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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Презентациите на методическите обединения (МО), отчитащи дейността им през изминалата учебна 2020/2021 година, демонстрират, че 

поставените цели и залегналите в годишния план на ОУ „П.Р.Славейков“ задачи са изпълнени. В училището се обучаваха 718 ученици, разпределени 

в 30 паралелки.  Постиженията на учениците в образователната сфера са много добри. Значително повишение на резултати от НВО в 4 и 7 клас е 

предпоставка учениците да бъдат приети в избраните от тях гимназии и направления.  

Важен фактор за координацията на училищния живот през учебната 2021/2022 година е създадената и утвърдена през годините организация 

на видовете дейности, спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и випуски. Координацията на 

училищните дейности и отчитането на резултатите осигурява единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране 

бе решаващо условие за усъвършенстването на организацията, структурата и методиката на обучение в училището. Прозрачността на управлението 

и съчетаването на добрите традиции, усъвършенстването на работата в екип са водещите принципи при планиране на дейностите за учебната 

2021/2022 г. Положителен принос за повишаване на ефективността на процеса на образование, възпитание и социализация  е постоянната връзка с 

родителите чрез въвеждането на електронния дневник. Като се прибави и непрекъснатата модернизация и обновяване на материално-техническата 

база, както и прилагането на съвременни методи на обучение във връзка с настоящите интереси на подрастващото поколение, може да се смята, че 

това е една стабилна основа за изграждане на съвременни и подготвени за живота личности. 

Основно училище „П.Р.Славейков“ е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато 

повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя  - да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант 

и партньор в процеса на усвояване на ключовите компетентности , необходими за личностното израстване на учениците. 

От учебната 2021/2022 година Основно училище „П.Р.Славейков“ е включено в мрежата на иновативните училища с иновативен проект 
„Искам да зная, да бъда – модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни подходи в 

извънурочната и извънкласна дейности“. Реализирането на УЧИЛИЩНТА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ е акцент в дейността на училището през учебната година. 

 

Анализ на дейността на училището през предходната учебна година  

 

 Силни страни в дейността на училището са: 



1.  Висока  оценка  при инспектиране на училището от Националния инспекторат по образование. 

2. Ръководство, адекватно на характеристиките на училището; 

3. Квалифициран педагогически персонал; 

4. Привличане на млади ентусиазирани специалисти; 

5. Успешна реализация на план-приема на ученици. 

6. Увеличаване на броя на учениците и интереса на общността към училището в последните години, което осигурява и финансова 

стабилност на училището в условията на делегиран бюджет; 

7. Обучение на учениците по училищни учебни планове, доказали своята ефективност и отговарящи на интересите на учениците; 

8. Висока успеваемост на учениците на външно оценяване -НВО -4 и 7 клас; 

9. Успешно прилагане на възможностите на проблемно-базираното обучение за всички ученици; 

10. Привлекателна учебна среда - добре оборудвани класни стаи; 

11. Съвместна работа по проекти на педагогически специалисти и ученици; 

12. Успешна система за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти; 

13. Създаден и функциониращ електронен дневник; 

14. Създадено собствено електронно портфолио от всеки учител; 

15. Конструктивни отношения с родителите - сформирани родителки групи по класове; 

16. Активно училищно настоятелство (УН), регистрирано като юридическо лице; 

17. Активен и отговорен към проблемите на училището Обществен съвет; 

18. Активен Ученически съвет (УС); 

19. Добра целодневна организация на учебния ден / 1 -5 клас/; 

20. Участие в олимпиади, спортни състезания, вътрешноучилищни конкурси и др.; 

21. Охрана, пропускателен режим, вътрешно и външно видеонаблюдение;; 

22. Отлично осъществяване на дистанционно обучение в условия на извънредно положение, което спомага за повишаване на успеха на 

учениците през по-голямата част от учебната 2021/2022 г .  Педагогическите специалисти успешно прилагат единни механизми за работа 

с помощта на Microsoft Teams; 

23. Участие в европейски и национални програми и проекти; 

24. Участие в разнообразни извънкласни дейности; 

25. Организирано столово хранене; 

26. Провеждане на екскурзии,  училища сред природата; 



27. Ритуализация на училищния живот - униформи, химн, лого, знаме; 

28. Утвърдени контакти с медиите и множество медийни изяви 

29. .Развита система за анкетиране на родители, педагогически специалисти, ученици и общност с цел подобряване на комуникацията; 

34. Добре поддържани сайтове и фейсбук страници на училището;. 
 
Специфични за училището проблеми и затруднения  

 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

• Общо застаряване на голяма част от учителските кадри; 

• Незаинтересованост на част от родителите, формални и неефективни практики на комуникация; 

• Нежелание за иновации в областта на методиката на преподаване от страна на някои колеги;        

ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕСУРСИ 

• Недостатъчно призови места на олимпиади и конкурси; 

       МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 

• Недостатъчен брой помещения за реализиране на целодневната организация на учебния ден (ЦОУД); 

• Недостатъчна спортна база;     

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

• Недостатъчна заинтересованост от страна на служби за социално подпомагане и закрила на детето при необходимост от 

съдействие в конкретни казуси; 

• Липса на установена практика за прилагане на регламентираната в нормативните документи финансова или друга санкция 

на родители със слаб контрол над поведението, успеха и отсъствията на децата им. 

Възможностите пред ОУ „П.Р.Славейков“ са: 

1. Предоставяне на качествено образование чрез използване на иновативни методи и практики; 

2. Включване на педагогически специалистите в различни форми на квалификация; 

3. Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците; 

4. Обновяване на дейностите на Училищното настоятелство; 

5. Изграждане на ефективно ученическо самоуправление; 

6. Провеждане на индивидуални консултации с психолог и педагогически съветник на ученици и родители; 

7. Утвърждаване на традиции и символи на училището; 

8. Разширяване на обема на иновативните методи на преподаване; въвеждане на STEAM елементи в проектно -базираното обучение; 



9. Продължаване на използването на възможностите на дистанционното обучение за подобряване качеството на учебния процес чрез 

различни платформи – Google Workspace, Microsoft Teams; 

10. Утвърждаване  на модела 1:1 в 4 и 6 клас. Хромбук за всеки ученик и учител;  

11. Систематизирана работа по развитие на социалната и емоционална  интелигентност на учениците; 

12. Работа с родители и родителски асоциации за подобряване на микроклимата в пети, шести, седми  клас; 

13. Работа с учениците с обучителни трудности чрез въвеждане на допълнителни задължителни консултации по предметни области; 

14. Сравнителен анализ на резултатите от входните нива и НВО, нови методики за повишаване на изходните резултати, работа по 

обединения и ПУО; 

15. Назначаване на млади педагогически специалисти; 

16. Активна работа на ученическия съвет; 

17. Подобрение на спортната база; 

18. Оборудване на Лего център; 

19. Привличане на средства по европейски проекти; 

20. Грижа за здравето на педагогическите специалисти и повишаване на позитивния микроклимат в училище чрез увеличаване на броя 

на тренингите, тиймбилдингите и училищни мероприятия; 

21. Осигуряване на по-висока степен на автономност в педагогическата практика, разрешена по смисъла на  ЗПУО; 

22. Повишаване на резултатите от националните външни оценявания (НВО); 

23. Подобряване на комуникацията с родителската общност и повишаване на ефективността на Училищното настоятелство и 

Обществения съвет; 

24. Представяне на възможностите на Програмата за социални умения и личностно развитие за израстването на учениците и 

придобиване на ключовите компетентности на 21 век. 

 

II. ЦЕЛИ 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Основно училище „Петко Рачов Славейков” запазва позициите си на авторитетната образователна институция в града, 

която определя посоката в развитието на образователната общност. Чрез използването на stem елементи и проектно базирано обучение в 

урочнате и извънурочна дейности повишаване на качеството но образование в училище. Прилагайки иновативни методи и форми за 

приобщаване на родители и на всички заинтересовани институции, ще се стремим да образоваме и възпитаме мислещи, креативни и 

критични млади хора, способни да се конкурират с връстниците си по света,  да се реализират успешно в родината си и в родния град.  

Да се съчетаят традициите на училището с възможностите, които дава иновативният проект, за да се съхранят постигнатите положителни 

резултати и да се работи за преодоляване на проблемите и за неутрализиране на въздействието на негативните процеси.  



ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:  

1. Повишаване качеството на образоване, постигане на високи и трайни резултати от обучението на учениците.  

2.  Ролята на самооценката  и формиращото оценяване за повишаване отговорността и мотивацията на учениците в учебния 

процес. 

3. Повишаване на мотивацията на учениците за по-добро представяне на олимпиади и състезания и заемане на призови места; 

4. Създаване на базисни умения, свързани с прилагането на информационните технологии още от начален етап. 

5. Издигане равнището на четивната грамотност като инструмент за преодоляване на неграмотността и база за надграждане на 

бъдещи знания и умения. 

6. Показване на практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение 

на знанията с цел по-добра мотивация за учене;  

7.  Повишаване на авторитета на учителя и осигуряване на позитивна среда за личностното му развитие.  

8.  Подобряване на приемствеността между отделните образователни етапи. 

9.  Осигуряване на възможности за емоционално, духовно-нравствено и физическо развитие на всеки ученик.  

10.  Оптимизиране на взаимоотношенията ученик – учител – родител.  

11.  Осъвременяване, поддържане и опазване на материалната база. 

12. Осигуряване на стабилност, ред и сигурност в училище.  

13. Създаване на условия за творческа изява на учениците и учителите, включването им в обществения живот.  

 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Изготвяне на годишните календарни планове предмети и плановете на 

класните ръководители 

5.09. Всички учители 

Изготвяне график за провеждане на консултациите с ученици и 

родители 

14.09. ЗДУД 

Изготвяне на Списък Образец №1 за учебната година 14.09. директор 



Организиране на столово хранене на учениците в ЦОУД 15.09. ЗДАСД 

Организиране на транспорт на учениците 15.09. ЗДАСД 

Преглед на задължителната документация за началото на учебната 

година 

21.09. ЗДУД 

Планиране броя на бъдещите първокласници 01.10. Дирекционен съвет 

Планиране броя на пенсиониращите се педагогически кадри 06.2023г. Дирекционен съвет 

Планиране на необходимостта от педагогически специалисти 06.2023г. Дирекционен съвет 

Планиране на необходимата учебна и училищна документация 03.2023г. Дирекционен съвет 

 

ТРАДИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ С ПОСТОЯНЕН ХАРАКТЕР 

 

ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

Постоянните комисии към Педагогическия съвет изработват годишен план за дейността на 

комисията 

Председатели на ПК 

Методическите обединения на учителите изработват план за работните срещи през учебната 

година 

Председатели на МО 

Педагогическите специалисти да прилагат в дейността си интерактивни методи, стем 

елементи, проектно базирано обучение, интердисциплинарни занятия, принципи на екипна 

работа, които създават навици за самостоятелно учене, при което учителят е консултант и 

партньор; да се стимулира творческия потенциал на учениците чрез внедряване на иновации. 

Всички учители 

За учениците със специални образователни потребности съответните учители да изградят 

собствени критерии и изисквания за работа според възможностите на детето. Да поддържат 

непрекъсната връзка с техните родители и с ресурсните учители. 

Всички учители, ЗДУД, класни 

ръководител 

Реализиране на Училищната програма за социални умения и личностно развитие Директор ,класни ръководители 

Утвърждаване ролята на Професионално учебните общности за реализацията на 

интердисциплинарни уроци, разработване на проекти, използване на дизайн мисленето като 

иновативна практика 

 

 Организиране на конкурс за малки училищни проекти Дирекционен съвет 

Обучение на ученическия съвет в лидерски умения. Педагогически съветник  



Педагогическите специалисти да въвеждат навреме текущите оценки, забележки, похвали и 

отсъствия в електронния дневник за всеки ученик. В началото на учебната година класните 

ръководители при необходимост да дават информация за актуализиране на данните за всяко 

дете. 

Всички учители 

Провеждане на минимум четири срещи годишно на методическите обединения. Председатели на МО 

Провеждане на заседания на екипите за подпомагане на личностното развитие на учениците 

(най-малко три пъти годишно) в началото на учебната година, в края на първия срок и в края 

на втория срок (графикът се изготвя от всеки председател на екип). 

Педагогически съветник 

,Председатели на ЕПЛР,ресурсен 

учител,логопед 

Семинар с ученици на тема:„Как да помагаме на своите връстници - практически съвети. Аз и 

общуването". 

Педагогически съветник 

Всички педагогически специалисти  да полагат усилия за подобряване езиковата култура на 

учениците и развиване на функционалната грамотност 

Всички учители 

Участие в написването и управлението на проекти по Еразъм +. Директор и екип учители 

Участие в написването и реализирането на проекти по национални програми  Директор и екип  

Провеждане на „Уроци при отворени врати" по темите на проблемно-базираното обучение - 

всеки учител провежда такъв урок поне един път на срок. 

Всички учители 

Създаване на видео файлове от записаните представителни уроци. Технически сътрудник 

Заснемане на събития, обработка, подготовка с компютърни програми, публикуване в интернет 

страниците на училището, в сайта на училището, поддръжка и редактиране на страниците. 

Технически сътрудник , 

Комисия“Училище в облака“ 

Поддържане на сайт school-slaveykov.org  Комисия“Училище в облака“ 

Дигитализация на управлението на училището чрез развиване на облачните технологии директор Комисия“Училище в 

облака“ 

Събиране на ученическо творчество и издаване на електронен  ученически вестник; сборник Комисия“Училище в облака“, 

учители по БЕЛ 

Организиране на ученически изложби- временни и постоянни Начални учители, учител по ИИ 

Организиране на общи ученически изложби в представителни институции и учреждения в 

града, рекламни акции и медийни мероприятия. 

Комисия „Празници и ритуали“ 

Изработка на тематични мултимедийни приложения за видеостена. Комисия „Празници и ритуали“, 

технически сътрудник 

„Здрав дух в здраво тяло“- дейности в подкрепа на здравословния начин на живот Комисия „здраве и хранене“ 

Посещения на мероприятия и изложения, свързани с програмиране, роботика, изкуствен 

интелект 

Ръководител НИКТ, учители в stem 

направления 



Участия в олимпиади , конкурси и състезания на регионално, национално и международно 

ниво 

Всички учители 

Участие в състезанията  по английски език на Кеймбридж Асоциацията Учителите по АЕ 

Участие в международното състезание “Математика без граници“ Начални учители ; учители по 

математика 

Подготовка на концертни програми във връзка с представителни проекти на училището. Комисия „Празници и ритуали“, 

Организиране и провеждане на състезания по видове спорт и участия в ученическите игри. Комисия „Спорт и изкуства“ 

Организиране и провеждане на вътрешноучилищни спортни състезания и турнири. Комисия „Спорт и изкуства“ 

Организиране на училища сред природата и еднодневни екскурзии Класни ръководители 

Участие в състезанието по БДП Комисия по БДП 

„Петъчен гост“ – гостуват родители /със своите любими произведения; с разказ за 

професиите//всеки последен ден на месеца/ 

Класни ръководители  

Създаване и поддържане библиотечни кътове във всяка класна стая  Класни ръководители 

Развиване на партньорските взаимоотношения с родителската общност   Директор, Класни ръководители 

 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН- 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Тържествено откриване на учебната година 15.09. Комисия“Празници и ритуали“ 

Час по родолюбие, посветен на Денят на независимостта на България 

-22.09 

21.09 Класни ръководители 

Европейски ден на спорта – състезания и игри 24.09 Учители по ФВС, нач.учители 

Моят безопасен път до училище 28.09 Комисия по БДП 

Ден на европейските езици 26.09 Учители по английски език 

Участие в „Голямото четене“, съвместно с читалище Зора – 1945 29.09. Нач.учители 

 

 



МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Международен ден на музиката – открита сцена 03.10. Мария Александрова 

Усмихни се, приятелю!/международен ден на усмивката 05.10. Ученически съвет 

Международен ден на учителя 05.10 Таня Костова – председател на 

СО на СБУ 

Парад на плодчетата 12.10 Нач.учители 

Училищен турнир по народна топка 15.10 Учителите по ФВС 

Бързи, смели, сръчни- спортно състезание 22.10 Нач.учители в група ЦОУД 

 Занимания в Лего център/ по график/ 26.10 Директор, ръководител НИКТ 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Слава, Вам ,будители народни!       01.11. Комисия“Празници и ритуали“ 

195 години от рождението на П.Р.Славейков- патронен празник/по 

прогрома“Славейкови дни“ 

1.11-18.11 Комисия“Празници и ритуали“  

Спортен празник; състезание по БДП  18.11 Учители по ФВС 

Да бъде доброта! / ден на добротата и толерантността  16.11. Пед. Съветник  и УС 

 Ден на християнското семейство – беседа, изложба 21.11 Кл.ръководители, Светлана 

Колева 

Моето семейство и аз / 2 клас/- иновативен проект 22.11 Кл.ръководители на 2 клас 

Открито занятие /3 клас/ - иновативен проект 22.11 Кл.ръководители на 3 клас 

Училищни символи и ритуали/5 клас/ - иновативен проект 23.11 Класни ръководители 5 клас 

Открито занятие /6 клас/ - иновативен проект 23.11 Кл.ръководители на 6 клас 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 



Подготовка на празнична коледна украса на класни стаи и фоайета 1.12.-3.12 Учителите в група, Р.Райков и 

Ал.Александров 

Запалване на светлините на училищната елха 06.12. Ал.Александров 

В работилницата на Дядо Коледа; Български коледни обичаи и 

традиции 

15.12-23.12 Кл.ръководители и учители в 

група, Р.Райков, Ал.Александров 

Седмица на четенето – коледни приказки 19.12.-23.12. Класни ръководители и учители в 

група – начален етап 

Направи добро за Рождество – класни инициативи 16.12. Кл.ръководители 

Послание до Дядо Коледа – конкурс за детска рисунка и писмо 22.12 Комисия „Празници и ритуали“ 

Организиране на коледен благотворителен базар  Комисия „Празници и ритуали“ 

 

 2023 година 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Подготовка за училищните кръгове на олимпиади по предмети Януари Учителите по предмети 

Изложба „Зимна приказка“ 14.01 Ал.Александров и нач.уители 

Спорни състезания „Зимни игри“ 21.01 Учителите по ФВС 

Представителни изяви по групите за занимания по интереси По график  Ръководители на групи 

Математиката – лесна и интересна 27.01 Кл.ръководители на 3 и 4 клас 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Представителни изяви на групите за занимания по интереси  По график  

Всичко е любов ! 14.02 Ученически съвет 

Състезание „Лъвски скок“ 15.02 Учители по ФВС и   нач.учители 

По стъпките на Апостола и нашите освободители/конкурси, 

презентации, лит. творчество 

21.02 Даниела Анастасова, учители по 

БЕЛ, нач.учители 



Направи добро и предай нататък/17.02- ден на Доброто/ 17.02 Ученически съвет 

Връстници помагат на връстници 24.02 В.Бакалов 

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Баба Марта бързала, мартенички вързала 1.03 Нач учители, Ученически съвет 

3 март – национален празник   

Участие в областните кръгове на олимпиади  по предмети По график Учители по предмети 

Зимни квалификационни дни /по програма/ март ЗДУД 

Конкурс „ Рицарят в мен“ 17.03 Учители 5-7 клас 

Земята – нашият дом- конкурс за есе, стихотворение, разказ , рисунка 12.03 Учители по БЕЛ, ИИ, 

нач.учители 

Майчице свята – конкурс за есе, изпълнение на…  Учители по БЕЛ 

Вода , „…ти си най – голямото богатство, което съществува на 

света…“А.дьо Сент Екзюпери 

22.03 Учители по БЕЛ, ИИ, 

нач.учители 

Лаборатория за изкуство- открити занимания с художници, певци, 

музиканти 

март ЗДУД, учители по изкуства 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Празник на буквите в 1 клас април Кл.ръководители на 1 клас 

По оста на времето – математика и история април Д.Анастасова и Ст.Крумова 

Представяне на модела 1:1 в 4 и 6 клас април Р.Димитрова и Д.Братанова 

Великден в България и по света 4.04. Кр.Драгова и учители по АЕ 

Великден е!- благотворителни инициативи 7.04 Кл.ръководители 



Читателски маратон , посветен на детската книга и авторското право 

/23.04/ 

21.04. Ст.Георгиев и учители 

Зелена седмица на Земята - конкурс за есе, стихотворение, разказ , 

рисунка 

22.03 Учители по БЕЛ, ИИ, 

нач.учители, учители в група 

Организиране на училища сред природата   

 

МЕСЕЦ МАЙ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Денят на Европа 09.05. Учители по АЕ и нач.учители 

Ден на ученическото самоуправление 09.05  В.Бакалов и Ученически съвет  

Свети равноапостолии славянобългарски просветители Кирил и 

Методий – ритуал за присъждане на наградите „Учител на годината“, 

„Ученик на годината“ 

11.05 Комисия „Празници и ритуали“ 

Представителни изяви на групите по интереси 11.05-20.05 Ръководителите на групи, ЗДУД 

Участие в общоградските тържества , посветени на Деня на 

българската просвета и култура  

24.05 Дирекционен съвет 

Годишни тържества на учениците 1- 3 клас 31.05 Кл.ръководители 

Годишни продукции на учениците 1 работещи по иновативния 

проект „Искам за зная, да мога, да бъда“ 

 Кл.ръководители 2 клас 

 

МЕСЕЦ ЮНИ 

ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

Пъстър калейдоскоп -дейности с детските градини, посветени на 

деня на детето 

1.06 Кл.ръководители 4 клас 

Проектни дейности с ученици от 5 клас по иновативния проект  Кл.ръководители 5 клас 

Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 02.06. Кл.ръководители 

Организиране на училища сред природата  Кл.ръководители 

Организиране на ученически екскурзии  Кл.ръководители 

На добър час! -ритуал по изпращане на 7 клас  Комисия „Празници и ритуали“ 



Организиране и провеждане на „Летен детски университет“ за 

бъдещите първокласници 

19.06-22.06 Екип – 1 клас 

 

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА  СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 От учебната 2021/2022 година ОУ „П.Р.Славейков“ е със статут на иновативно училище.  Иновативният проект 

„Искам да зная, да мога, да бъда – модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии  и  иновативни 

подходи в  извънурочната и извънкласна дейности“  акцентира върху развиване на социалните умения и личностното развитие на 

учениците.   Училищната програма за развиване на социалните умения и личностно развитие изпълва със съдържание извънкласните 

занимания на учениците. За учебната 2022/2023 година в програмата са включени  паралелките от 2 и 3 клас и 5 и 6 клас, които работят 

по утвърдени план – графици. 

Планът е отворен документ и може да бъде допълван по време на учебната година след решение на Педагогическия съвет. 
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