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Настоящият годишен план за дейността на 20. ОУ „Тодор Минков“ е разработен въз основа 

и в съответствие на действащата нормативна уредба и стратегията за развитие на училището.  

 

I. Актуално състояние на образователната среда:  

 

В съвременното българско общество в последните години се състоя създаване и развитие 

на широка обществена коалиция за промяна на обществените нагласи към училището и 

учителите и в подкрепа на образователните промени, свързани със:  

➢ промяна във философията, организацията и методиката на образователния процес съобразно 

възникналата епидемична обстановка; 

➢ широко гражданско участие на родители и ученици в управлението на училищната общност, в 

нейното укрепване и развитие, в прозрачността за състоянието и промените в нея; 

➢ хармонизиране на образователната политика с европейските изисквания; 

➢ повишаване на качеството и ефективността на образованието и обучението; 

➢ ориентиране на образователния процес към развитие потенциала на ученика и по-специално 

на: инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на знания и придобиване на 

умения и нагласи за информирани решения в полза на себе си и на другите; 

➢ подпомагане изграждането на ключови компетентности, ориентирани към личностно развитие 

и непрекъснато самоусъвършенстване на детето през целия му живот; 

В 20. ОУ „Тодор Минков“ се реализира иновативен образователен модел, който 

балансирано включва принципи, методи и инструменти, гарантиращи интересите на 

родителите и нуждите на децата. На базата на този модел се формулират визията и мисията на 

училището, които водят до реализиране на поставените цели. 

II. История и развитие на 20. ОУ „Тодор Минков“ 

Основаването на училището е свързано с благородното решение на възпитаници на Тодор 

Минков от пансиона му в гр. Николаев (Русия) и подкрепата на Александър Малинов, 

министър на Народното просвещение, да се създаде училище в гр. София, което да носи 

неговото име, в знак на благодарност и признателност към своя учител. 

През 1906 г. строежът на днешната сграда се извършва от училищното настоятелство върху 

земя, закупена от Тодор Минков и дарена на общината за училище. Родолюбецът изрично 

упоменава в училището да се изучават европейските езици - немски и френски. Просветителят 
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Тодор Минков далновидно е прозрял, че „само с образование и просвета един малък и 

изстрадал народ може да се равнява с другите европейски народи". 

Идеята е подкрепена и реализирана от Христо Димитров, изявен столичен учител, който в 

началото на м. септември 1906 г. отделя от училище „Патриарх Евтимий” две отделения – трето 

и четвърто (днес трети и четвърти клас), и ги обособява в самостоятелно училище, наречено 

Столично начално училище „Тодор Минков”. В началото на 1908 г.-1909 г. се отделят 200 

ученички от Първа девическа гимназия (днес 7-ма гимназия), които се преместват в  у-ще „Т. 

Минков” и то става клон на гимназията. Сформирани са осем паралелки. Назначени са 14 

учители с директор Тодор Ганчев. 

На 01.01.1909 г. училището се отделя от Първа девическа гимназия и става самостоятелно. 

Нарича се Първа девическа прогимназия „Тодор Минков”. Това име носи до 18.12.1914 г. 

Междувременно, от 18.12.1914 г. до 25.08.1919 г., училището носи името „Сава Филаретов”. 

На 25.08.1919 г. се сливат Първа девическа прогимназия „Сава Филаретов” и Седма мъжка 

гимназия и новосъздаденото училище се нарича Осма смесена прогимназия „Тодор Минков”. 

Това име училището носи 31 години, до 1950 г. 

От 1950 г. до 1960 г. то е средно - от първи до 11. клас. Нарича се вече 20-то Средно смесено 

училище „Й. Сталин”. 

От 1960 г. училището отново е основно. Нарича се 20-то Основно училище „Т. Минков”. 

Това име носи и до днес.  

През 1994 г. 20. ОУ „Т. Минков“ е одобрено от Министерството на просветата като училище 

за ранно чуждоезиково обучение от първи клас. Въведено е изучаване на немски език в три 

паралелки и френски в една паралелка. 

С Решение № 391 от 17 юли 2017г. за приемане на Списък на иновативните училища, на 

основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от ЗПУО, на МС – 20. Основно училище е в Списъка на 

иновативните училища в Република България. 

III. Основна цел, стратегия и ръководни принципи за развитие на 20. ОУ „Тодор 

Минков“ до 2022 г. 

Основна цел: Изграждане на пълноценни личности с развит потенциал и ценностна 

система, подкрепена инициативност и творчески възможности, постигане на физическо, 

психическо и социално благополучие, съответно на етапа на развитие на детето и ученика. 
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Стратегия за развитие на 20. ОУ „Тодор Минков“: 

Визия за развитието на 20. ОУ: 

20. ОУ „Тодор Минков“ е училище с ранно чуждоезиково обучение по езиците 

френски и немски. Изучава се само един чужд език, но интензивно от първи до седми клас. 

Учениците овладяват езиковите компетентности на нива А2-В1 от Общоевропейската 

езикова рамка. Организацията на процесите и дейностите в 20. ОУ „Тодор Минков“ са 

насочени към развиване на личности, които са функционално грамотни, иновативни и 

социално отговорни млади хора. 

Следва преподаването, запаметяването и възпроизвеждането на информация плавно да 

преминат към използване на интерактивни методи, мултидисциплинарни учебни часове, 

активно взаимодействие между участниците в образователния процес. Интересът и 

мотивацията на всеки ученик трябва да бъдат развивани непрестанно, съобразно възрастовите 

и социалните промени, както и към способността му да прилага усвоените компетентности 

практически в живота.  

Все повече се затвърждава необходимостта педагогическите специалисти да са 

креативни, иновативни и вдъхновяващи, които успешно да формират устойчиви нагласи и 

мотивация за учене през целия живот. 

20. ОУ „Тодор Минков“ е иновативно училище с интензивно преподаване на чужд език. 

Такъв е бил заветът на неговия създател и благодетел. С ранното овладяване на чужд език – 

френски или немски, се изграждат толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата идентичност, които са качества, необходими на съвременния европейски 

гражданин. Интензивното изучаване на чужд език води и до придобиване на компетентности 

за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които 

произтичат от членството в Европейския съюз.  

Нашата основна цел е възпитаниците на 20. ОУ „Тодор Минков“ да завършват при нас 

основното си училищно образование като функционално грамотни, иновативни, социално 

отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене 

през целия живот. 

Описание на иновацията: 

mailto:info@20ou.bg


      20. ОУ "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 

 
София 1463, ул. „Княз Борис I“ 27, тел.: 0879121492, e-mail: info@20ou.bg , web site: www.20ou.bg 

  

 

 

20. ОУ „Тодор Минков“ работи  в духа на традиционната педагогика, която облекчава 

системното предаване и усвояване на социалния опит, но тя до голяма степен ограничава 

инициативата, самоорганизацията, самообучението и самовъзпитанието. Иновацията променя 

образователната среда и структурата на ръководство, коригира небалансираното 

разпределение на учениците според техните наклонности, особености и интереси и недостига 

на време за работа на учителите с надарени и талантливи ученици или такива, които изпитват 

затруднения. Променя се и статутът на учебния предмет “чужд език“ в съзнанието на ученика 

като необходимо средство за общуване в условията на съвременното общество. 

Основополагащите компетентности на традиционното академично обучение се  разширяват 

със социално и емоционално обучение, за да обхванат 4 ключови компетенции - критично 

мислене/решаване на проблеми, креативност, комуникация и сътрудничество и 6 личностни 

качества – любознателност, инициативност, постоянство, адаптивност, лидерство, обществено 

и културно съзнание.  

След приключване на основния етап на обучение по немски и френски език учениците 

трябва да са усвоили основни езикови компетентности, свързани с  общодостъпни и 

приложими теми на съответния език.  

В часовете за занимания по интереси в начален етап на обучение целите са да се създават 

и развиват социалните умения и емоционалната интелигентност на учениците. Чрез различни 

техники и теми децата да откриват защитено и подкрепящо пространство, в което ще могат да 

анализират настоящите и да изпробват нови и по-ефективни роли и умения за справяне с 

различни ситуации. 

  

 

Иновативната образователна среда е свързана със: 

• Организиране на дни за адаптация на децата в I клас - интегриране в училищната среда;  

• Формиране на паралелките в първи клас - балансирано разпределение на 

първокласниците в учебни паралелки според когнитивните, емоционалните и волевите 

ресурси на обучаваните ученици; 

• Организация на ЦОУД в начален етап (I – III клас) от смесен тип така, че да бъде 

постигната по-голяма ефективност,  учебните часове по седмичното разписание  да се 

mailto:info@20ou.bg


      20. ОУ "Тодор Минков" с ранно чуждоезиково обучение по френски и немски език 

 
София 1463, ул. „Княз Борис I“ 27, тел.: 0879121492, e-mail: info@20ou.bg , web site: www.20ou.bg 

  

 

 

редуват с дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и 

занимания по интереси в смесен блок сутрин и след обяд;  

• Целодневната организация на учебния ден в IV клас е добре познатата, разделена в 

учебен процес до обяд и две групи за самоподготовка, организиран отдих и физическа 

активност и занимания по интерес следобед (при едносменен режим). 

 

Екипи за осъществяване на настоящия етап от иновацията 2022/2023 г.  

 

Иновацията за настоящата учебна година ще бъде осъществена чрез обучението по немски 

и френски език от съответните квалифицирани преподаватели. В иновацията са включени също 

психолог, педагогически съветник и ресурсен учител.  

 

Екипи по ключови компетентности: 

 

Съгласно чл.72. и чл.73 от Правилника за дейността на 20. ОУ по предложение на 

директора и след гласуване на ПС са създадени и утвърдени със заповед на директора екипи по 

ключови компетентности като помощно-консултативни органи за срок от 4 години. 

Сформирани са следните екипи: 

1. екип „Квалификация на педагогическите специалисти“ – главни учители; 

2. екип „Чуждоезиково обучение“, включва всички преподаватели по чужд език; 

3. екип „Традиции и изяви“, включва преподавателите по БЕЛ, история и цивилизации, 

музика, изобразително изкуство; 

4. екип „Екология и обществени процеси“, преподавателите по човекът и природата, 

биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика, 

география и икономика; 

5. екип „Здраве и спорт“, включва преподавателите по физическо възпитание и спорт; 

6. екип „Дигитална грамотност и безопасно поведение във виртуалното пространство“ , 

включва класните ръководители, учителите по математика и информационни 

технологии. 

Очаквани резултати за учениците 2022/2023 г.  
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Балансирано разпределяне на учениците по паралелки в I клас, осигуряване индивидуален 

подход и подкрепа за адаптиране към училищната среда.  

Изградената училищна общност чрез ползотворно сътрудничество и партньорски 

взаимоотношения ще  насочи усилията си за подобряване на училищната среда, за подготовка 

на училищни празници, за всякакви доброволчески инициативи. Положителен ефект ще има и 

за колективните органи на родителите чрез разграничаване мястото и ролята на Обществения 

съвет и на Училищното настоятелство в живота на училището.  

Основните ръководни принципи на работа в 20. ОУ са: иновативност и творчество; 

разширяване автономността на субектите в училище; хуманизация и индивидуализация на 

процеса на образование; толерантност; позитивна етика и др. 

 

IV. Приоритетни направления и дейности за развитието на 20. ОУ „Тодор Минков“ 

през учебната 2022/2023 г. 

През настоящата учебна 2022-2023 г., съгласно стратегията за развитие на 20. ОУ 

„Тодор Минков“, са предвидени следните направления и дейности за реализиране на 

приоритетните цели.  

Направления за реализиране на поставените цели: 

• Развитие на училището като иновативна институция с научно-приложни постижения; 

• Осигуряване и поддържане на стабилност, добра организация, здравословни условия за 

обучение и отдих, ред и защита на децата в училището, стриктно съблюдавайки 

разпоредбите на МЗ; 

• Постигане на високо ниво на качеството и ефективността на основното училищно 

образование и на подготовката; 

• Осигуряване на възможност за преминаване към работа в ОРЕС чрез MS Teams (при 

необходимост  според промяна в епидемичната обстановка); 

• Усъвършенстване на системата за квалификация, преквалификация и обучение на 

персонала; 

• Подобряване на работата с ученици със специални образователни потребности; 

• Развитие и подобрения във външната и вътрешната среда на училището; 

• Участие в програми и проекти; 
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• Изграждане на позитивна училищна имиджова политика, е-политика, работа с медии и 

външни звена. 

 

Във връзка с посочените направления са планирани следните дейности: 

 

 

Годишен календар на дейностите на 20. ОУ 

за учебната 2022/2023 г. 
 

№ Дейности Срок Отговаря/организира 

1. ПС по предварително обявен дневен ред 09. 2022 г. Директор 

2. Работна среща: Обсъждане на новостите в учебните 

програми 

09. 2022 г. Директор 

Преподаватели 

3. Работна среща: Обсъждане организацията на ЦОУД за 1., 

2., 3. и 4. клас 

09. 2022 г. Екипи начален етап 

4. Въвеждаща квалификационна форма:  Оказване на 

методическа помощ на младите учители;   

постоянен Д. Койчева  

М. Балинова 

5. Работна среща: Деца със СОП; Интеграция на деца със 

СОП 

09. 2022 г. Психолози 

Ресурсен учител 

Логопед 

Нач. учители 

6. Работна среща: Разработване на мерки за осигуряване на 

позитивна и безопасна образователна среда 

09. 2022 г. Психолози 

 

7. Маратон – Кюстендил 09. 2022 г. С Киневска 

8. Лекоатлетически турнир „Звездите на София“ 

 

09.-10. 2022 г. В.Петрова  

С.Киневска 

С. Хардалиев 

Я. Янев  

9. Вътрешноучилищни състезания по видове спорт (за 

купата на Тодор Минков) 

11. 2022 г.- 

05. 2023 г. 

С. Киневска  
В. Петрова 

С. Хардалиев 

Я. Янев 

10. Идентифициране на ученици от уязвимите групи постоянен Кл. ръководители 

Психолози 

Логопед 

Ресурсен учител 

11. Идентифициране на ученици, които имат необходимост 

от обща подкрепа 

постоянен Кл. ръководители 

Психолози 

Логопед 

Ресурсен учител 

12. Екипна работа на учителите по класове постоянен Кл. ръководители 
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Учители 

13. 

 

ПС по предварително обявен дневен ред и определяне на 

координатор на екипа за оказване на подкрепа 

10. 2022 г. 

 

Директор 

 

14. Приобщаване на учениците от уязвимите групи чрез 

участие в училищни кампании, извънкласни и 

извънучилищни дейности 

постоянен Учители 

Кл. ръководители 

15. Награждаване на ученици 05.2023 Директор 

Зам.директор 

16. Идентифициране на ученици със СОП целогодишно Координатор по чл. 7 от 

НПрО 

Класни ръководители 

Учители 

Логопед 

Психолози  

Ресурсен учител 

17. Оценка на потребностите на ученици със СОП целогодишно Координатор по чл. 7 от 

НПрО 

Екип за обща и 

допълнителна подкрепа 

18. Логопедична терапия, рехабилитация и консултации целогодишно Логопед 

19. Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация 

и консултации 

целогодишно Психолози 

Ресурсен учител 

20. Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище целогодишно Директор 

Учители 

Логопед 

21. Иновативност при преподаване на учебното съдържание, 

предвидено в ДОС 

целогодишно Педагогически 

специалисти 

22. Стимулиране участието на деца с изявени дарби в 

състезания и олимпиади 

целогодишно Педагогически 

специалисти 

23. Ученическият съвет съдейства за приобщаването на 

учениците от уязвимите групи 

целогодишно Ученически съвет 

Кл. ръководители 

Психолози 

Ръководство 

24. Наставничество на стажант-учители 10. 2022 г.-

30.06.2023 

Учители-наставници 

25. Квалификационен план постоянен Д. Койчева 

26. Обучения за управление на училището  постоянен Директор 

Зам.-директор 

27. Придобиване ПКС  постоянен Всички учители 
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28. Курс: Внедряване на ИКТ ресурси 11. 2022 г. Зам.-директори  

29. ПС по предварително обявен дневен ред 11. 2022 г. Директор 

30. Ден на толерантността – 16 ноември 11. 2022 г. Психолози 

Класни ръководители 

31. Ден на християнското семейство – конкурс за рисунка 11. 2022 г. Хр. Кунчев 

Кл. ръководители 

32. Участия в курсове, организирани от РУО постоянен Директор 

Заместник-директор 

Д. Койчева 

33. Курс: Ефективно използване на информационни и 

мрежови технологии 

постоянен Всички учители 

34. СДК постоянен Всички учители 

35.  Ден на доброволчеството – 5 декември 12. 2022 г. Психолози 

Класни ръководители 

36. Зимен спортен празник 12. 2022-01. 

2023 г. 

С. Киневска  

В. Петрова 

Я. Янев 

С. Хардалиев 

37. Турнир по плуване за купа „София“ 12. 2022 г. В. Петрова 

38. Коледен благотворителен базар. Коледни тържества по 

паралелки 

12. 2022 г. Хр. Кунчев 

Класни ръководители 

39. Ученически игри по видове спорт – общинско първенство 12. 2022 г. С. Киневска 

С. Хардалиев 

40. Участие в олимпиади, конкурси, състезания, 

организирани от РУО – гр. София, МОН 

декември-май Учители по предмети 

41. Празник на 20. ОУ „Тодор Минков“ – Декада  09.01. – 13. 01. 

2023 г. 

Екип „ Традиции и 

изяви“ 

42. Ден на розовата фланелка (против тормоза в училище) – 

24.02. 

24.02.2023 г. Психолози 

Класни ръководители 

43. Фашинг, Франкофония 03. 2023 г. Екип ЧЕ 

44. Градско първенство по ски 02. 2023 г. В. Петрова 

45. ПС по предварително обявен дневен ред 02. 2023 г. Директор 

46. Мартенски празници и Великден 03. – 04. 2023 г. Хр. Кунчев 

Д. Рунчева 

Всички учители 

47. ПС по предварително обявен дневен ред 03. 2023 г. Директор 
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48. Световен ден на хората със синдром на Даун – 21.03.2023 

г. 

03. 2023г. 

 

Психолози 

Класна ръководители 

49. Споделяне на добрите практики – Виртуална библиотека постоянен Всички учители 

50. Обсъждане на изискванията за НВО  постоянен Учителите на IV и   

VII клас 

51. Дискусии, посещение на институции и покана на външни 

лектори 

постоянен Д. Койчева 

52. Градско първенство по видове спорт 04. 2023 г. С. Киневска 

53. Великденски базар 04. 2023 г.  Хр. Кунчев 

Класни ръководители 

54. Провеждане на беседи за кариерно консултиране и 

ориентиране 

04. 2023 г. Класни ръководители 

IV и VII клас 

 

55. ПС по предварително обявен дневен ред 04. 2023 г. Директор 

56.  Ден на ученическото самоуправление – 09.05. 05.2023 г. Преподаватели 

Ученически съвет 

57. Летен спортен празник 05. 2023г. Учители по ФВС 

58. ПС по предварително обявен дневен ред 05. 2023 г. Директор 

59. Градско първенство по БДП 06.2023 г. С. Киневска 

60.  Международен ден на приятелството – 09.06. 06. 2023 г. Психолози 

Класни ръководители 

61. ПС по предварително обявен дневен ред 06. 2023 г. Директор 

62. ПС по предварително обявен дневен ред 07. 2023 Директор 
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