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НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА      ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТ /ПРОТОКОЛ № 1/17.09.2021г. 

 



I. КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО 

  

       В Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Варна се осъществява учебен 

процес съобразно с държавните образователни стандарти. Учебната 2020/2021 година 

започна с 34 паралелки от I до  VII клас и 8 групи с целодневна организация на учебния ден. 

      Завършиха общо 833 ученици, разпределени както следва: 108 - в I клас, 114- във  II клас,     

98- в III клас,118- в  IV клас, 129- в  V клас, 132- в VI  клас и 134- в  VII клас. 

      Цялостната дейност на училището през учебната 2020/2021 година премина в голямата 

си степен през преход от присъствено в електронно обучение,  като за целта беше използвана 

онлайн платформата  Microsoft Teams. 

      Почти всички дейности, заложени в годишния план на училището бяха изпълнени, с 

изключение на тези, предвидени за изпълнение присъствено. Те ще бъдат заложени в плана 

на училището за учебната 2021/2022 година и при възможност реализирани. В училището е 

създадена система за организация по всички видове дейности,  съгласуваност и отчетност 

на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. 

Въпреки предизвикателствата на учебна година под знака на COVID-19, учебният процес 

протече нормално. 

     Проведените входни, междинни, изходни нива и НВО за IV и  VII клас показаха отлични 

резултати, благодарение на  екипната висококвалифицирана работа на учителите и  тяхното 

постоянство по отношение на изискванията към учениците. Обобщените резултати от 

представянето на възпитаниците ни на външно оценяване са показателни за повишената 

мотивация за учебен труд. 

    Постигнатите резултати от НВО след седми клас за 2020/ 2021 са съответно 76,71 – среден 

успех по БЕЛ спрямо 77,18 за предходната 2019/2021 година; 65, 77 – среден успех по 

математика спрямо 64,92 за предходната 2019/2020 година. 

   През изминалата учебна година националното външно оценяване в IV клас се проведе в 

нов формат. Целта е да се измерят резултатите, заложени  в стандартите за 

общообразователна подготовка и в новите учебни програми. Изпитът по български език и 

литература включваше диктовка от аудиофайл, директно попълване на отговорите върху 

лист за отговори. Оценяването се проведе анонимно в електронна среда. Участваха 

оценители от цялата страна. Всичко това прави несъпоставими резултатите от 2021г. с 

предходните години. Резултатите по БЕЛ  за 2020/2021 година са съответно - 88,08, а по 

математика – 79,37 

   Анализът на резултатите от НВО показва високо ниво на овладяване на знания, умения и 

компетентности от страна на учениците, както и сериозна, отговорна и задълбочена работа 

от страна на педагогическите специалисти. За пореден път училищният екип доказа, че има 

необходимия потенциал за устойчиво и сигурно позициониране на ОУ „Свети свети Кирил 

и Методий“ сред водещите варненски училища. 

 

     От завършилите 134 седмокласници всички са приети в желаните профилирани 

гимназии. Изградени са връзки за сътрудничество с родителите и училищното 

настоятелство. 

     За следващата учебна година е необходимо: 

1. Да продължи работата по гражданското и здравното образование на учениците; 

2. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при решаване на възникнали 

конфликти в ученическата общност и при наличие на противообществени прояви; 

3. Да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите  



4. Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми  и 

готови да съдействат на учителите при необходимост;  да се търсят нови методи и 

подходи за приобщаване на родителите към училищния живот; обогатяване на 

материално-техническата база и библиотечния фонд. 

5. Да продължи работата по осигуряване на подготовка, която съответства на 

европейските образователни стандарти и постигане на трайна ориентация към високи  

постижения и изява на индивидуалните качества и способности на учениците. 

       

 

ІІ. МИСИЯ И ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” - Варна има позитивен облик. Съхранявайки добрите 

традиции, то се развива като гъвкава и адаптивна образователна система, отговаряща по най-

добрия възможен начин на високите изисквания, които поставя динамичният, 

високотехнологичен и глобализиращ се свят. Училището гарантира образователна 

подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти и формира 

общочовешки и национални ценности. В центъра на образователно-възпитателния модел е 

личността на ученика, като целта е неговото интелектуално и социално развитие.  

  Реалните положителни резултати във всички направления на училищния живот 

превръщат учебното заведение в силно желано и привлекателно за учениците и техните 

родители. Естествена и закономерна е гордостта на всички ученици и учители, свързали 

житейския си път с него. 

 

ІІІ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ 

 

 Варненското ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” съчетава успешно 160-годишна 

положителна педагогическа традиция и ориентация към предизвикателствата на 

съвременната действителност. 

 

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

  1. Високо качество на образование и високи образователни резултати 

 2. Диференциация на училището – утвърждаване на собствения позитивен облик в 

условията на конкуренция 

 3. Диверсификация – многообразие на дейностите в съответствие с желанията и 

интересите на учениците и техните родители 

 4. Демократизация и хуманизация на училищния живот – поставяне на ученика в 

центъра на цялостната дейност 

 5. Съобразяване на училищната политика с потребностите на учениците и техните 

родители 

 6. Постигане на единомислие, че главната ценност в училището е личността на 

ученика 

 7. Ориентираност към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране на 

умения, а не към „готови знания” 

 8. Осмисляне на новата роля на учителя и превръщането му от монополист на 

знанието в медиатор между информацията и учениците 



 9. Иновационна стратегия, чието внедряване изпреварва масовото въвеждане на 

новости в педагогиката и училищната практика  

 10. Гражданско образование, насочено към усвояване на знания и личностни умения 

на учениците за активно взаимодействие със социалната среда, култура на поведение и 

взаимоотношения 

 11. Подпомагане на учениците за развитие на творческия потенциал и постигане на 

успехи в общински, национален и международен мащаб 

 12. Ефективна възпитателна работа с основен приоритет гражданско образование 

чрез прилагане на интересни, разнообразни и увлекателни за учениците методи и подходи 

 13. Активна работа по проекти и програми, които са в съответствие със спецификата 

и интересите на училището 

 14. Съобразена с интересите на училището професионална квалификация на 

учителите и активно прилагане на усвоените нови знания и умения в практиката 

 15. Наличие на ефективна система за организация на дейностите и съгласуваност на 

усилията 

 16. Отлична кадрова обезпеченост, гарантираща високо качество на педагогическия 

труд 

 17. Създаване на приятна, естетична и привлекателна работна среда за ученици и 

учители 

 18. Постигане на висока организационна култура, коректни взаимоотношения между 

всички участници в образователно-възпитателния процес 

 19. Интензивни, ползотворни контакти с институциите с оглед своевременно 

решаване на важни за училищния живот въпроси 

 20. Законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства и 

привличане на извънбюджетни средства в резултат на активен финансов мениджмънт 

 21. Обогатяване и естетизиране на материално-техническата база с оглед създаване 

на приятна работна среда 

 22. Активно и коректно партньорство с родителите на учениците 

 23. Последователна политика на откритост, запознаваща обществеността с успехите 

на училището  

 

V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

 

 1.Успешен прием на ученици в І клас и полагане на целенасочени педагогически 

усилия за адаптирането им към училищния живот и превръщане на училището в желано 

и любимо 

 2. Продължаване на традицията за прием на седмокласници в желаните от тях 

училища след успешно полагане на изпити 

 3. Доказване на качественото усвояване на знания при вътрешно и външно оценяване 

на учениците  

 4. Своевременен избор на най-подходящите учебни комплекти и учебници за 

училището и осигуряване на безплатните учебници за І –VІІ клас 

 5. Постигане на отлична кадрова обезпеченост чрез прецизен подбор на кандидатите 

за назначаване  

 6. Своевременно и качествено планиране на видовете дейности  

 7. Прецизно изготвяне и водене на училищната документация  

 8. Осигуряване на условия за оптимално реализиране целите на образователно-

възпитателния процес 



 9. Осъществяване на ефективен педагогически и административен контрол и 

въвеждане на механизми за корекция при евентуално констатиране на пропуски 

 10. Масово навлизане на ИКТ по учебни предмети в І –VІІ клас, изграждане на 

цялостна Wi-Fi мрежа на територията на училището и успешно внедряване на електронен 

дневник. 

 11. Провеждане на квалификационна дейност, чиито теми и форми са съобразени с 

интересите на училището, включително с извънбюджетно финансиране   

 12. Системна работа за подпомагане на талантливи ученици в съответствие с техните 

интереси и потребности 

 13. Прилагане на ефективни форми за морално и материално стимулиране на 

ученици и учители, постигнали високи резултати 

 14. Качествено провеждане на квалификационни дейности по теми, актуални за 

училището, с оглед масово внедряване на образователни иновации 

 15. Интензивна законосъобразна работа на Педагогическия съвет и постигане на 

единен подход, който не изключва свобода на изразяване на мненията и дискусионност 

 16. Провеждане на възпитателна работа с основен приоритет гражданско 

образование, съобразена с интересите и потребностите на учениците 

 17. Продължаване дълголетната традиция за ритуализация на училищния живот при 

честване на празници  

 18. Работа по проекти и програми в съответствие с потребностите на учениците   

 19. Обогатяване на училищния спортен календар с оглед оптимален обхват на 

учениците и постигане на успехи в други спортни състезания    

 20. Провеждане на разнообразни, ориентирани към желанията и интересите на децата 

извънкласни дейности 

 21. Обогатяване на библиотечния фонд с научна, методическа и дидактическа 

литература, максимално оползотворяване на предлаганите възможности от видео и 

фонотеката със средства от училищния бюджет и чрез дарения от ученици и родители. 

 22. Поддържане на актуална и естетично оформена украса в съответствие с 

изискванията за висока организационна култура  

 23. Превенция и прилагане на индивидуален подход към ученици с възпитателни 

проблеми с участието на родители и представители на Училищното настоятелство, 

психологични консултации  

 24. Системно и резултатно партниране с родителите на учениците на родителски 

срещи и индивидуални беседи с оглед постигане на единен подход  

 25. Демократизиране на системата за управление чрез делегиране на права и 

отговорности  

 26. Ползотворно партньорство с НПО в интерес на училището  

 27. Осъществяване на качествено медицинско обслужване от работещите в 

училището специалисти – лекар педиатър и медицинска сестра 

 28. Организиране на столово хранене при гарантиране на качествени и здравословни 

закуски и обяди за учениците  

 29. Осъществяване на контакти с варненските медии за популяризиране на 

постигнатите успехи 

 30. Провеждане на PR политика чрез дейности, повишаващи интереса към 

образователната институция и нейния имидж 

 

 

 



VI. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

 

 

VII. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ( ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

 

 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН - ГРАФИК 

на дейностите за реализиране на целевата част на плана 

 

№ по 

ред 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

СРОК 

 

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1. Проучване желанията на педагогическите специалисти за 

квалификация 

05.08.2021г. 

/01.09.2021г 

Дарина Димитрова 

2. Социална и училищна адаптация на децата към училищно 

обучение 

септември/ 

октомври месец 

учебна 

2021/2022 г. 

 

Лилия Черпанска, 

Галя Трифонова 

3. Тържествено откриване на учебна 2021/ 2022 година. 15.09.2021 В. Николова, Н. Асенова, Г. 

Матеева /ТК/ 

4. Фотоизложба -The classrooms around the world and at home 

 

 

15.09.2021 Снежина Русева 

 /ТК/ 

4. Избор на председател и секретар на КОО по БЕЛ, 

математика и КМИТ, чужди езици, обществени и 

хуманитарни науки, музика, ИИ, ФВ и спорт, техн. и 

предприемачество за учебната 2021/2022 година 

 

септември Учители по съответните 

предмети 

5. Изготвяне на плана за дейността на КОО по съответните 

предмети 

септември Председатели на КОО 

6. Избор на учебни помагала 

 

септември Учители по предметите 

7. Отбелязване на международния ден на европейските езици септември Учители по чужди езици 

8. Подпомагане адаптацията на новоназначените учители септември Всички учители 

9. Откриване на учебната година – песни от вокалната група, 

подготовка на художествената украса и на знаменните 

групи 

 

01– 15. 09.2021 Учители по музика, ИИ и 

ФВС 

10. Експониране на изложба, посветена на есента 31.09.2021 Учители по ИИ 

11. 135 години от рождението на Ран Босилек 

 

септември Класни ръководители на 

втори клас 

12. Фестивал на есенното плодородие – изготвяне на изложба 

на картини от есенни листа.  

 Д. Йорданова, Р. 

Паскалева 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 



1. Приобщаващо образование - понятия, дейности и 

документи за обща и допълнителна подкрепа 

 Лилия Черпанска, 

Десислава Зарева, 

Гергана Матеева 

2. Анализ на резултатите от входните равнища по предмети  Председатели на КОО 

3. Спортен празник в Морската градина 

 

01.10.202. Учители по ФВС 

4. Провеждане на вътрешна квалификация  в рамките на 

КОО по математика и КМИТ на тема „Използване на 

интерактивна дъска  

„ Open board “   в електронното обучение 

 Учители по математика 

5.  Осъществяване на приемственост в обучението начален – 

прогимназиален етап 

 

 

 Начални учители и 

учители, преподаващи в 

5.клас 

6. Международен ден на музиката – изготвяне на табло от 

участниците във ВГ “Славейчета“ 

 

01.10.2021г. Вяра Блажева 

7. Halloween – проектно-базиран урок по класове  Учители по чужд език 

8. Споделяне на опит във връзка с проектно- базирано 

обучение в електронна среда 

 

 Учители по математика 

9. Училищни турнири  по футбол, баскетбол, волейбол и 

народна топка между класовете                       

 

 

 Учители по ФВС 

10. Извършване на проучвателни дейности във връзка с 

юбилея на училището 

 

 Председатели на КОО 

11. Посещение на учители ЦОУД в учебни часове с оглед 

постигане на единодействие учител – учител ЦОУД в ОВП 

 Начални учители и 

учители ЦОУД 

12. Моята първа среща с библиотеката - запознаване на 

първокласниците с училищната библиотека, четене на 

приказки 

 Начални учители и 

учители ЦОУД в първи 

клас 

13. Споделяне на опит и открити уроци. Приемственост в 

обучението: детска градина- училище и начален – 

прогимназиален етап 

 

 Начални учители и  

учители ЦОУ клас, 

учители в 4. и 5. клас, 

председател КОО 

14.  Подреждане на тематична изложба: „ Златна есен“ 

 

 Кл. ръководители  

на  II и III клас, 

учители ЦОУД 

15. 32-ри Дни на японското изкуство и култура в България – 

есенна икебана и хайку 
18.-22.10.2021г. Снежина Русева 

/ТК/ 
16. Състезание „Знам много за патроните на нашето училище“ 25. - 

29.10.2021г. 

В. Марчева 

П. Касабова /ТК/ 
17.    

18.    



МЕСЕЦ НОЕМВРИ  МЕСЕЦ НОЕМВРИ   

1. 1 ноември -Ден на народните будители 

 - отбелязване на празника по класове  

 - радиопредаване 

01.11.2021 В. Радева, В. Николова 

/ТК/ 

2.  Подготовка на банка с материали по английски език 

 

 Председател на КОО 

3. Ден на народните будители – участие с изяви и изложба с 

рисунки, посветени на празника                                                                                           

 Учители по музика и ИИ 

4. Подготовка и участие на ученици в Oбщинския  и  

Областния кръг на олимпиадите по математика , 

„Европейско кенгуру”, Коледно и Великденско състезание 

и други състезания по математика 

 Учители по математика 

5. Обучение чрез проекти – добри педагогически практики и 

иновации 

 Учители по обществени и 

хуманитарни науки 

6. Иновативни методи за развиване на творческото мислене, 

емоционалната интелигентност и таланта на децата 

 Снежина Русева, 

Лилия Черпанска, 

Десислава Зарева 

7.  Решаване на проблеми, свързани с прояви на детска 

агресия чрез излети сред природата, хоби – занимания и 

дискусии, свързани с природните науки 

 

 Учители по обществени и 

хуманитарни науки 

8. Държавата и нейната памет: запознаване с националните 

символи; официални празници на Република България 

 

 Класните ръководители на 

втори клас 

9. В творческия свят на писателя Йордан Радичков /92 

години от рождението му/ 

 Кл. ръководители  на IV 

клас и учители ЦОУД 

 

 

10. Държавните и европейските институции: 

Кой и как изработва законите на страната, защо са 

задължителни за всички; Европейският съюз- символи, 

страни-членки 

 

Ноември-

декември 

Кл. ръководители  на IV 

клас 

11. - Изработване и представяне на книги свързани с името и 

дейността на светите братя Кирил и Методий или други 

будители 

18.-22.10.2021 Снежина Русева 

/ТК/ 

12. Изложба на табла на тема: „Будителите, свързани с 

развитието  на писмеността“ 

29.10-05.11.21г. Ив. Колева 

Р. Георгиева 

Г. Банкова 

В. Николова      /ТК/ 

13.    

14.    

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

1. Оказване на методическа помощ при подготовката на 

ученици за олимпиади, състезания и конкурси и участието 

им в тях 

 

 Учители по БЕЛ 



2. Запознаване членовете на КОО с новоизлязла 

специализирана литература 

 Учители по обществени и 

хуманитарни науки 

3. Организиране и провеждане на училищен коледен 

литературен конкурс на тема: „Вълшебството на Коледа“       

01. – 17.12.2021 Г. Банкова 

П. Касабова 

Н. Асенова 

В. Николова 

Ив. Кьосева 

Цв. Аламурова 

В. Марчева     /ТК/ 

4. Среща на учителите по повод провеждане на проверка на 

знанията по ЧЕ – междинно равнище за уеднаквяване 

критериите за оценка 

 Председател на КОО 

5. Организиране на изложба на коледни и новогодишни 

картички, рисунки и изделия 

13.-20.12. 2021г. Сн. Русева, учител по ТП 

Й. Дойнова    /ТК/ 

6. Организиране изложба „Коледна математика“- коледна 

украса от геометрични фигури и тела 

 

 Учители по математика в 

6.клас 

7. Коледно тържество  Учители по музика 

8. Подреждане на тематична изложба: Коледа 

 

 Кл. ръководители  

на  II и III клас, учители 

ЦОУД 

 

9. Конкурс за рисунка на тема:  „Моето училище в 

бъдещето“ /творбите на победителите участват в изложба/ 
10.12. 21г.  В. Радева, Снежина Русева, 

В. Марчева 

Ив. Кьосева 

Т. Милкова    /ТК/ 
10. Изложба на сурвачки във фоайето на партера 20.12.2021г. Снежина Русева, учител по 

ТП 

Ив. Колева   /ТК/ 
11. Подготовка за честване на коледните празници (украса на  

училището, украса на класните стаи и на коридорите) 
13.12.2021г. Снежина Русева, учител по 

ТП        /ТК/ 
12. По стъпките на светите братя Кирил и Методий и техните 

ученици в миналото и днес в историко -географски аспект 

(проектна работа) 

06.-16.12.2021г. А. Русева, Ив. Бошкова 

/ТК/ 

13. Коледни тържества по класове - посрещане на коледари 22.-23.12.21г. Снежина Русева, класни 

ръководители(НЕ и ПЕ) 

/ТК/ 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

1. Образователни игри и „живи“ работни листи в работата на 

учителите 

 Председатели на КОО 

2.  

Символите на обединена Европа. Страни членуващи в ЕС 

 

 Учители по обществени и 

хуманитарни науки 

3. Реализиране на дейности, свързани с личностното 

развитие на учениците чрез участието им в дейности 

свързани с изучаването на дисциплините от природо-

обществения цикъл 

 Учители по обществени и 

хуманитарни науки 



 

 

4. Самооценяване чрез електронно портфолио  Председатели на КОО, 

Ивайло Христов 

5. Посещение на експозиции с българско и международно 

участие в ГХГ ”Б. Георгиев”                                            

 

септември - юни Учители по ИИ 

6. Аз съм гражданин на Република България: Историята на 

думата „гражданин” и запознаване с националните 

институции; къде се избира кмет, познаваме ли кмета на 

град Варна, президента, министър-председателя 

 

 Кл. ръководители на ІІІ 

клас 

7. Историческа игра - викторина, посветена на живота и 

делото на светите братя Кирил и Методий и на първото 

варненско училище, чийто наследник сме 

17.-21.01.2022г. А. Русева,  Ив. Бошкова 

З. Градева   /ТК/ 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

1. Анализ на постигнатите резултати по предмети през I 

учебен срок и набелязване на мерки за отстраняване на 

пропуските 

 

 Председатели на КОО 

2. Оказване на методическа помощ при подготовката на 

ученици за олимпиада по БЕЛ, състезания и конкурси и 

участие в тях 

 

 Учители по БЕЛ 

3. Осигуряване на методическа литература, учебни помагала 

и други източници на информация, третиращи актуални 

проблеми и новости в областта на чуждоезиковото 

обучение 

 

 Председател на КОО 

4. Седмица, посветена на Левски                                                       Учители по музика и ИИ 

5. Викторина за живота и делото на Васил Левски. 

Подготовка на материали и предоставяне на класните 

ръководители за тържествен час на класа, посветен на 

Апостола 

 

 Учители по история и 

цивилизации 

6. Иновативни и интерактивни методи по български език и 

литература 

 Иванка Бошкова, 

Цветелина Аламурова 

7. 149 години от обесването на. Васил Левски - викторина  Кл. ръководители НЕ и 

учители ЦОУД 

 

8.  102 години от рождението на Леда Милева  Кл. ръководители на III 

клас и учители ЦОУД 

 

 

9. „ Баба Марта бързала”- откриване на работилница за 

изработване на мартеници 

 Начални учители  и 

учители ЦОУД 



 

10. 19 февруари - годишнина от гибелта на Апостола на 

свободата Васил Левски (подготвяне  и експозиция на 

тематични табла, рисунки, картини, радиопредаване) 

14.-18.02.2022г. В. Нанчева 

Д. Ликова 

З. Градева    /ТК/ 

 

11. Рецитал „Нашето  А, Б…“ 21.- 25.02.22г. Р. Паскалева 

А. Вичева 

Г. Банкова       /ТК/ 

12. Изработка и позициониране на изложба на мартеници 25.02-

02.03.2022г. 

Сн. Русева, учител по ТП 

В. Марчева 

Ив. Колева 

Р. Георгиева 

А. Вичева      /ТК/ 

МЕСЕЦ МАРТ 

1. Честване на Националния празник на Република България 

- 3 март   

- викторина 

- презентации 

02.03.22г. В. Радева 

В. Христова 

З. Градева 

М. Чакърова     /ТК/ 

2. Провеждане на историческа игра между петите класове, 

посветена на националния празник на Република България 

– 3-ти март 

 

 Антоанета Русева, Иванка 

Бошкова 

3. Трети март- 144 години от Освобождението . Запознаване 

с националните символи – химн, герб, знаме 

 

 Кл. ръководители  на IV 

клас и учители ЦОУД 

 

4. „ Аз съм българче”- рецитал на стихове за родината. 

 

 Кл. ръководители  на IІІ 

клас 

 

5. Литературен конкурс на тема „Моето училище“, посветен 

на 160 години от създаването на ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ – творбите на победителите се награждават 

01.03 -

12.04.2022гл 

Г. Банкова 

П. Касабова 

Н. Асенова 

В. Николова 

Ив. Кьосева 

Цв. Аламурова 

В. Марчева    /ТК/ 

6. Заговезни - изложба на кукерски маски                                          Учители по ИИ 

7. Практически  занятия – обмен на добри практики в 

електронна среда 

 

март-април Учители по математика 

8. Обсъждане на екологични проблеми и възможностите за 

интерпретирането им в часовете чрез интегрален подход 

 Ив. Иванова, Б. Симеонова 

9. Представяне на ученически възстановки на значими 

исторически събития, посветени на националния празник 

 Антоанета Русева 

10. Отбелязване Световния ден на водата 22. 03 – експониране 

на изложба и викторина 

 

 Иванка Бошкова, Б. 

Симеонова 



11. Превенция на агресията, насилието и тормоза  Лилия Черпанска, 

Десислава Зарева, 

председатели на МО 

12. Виртуални уроци с участието на родители в качеството им 

на специалисти 

 

Март-април Учители по математика 

13. Бъди грамотен: „Малкото голямо четене”- инициатива за 

четене на книги. 

 Кл. ръководители  на IІ 

клас и учители ЦОУД 

 

14. Провеждане на „Празник на буквите“ с ученици от I клас. 

 

Март-април Кл. ръководители  на I 

клас и учители ЦОУД 

 

15. Отбелязване на 22. март – Световен ден на водата – 

екологично възпитание 

 

 Кл. ръководители на II 

клас и учители ЦОУД 

 

 

16. Литературно четене на тема „В началото бе словото“ 

(стихове, посветени на светите братя, словото и езика) 
 Цв. Аламурова 

П. Касабова 

В. Николова 

Н. Асенова     /ТК/ 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

1. Дейности по повод честване на 160 години от основаване 

на  училището 

Април-май Учители по чужди езици 

2. Азбучна работилница – дейности, посветени на патронния 

празник на училището 

 

 Учители по БЕЛ 

3. Седмица на гората – отбелязването й чрез постери и 

презентации 

 

 Зорница Градева 

4. Отбелязване деня на планетата Земя – 22.04.  Ив. Иванова, Б. Симеонова 

5.  Пролетен спортен празник                до 29.04.2021 Учители по ФВС 

6. Реализиране на проект „ Рисувам в координатна система“ 

(160 години ОУ „Св. св. Кирил и Методий“). 

 

До 30.04.2021 Учители по математика 

7. 217 години от рождението на Ханс Кристиан Андерсен  Кл. ръководители на I 

клас, учители ЦОУД 

 

8.  Превенция на рисково поведение – онлайн тормоз  Лилия Черпанска, 

Десислава Зарева 

9.  Литературно утро с първи клас – „Да пазим завета на 

светите братя“ 

11.-21.04.2022г. П. Манолова 

Т. Милкова     /ТК/ 

10. Седмица на книгата  

-  радиопредаване 

- четене на приказки 

- обсъждане на любими автори 

- създаване на приказка 

11.04.-15.04.22г. Г. Матеева 

Д. Йорданова 

В. Марчева 

Цв. Аламурова 

Учители по БЕЛ    /ТК/ 



11. Разчертаване и оцветяване на макет на котленски килим на 

входа на училището в памет на един от благодетелите на 

нашето училище д-р Петър Берон – Символично 

постилане на чергата и поканване на общността да 

сподели нашия празник 

26.-29.04. 22г. А. Русева, Ив. Бошкова, 

Сн. Русева, връзка с медии    

/ТК/ 

МЕСЕЦ МАЙ 

1 Състезание „Бъди грамотен“  

 

 Учители по БЕЛ 

2. Денят на Европа 
 

 Учители по английски език 

3. Спортни състезания по случай патронния празник на 

училището 

 Учители по ФВС 

4. Историческа игра - викторина, посветена на светите братя 

Кирил и Методий и на първото варненско училище, чийто 

наследник сме 

 Антоанета Русева 

5. Аранжиране на изложби, свързани с БДП май-юни Учител по технологии и 

предприемачество 

6. Състезание „ Математиката – лесна и интересна“  (160 

години ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ ) 

 Учители по математика в 

5. и 6. клас 

7.  Рецитал за 24 май – „Върви, народе възродени“  Мл.Петков 

Н. Асенова     /ТК/ 

8. Калиграфска работилница на българските букви 16.-20.05.22г. С. Бошнакова 

И. Кьосева 

В. Марчева 

Л. Андреева 

Сн. Русева       /ТК/ 

9. Изработване и представяне на презентации, свързани с 

живота и делото на Христо Ботев 

26.-31.05.22г. М. Чакърова 

Ив. Христов      /ТК/ 

МЕСЕЦ ЮНИ 

1. Анализ на изходното равнище на знанията и уменията на 

учениците от V-VII клас   по предмети              

 

 Председатели на КОО 

2. Организиране на еднодневна екскурзия с учебна цел  Иванка Бошкова /според 

епидемиологичната 

обстановка/ 

3. НВО – анализ на постигнатите резултати, изводи и мерки 

за затвърждаването и повишаването им на база 

проследяване и обсъждане  нивото на усвоените 

компетенции 

 

 Председатели на КОО по 

БЕЛ и по математика 

4. Участие в закриването на учебната година с музикална 

програма, изработване на украса и подготовка на групите 

със знамена    

 

 Учители по музика и ИИ 



 


