеждане . 

2. Приемане на плановете за честване на патронния празник, 24 май; приключването на 

учебната година. 

3. Разглеждане на предложенията за награждаване на учители и ученици  по случай 24  май 

4. Съобщения, писма, въпроси. 

Срок: До 30.04.2023 г. 

м. май 

1. Предложение за разкриване на занимания по интереси и определяне на спортните 

дейности за учебната 2023/2024 г. /да се съберат заявления/ 

2. Предложение за избор на ИУЧ за учебната 2023/2024 г. /да се съберат заявления/  

3. Обсъждане на резултатите от външното оценяване на учениците от 4 клас, както и 

изходното равнище на останалите ученици. 

Срок до 31.05.2023 г. 

 

м. юни 

1. Отчет на резултатите от УВР през годината и изпълнението на годишния план на 

училището. 

2. Отчет за контролната дейност на директора през втория учебен срок. 

3. Финансов отчет на директора. 

4. Информация за здравното състояние на учениците. 

5. Отчет на дейността на училищните комисии. 

6. Избор на комисии за: 

- Изработване на Годишния план на училището 

- Актуализиране на Правилника за дейността на училището 

- Актуализиране на други вътрешноучилищни документи 

7. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 

8. Приемане на план за откриване на новата учебна година. 

9. Съобщения, писма, въпроси. 
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Срок: До 19.06.2023 г. 

 

XIII. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ 

ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА. 

 

А. Интеграционни връзки: 

1. Разширяване и засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения от 

града и района. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел 

ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху учениците. 

3. Развитие на връзките с други образователни институции, образователни и издателски 

фирми, които биха били полезни на училището. 

4. Използване на предоставените от РЗИ база, филми, агитационни материали. 

5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти. 

6. Установяване на контакти с фирми за съвместни дейности с цел подобряване на 

материалната база в училището. 

7. Актуализиране на връзките и съвместна дейност с различни институции: 

 

Б. Взаимодействия с родителите: 

 

1.  Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с 

Училищното настоятелство и Обществения съвет. 

      Срок: През годината 

Отговорник: Директорът и Председателите на УН и ОС 

2.  Ангажиране на Училищното настоятелство и Обществения съвет при решаване на 

проблеми и въпроси, свързани с подобряване на материалната база. 

      Срок: През годината 

Отговорник: Директорът и комисията по МТБ 

3.  Засилване на взаимодействието с  родителските активи по класове за постигане на синхрон 

между семейното и училищното възпитание. 

Срок: През годината 

Отговорник: Директорът и класните ръководители 

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

Срок: При необходимост 

Отговорник:Класните ръководители 

5.  Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите на новите първокласници. 

Срок: 10.09.2022 г. 

Отговорник: Класните ръководители  на I клас 

6.  „Училище за родители” – образователен форум в подкрепа на активното родителство. 

Срок: През учебната година 

       Отговорник: Директорът,  кл. ръководители  

7. Подобряване на интериора в класните стаи и училището. 

          Срок: Постоянен 

Отговорник: Учителите 

8.  Провеждане на родителски срещи: 

 

м. септември 

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и Правилника за 

здравословни и безопасни условия на труд; Избор на класни родителски активи; Приемане на 

плановете за възпитателната работа по класове. 

 

м. декември 
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 Готовност на учениците за приключване на първи учебен срок.  

 

м. февруари 

 1. Резултати от учебната работа през I учебен срок и обсъждане провеждането на 

екскурзии и зелени училища. 

2. Среща с родителите на бъдещите първокласници. 

 

 

м. май 

Резултати от учебно-възпитателната работа през IІ срок за учениците от І-ІІІ клас. 

 

 

м. юни 

 Отчитане на резултатите от НВО за учениците от ІV клас. 

 


