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Настоящата актуализация е приета на заседание на 
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І направление: Повишаване на резултатите, в т. ч. чрез дигитална и 

електронна образователна среда 

1. Повишаване интереса към четенето на книги чрез обособен кът- 

библиотека „Корабът на познанието”. 

Срок:постоянен                    Отг. Учители начален етап, учители БЕЛ 

 

2. Включване в инициативи, свързани с повишаване на функционалната 

грамотност. 

Срок:постоянен                    Отг. Учители начален етап, учители БЕЛ  

3. Посещение на Детски отдел към библиотека „ Цончо Родев” към НЧ 

„Алеко Константинов- 1884 г.” във връзка със седмицата на 

четенето21- 25 октомври 

Срок: октомври 2019 г.      Отг. Пламена Аргирова 

4. Отбелязване на седмицата на книгата чрез инициативата деца четат на 

деца 

Срок: април 2020 г.              Отг. Учители начален етап, учители БЕЛ 

 

5. Отбелязване Деня на книгата и авторското право- 23 април чрез срещи 

с писатели и акция за даряване на книги за училищната библиотека 

Срок: април 2020 г.              Отг. Учители начален етап, учители БЕЛ 

 

6. Участия на учениците в състезания и олимпиади по различни 

предмети 

Срок: по график                        Отг. Учителите по предмети 

 

7. Повишаване интереса към ученето чрез преподаване в училище и 

учене вкъщи  на дигитални и електронни образователни платформи  и  

сайтове като Дечица . ком, Академико, Уча. се , електронни учебници 

и др. 

Срок: постоянен             Отг. Учители начален и прогимназиален етап 

 

8. Организиране на „ Лятна академия” за бъдещите първокласници 

Срок: юни 2020 г.            Отг. Учители начален етап 

 

9. Включване в проекти ,  при които на базата на индивидуалните 

потребности на ученика, се извършва допълнително обучение по 

определен учебен предмет- например  проект” Подкрепа за успех”, 

проект „Дейности по интереси” и др. 

Срок: постоянен                         Отг. Директора, главните учители 

 



ІІ направление: Развитие на способностите на децата и 

учениците, отчитайки спецификата на училището и 

мултикултурната среда 

1. Отбелязване Деня на християнското семейство 21 ноември чрез 

конкурс за рисунка на тема „Моето семейство” 

          Срок ноември 2019 г.   Отг. Пед. съветник, Учители нач.  и прог. етап 

 

2. Отбелязване Международния ден на толерантността по 

предложение на УС 

Срок: ноември 2019 г.        Отг. Пед. съветник, В. Иванова, учителите 

 

3.Отбелязване на Международния ден на човешките права- 10 

декември чрез изготвяне на табло 

Срок: декември 2019 г.      Отг. Пед. съветник, В. Иванова, учителите 

 

4. По инициатива на УС ежемесечно се провежда „Хоп- троп 

междучасие” 

Срок: постоянен       Отг. Пед. съветник, В. Иванова, учителите 

 

5. Отбелязване на Международния ден на танца- 29 април 

Срок: април 2020 г.     Отг. Пед. съветник, В. Иванова, учителите 

 

6. Отбелязване на Деня на приятелството- 9 юни 

Срок: юни 2020 г.        Отг. Пед. съветник, В. Иванова, учителите 

 

 

ІІІ направление: Ранно кариерно ориентиране на децата и 

учениците 

1. Професионално ориентиране в часовете на класа чрез срещи с 

представители на различни професии 

Срок: постоянен                           Отг. Класните ръководители 

 

2. Посещения на Професионални гимназии и запознаване с 

професиите, за които подготвят в тях 

Срок: постоянен      Отг. Класните на седмите класове  

 



3. Посещения на фирми и предприятия, в които се провеждат 

беседи  по вълнуващи  учениците въпроси 

Срок: постоянен          Отг. Класните ръководители 

 

4. Срещи- разговори с успели хора- бивши възпитаници на нашето 

училище, видни общественици и др. 

Срок: постоянен          Отг. Класните ръководители 

 

 

ІV направление: Иновативност в позитивна и сигурна 

образователна среда- заинтересованите страни 

1.  С цел да се постигне иновативност    в позитивна и сигурна образователна 

среда се предвиждат две методически сбирки на  двата екипа за ключови 

компетентности: 

    -  Запознаване с презентацията на    на тема „ Укрепване на чувството за 

принадлежност чрез интегрирано социално, емоционално и академично 

учене в училище ” от  д-р Колин Гасамис, преподавател във Вашингтонския 

университет, Сиатъл  

Срок: 23. 10. 2019 г.                              Отг. М. Радева, М. Димитрова 

 

-  Запознаване с темата „Предизвикателствата на поколение Z”   

 

Срок: 6. 11. 2019 г.                               Отг. М. Радева, М. Димитрова 

 

2.Изнасяне на поредица”Уроци за сърцето” от педагогическия съветник с 

цел осигуряване на позитивна и сигурна образователна среза в часовете на 

класа 

Срок: постоянен                                 Отг. Пед. съветник 

 

3.Провеждане на интегрирани уроци с цел учениците да искат да учат и да 

се развиват 

Срок: постоянен                   Отг. Учители начален и прогимназиален етап 
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