
Утвърждавам! 

 

Директор:....................... 

/Л. Дерменджиева/ 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

 
за реализиране на дейностите по проект „Креативност, мотивация, иновации“  

и неговото продължение „Млади откриватели“  

с глобална тема за 2022/2023 учебна година: Активни откриватели 

 
 

 
 

Настоящият план е представен пред ПС и приет на заседание, проведено на 13.09.2022 г. 



Дейност Срок за 

изпълнение 

 

 

Отговорни лица Контрол Критерии за оценка Финансиране 

 

I. Планиране 

 

1. Представяне на плана за 

прилагане на иновации през 

2022-2023 учебна година  пред 

всички педагогически 

специалисти 

2.  Квалификационна дейност на 

учителите с приоритетно 

избрани квалификационни 

курсове, имащи отношение 

към иновацията.  

3. Планиране на сътрудничество 

с външни организации 

3.1. Национална мрежа за децата 

3.2. Център за безопасен интернет 

3.3. Читалище „Просвета“ 

3.4. Общински исторически музей 

3.5. Национален парк „Пирин“ 

3.6. Национален парк „Рила“ 

3.7. Асоциация Родители 

3.8. Туристическо дружество 

„Момини двори“ 

РЗИ –  Благоевград 

Телевизия  Запад 

 

 

 

 

 

До 15.09.2022 

 

 

 

 

Целогодишен 

 

 

 

 

Целогодишен 

Директорът, 

председателят на 

Комисията по 

прилагане на 

иновациите и 

всички 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

проекта 

 

 

Комисията по 

прилагане на 

иновациите и 

всички 

педагогически 

специалисти, 

включени в 

проекта 

 

 

Директорът 

 

 

 

 

Директорът 

 

 

 

 

Директорът 

 

 

Изготвен план 

 

 

 

Извършена 

квалификационна 

дейност и представяне 

на документ за 

квалификация 

 

Осъществяване на 

сътрудничество с 

външни организации, 

когато е необходимо. 

 Не е 

необходимо 



II. Анализ и оценка на 

МТБ, подобрения с цел  

повишаване 

мотивацията за учене.  

  

Целогодишен Директорът Директорът Отлична МТБ  

III.  Осъществяване на интегративни връзки. 

 

Слънчева система - IV клас 

ЧП, БЕЛ, математика, ИТ 
януари 2023  Киневирска, 

Малтъзова, 

Мингова 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

20 лв. 

 

Васил Левски – 150 години 

безсмъртие – III в клас, ГЦОУД – 

занимания по интереси 

17 февруари 

2023 

Павлевичина, 

Тонгова, 

Пашалиева, 

Спириева 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

Не е 

необходимо 

Древна Тракия – могъщество и 

културно наследство – V в клас 

март 2023 Пашалиева, 

Спириева, Сърбов 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

 50 лв. 

Отбелязване на Международния ден 

на математиката с открит 

интердисциплинарен урок– II в клас 

март 2023 Давидова, 

Касапова 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

Не е 

необходимо 

Органи на движението – III клас  април 2023 Чевгънова, 

Мингова, 

Божикова  

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

20 лв. 

Празници и обичаи в България – II б 

и II г клас 

април 2023 Менова, Петрова Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

50 лв. 

Годишните времена – I кл. – 

родинознание, БЕ, ИИ 

май 2023 

 

Дарева, Рускова Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

50 лв. 

IV.  Споделяне на добри практики в училището 

 



Употреба на нелични глаголни 

форми в изречението и текста – БЕ 

– VI клас 

януари 2023  Терзиев Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

Не е 

необходимо 

Чаят – вкусен и полезен – III б кл. – 

ГЦОУД – занимания по интереси 

януари 2023 Икономова Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

30 лв. 

Отбелязване на Деня на майчиния 

език – III в – V б клас 

февруари Москова, Тонгова  Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

Не е 

необходимо 

Открито занятие в VI клас – ГЦОУД – 

занимания по интереси  

февруари 2023 Лазарова Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

Не е 

необходимо 

Подарък за мама – IV клас– ГЦОУД – 

занимания по интереси 

февруари – 

март 2023 

Терзиева, 

Караманова 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

 

160 лв. 

Открито занятие в V клас – ГЦОУД – 

занимания по интереси  

март 2023 Матерова Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

80 лв. 

Открито занятие във II а клас – 

ГЦОУД – занимания по интереси  

март 2023 Пицева Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

80 лв. 

Сложно съставно изречение – VII а 

клас 

април 2023 Качанова Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

Не е 

необходимо 

Да съхраним българското – I в кл. – 

ГЦОУД – занимания по интереси  

април 2023 Вълчева Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

80 лв. 

Да посрещнем гостите от Азия –  

урок за приемственост – IV клас 

април 2023 Агов  Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен в 

присъствието на 

педагогически 

специалисти 

Не е 

необходимо 



Съединението – урок за 

приемственост – IVа, б, в -VIII кл., 

ЧО/история и цивилизации, БЕЛ, 

музика, ИИ 

 

април 2023 Киневирска, 

Григорова, 

Панделиева, 

Пашалиева, 

Спириева 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен в 

присъствието на 

педагогически 

специалисти 

90 лв. 

Урок по английски език април 2023 Динева, Попова, 

Карпатова 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведен урок и 

попълнена карта за 

квалификация 

150 лв. 

V.  Изнесени уроци 
 

 

На връх Острец по повод 

Независимостта на България  
 22 септември 

2022 

 

Агов, Николов, 

родители 

 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Изкачване на върха и 

беседа за празника 

Не е 

необходимо 

По стъпките на Самуиловите воини 

 

 октомври 2022 

 

Агов, Николов, 

Божикова, 

родители 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Изминаване на 

маршрута и беседа за 

празника 

Не е 

необходимо 

Освободителите на Неврокоп  

 

16 октомври 

2022 

Агов, Николов, 

родители 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Изминаване на 

маршрута и беседа за 

празника 

Не е 

необходимо 

На връх Ореляк по повод Трети 

март 

 

3 март 2023 Агов, Николов, 

родители 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Изкачване на върха и 

беседа за празника 

 

Не е 

необходимо 

VI.  Споделяне на добри практики с други училища 

 

20. ОУ „Тодор Минков “– София 

 

VIII ОУ „Кракра Пернишки “– гр. 

Перник 

април – май  Комисията по 

иновации 

Директорът Изпълнение на 

дейността 

НП „Иновации 

в действие“ 



VII. Работни срещи, 

обсъждане 

В началото и 

края на първия 

и на втория 

учебен срок 

Председателят на 

Комисията за 

прилагане на 

иновации и 

всички членове 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Проведена работна 

среща и взети 

решения 

Не е 

необходимо 

VIII. Отчитане на 

резултатите от 

работата пред 

Педагогическия съвет 

В края на 

първия и в края 

на втория 

учебен срок 

Председателят на 

Комисията за 

прилагане на 

иновации и 

всички членове 

Директорът и 

зам.-

директорът 

Отчитане на подробен 

доклад за 

извършените 

дейности 

Не е 

необходимо 

 

IX.  Активни откриватели – глобална тема за 2022/2023 учебна година  

Дейност Срок за 

изпълнение 

 

Отговорни лица Контрол Критерии за 

оценка 

Финансиране 

 

1. Пътуване до дирекция на парк 

Пирин в Банско – планиране на 

съвместни дейности, 2. 3. клас; 

 

21/22 октомври Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Видео и текстови 

материали, отзвук 

сред родителската 

общност. 

Път – 650,00 лв. 

2. Пътуване до Благоевград - 

дирекция на парк Рила (планиране 

и договаряне на съвместно 

събитие) 

 

25/26 ноември Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Видео и текстови 

материали, отзвук 

сред родителската 

общност. 

Път – 850, 00 лв. 

3. Четене на приказки от 

растителния свят в 1. клас 

ноември в 

Седмицата на 

четенето 

Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Видео и текстови 

материали, отзвук 

сред родителската 

общност. 

Не е необходимо 



4. „Разнообразният свят на 

растенията“ – открит урок във 2.а 

и 3.б клас. 

 

15/16 декември 

2022 

Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Видео и текстови 

материали, отзвук 

сред училищната  

общност. 

Не е необходимо 

- 

5. Лабораторна работа с практическа 

насоченост (естествени 

ароматизатори )  

 

 

януари Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Видео и текстови 

материали, отзвук 

сред родителската 

общност. 

Етилов спирт 3 л 

– 21,00 лв.; 

етерични масла 

– 40,00 лв.; 50 

бутилки с 

пулверизатор – 

50,00 лв. (50 мл); 

хартиени филтри 

за кафе – 10, 00 

лв.; сода 

бикарбонат, 

канела, 

джинджифил, 

карамфил, конец 

– 15,00 лв. 

Общо: 115,00 

лв. 

6. Апликации на растения – постери, 

екипна работа в 1. клас  

 

февруари Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Изложба на 

постери. Повишена 

мотивация за 

участие в екипни 

дейности. 

Картон – 6 л; 

гланцова хартия 

6 бл; лепила; 

ножици; сбирка 

от природни 

материали –  

Обща сума: 

30,00 лв. 



7. Преходи в Пирин и Рила 

съвместно с планински 

инструктори. 

март  Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Видео и текстови 

материали, отзвук 

сред родителската 

общност. 

Път – 1400,00 

лв. за транспорт 

до Банско и 

Белица и 

обратно 

8. Най-популярните лечебни 

растения в Югозападна България – 

изследване, наблюдения, 

хербарии. 

април/май Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Повишена 

мотивация за 

участие в екипни 

дейности. 

Колекция от 

растителни видове 

за онагледяване на 

обучението по 

природни науки. 

Цветна хартия 2 

т - 32 лв. 

джобчета 2 - 

15,00лв; 

класьори 9  - 

45,00 лв. тиксо – 

2 – 5,00 лв. 

картон 6 листа  - 

12,00 лв.  

100/70 ; лепила; 

гланцова хартия 

– 12,00 лв. 

Обща сума: 

121,00лв. 

9. Активни откриватели – 

заключително представително 

интердисциплинарно занятие. 

юни Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Видео и текстови 

материали, отзвук 

сред училищната 

общност. 

160,00 лв. за 

грамоти 

Дейности по глобална тема 

„Активни откриватели“ 

2022-2023 

учебна година 

Екипът за 

прилагане на 

иновации 

Председателят 

на комисията 

Директорът 

Видео и текстови 

материали, отзвук 

сред училищната 

общност. 

Необходими са: 

3 326,00 лв. 

 

    Планът е отворен за допълнение и изменение в процеса на обучение, възпитание и социализация на учениците в Първо основно 

училище „Св. Св. Кирил и Методий.“ 


