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№ Дейности Задачи 

Размер и 

източник на 

финансиране 

срок Очаквани резултати 
Индикатор за 

изпълнение 
отговорник 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приоритет 1: Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание. 

1.1 Осигуряване на по-

голяма практическа 

приложимост на 

обучението и 

ориентирането му 

към конкретни 

резултати.  

Запознаване на 

педагогическия 

състав с новата 

нормативна база  

 

 м.09. 

ежегодно 

Запознаване със 

съдържанието и 

изискванияна на ЗПУО и 

ДОС. 

50 педагогически 

специалисти 

Директор 

Разработване и 

приемане на 

училищен учебен 

план  

- м.09. 

ежегодно 

Удовлетворяване 

желанието на учениците 

за организиране на 

обучение по избираеми и 

факултативни учебни 

часове; повишена 

мотивация за учене 

1бр. училищен 

план; 

 

Заместник-

директор УД 

Поставяне на 

ученика в активна 

позиция по 

отношение на 

усвояването на нови 

знания.   

- ежегодно Практическа 

приложимост на 

преподавания материал - 

трайност на знанията и 

разрешаване на 

конкретни житейски 

ситуации. 

Годишни 

разпределения 

по предмети; 

разработени 

ученически 

проекти 

Учители по 

предмети 

  Планиране и 

реализиране на 

училищен и 

държавен план - 

прием 

- ежегодно   Заместник-

директор УД; 

Кл.ръководители 

  Реализиране на 

прием за втори 

гимназиален етап 

- 2019 г. Организиране на 

обучение по 

профилирана подготовка; 

 Заместник-

директор УД; 

Кл.ръководители 

1.2 Прилагане на 

подходи  и развити 

образователни 

модели, свързани с 

Актуализиране на 

училищния план за 

насърчаване и 

повишаване на 

- м.09. 

ежегодно 

 1 бр. план МО на 

началните 

учители и 

учителите по 



повишаване 

успеваемостта на 

учениците в 

обучението 

грамотността и 

публикуването му 

на сайта на 

училището. 

БЕЛ 

Оценяване на 

равнището на 

грамотност 

- м.05. 

ежегодно 

Добро ниво на 

функционална 

грамотност 

2 състезания МО на 

началните 

учители и 

учителите по 

БЕЛ 

Посещения на 

театрални 

постановки, 

свързани с 

изучавани 

произведения. 

- целогодишно  3 посетени 

постановки 

Класен 

ръководител 

  Организиране на 

инициативи с 

родители на 

ученици в съвместно 

четене 

- м.04. 

ежегодно 

Подпомагане на 

родителите за 

усъвършенстване на 

техните умения да 

увличат и насърчават 

децата си към четене и 

към развитие на езикови 

умения 

2 срещи Класен 

ръководител 

Набелязване на 

мерки за 

повишаване 

качеството на 

образование. 

 м.06. 

ежегодно 

Повишаване на средния 

успех по класове и на 

училището 

 МО 

1.3 Успешно 

представяне в НВО и 

ДЗИ. 

 

Целенасочена 

подготовка за НВО. 

- целогодишно Положителна оценка от 

положените изпити  

липса на слаби 

оценки 

Учители по 

предмети 

Целенасочена 

подготовка за ДЗИ. 

- целогодишно Положителна оценка от 

положените изпити   

липса на слаби 

оценки; 

реализиране във 

ВУЗ 

Учители по 

предмети 

Провеждане на 

пробни изпити, 

- м.03-04. 

ежегодно 

Запознаване на 

учениците с формата на 

10 пробни изпита  

2 проведени 

Учители по 

предмети 



имитиращи НВО и 

ДЗИ и състезания 

изпитите; формиране на 

положителна нагласа и 

преодоляване на стреса. 

 

състезания 

1.4 

Изработване на 

система за 

осигуряване 

качеството на 

образование 

Разработване на 

училищна система 

за качество и 

самооценка. 

- 2019 г. Съответствие на 

предлаганите 

образователни услуги с 

нормативните 

изисквания и 

очакванията на 

заинтересованите страни 

– ученици, родители, 

работодатели, други 

организации. 

1 бр. Училищна 

система, анкети, 

протоколи, 

доклад 

Заместник-

директор УД 

Запознаване с ДОС 

за инспектиране и 

изготвяне на 

вътрешна система за 

ефективен 

мониторинг и 

контрол. 

- 2019 г. 50 педагогически 

специалисти 

Директор, 

Заместник-

директор УД 

Приоритет 2: Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение и изпълнение на Национална стратегия за „Учене 

през целия живот” 

2.1 Използване на 

разнообразни форми 

на квалификационна 

работа  

Синхронизиране на 

квалификациите в 

училището с 

потребностите на 

провежданата 

реформа.  

4000 лв. 

Бюджет на 

СУ 

м.09. 

 

Повишена квалификация 

на педагогическите 

специалисти и успешно 

прилагане на 

разпоредбите на 

нормативната уредба 

 Директор 

Председатели на 

МО 

Финансово 

стимулиране за 

повишаване на 

личната 

квалификация на 

учителите. 

500 лв. 

Бюджет на 

СУ 

целогодишно Повишаване мотивацията 

на педагогическите  

2 учители Директор 

  Повишаване квали- 

фикацията на 

педагогическите 

специалисти чрез 

натрупване на 

квалификационни 

кредити. 

5000 лв. 

Бюджет на 

СУ 

Средства по 

ОП на ЕС 

целогодишно Подобряване на 

образователните 

резултати на учениците. 

51 учители Главен учител 



  Екипна работа на 

учителите от 

началния етап с 

детски учители и с 

учители по учебни 

предмети от 

прогимназиалния 

етап 

- целогодишно Преодоляване на 

проблемите на 

приемствеността между 

етапите на основното 

образование 

100 ученици Главен учител 

2.2 Повишаване на 

изискванията към 

работата на учителя и 

ефективността на 

педагогическия 

контрол. 
 

 

Структуриране на 

атестационна 

комисия. 

- 2020 г. Оценяване 

съответствието на 

дейността на учителите с 

професионалния им 

профил и изискванията 

за изпълнение на 

длъжността. 

50 атестации 

 

1 инспектиране 

Директор 

Приоритет 3: Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище 

3.1  Цялостна политика 

за подкрепа за 

личностното развитие 

на учениците и 

изграждане на 

позитивен 

организационен 

климат. 

 

Приемане на 

програма за 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности 

- ежегодно Педагогическа подкрепа 

на учениците 

1 програма Пед. съветник 

Организиране и 

провеждане на 

културни, 

информационни и 

спортни 

мероприятия, 

домакин на които е 

училището. 

1500 лв. целогодишно Засилване ролята и 

утвърждаване авторитета 

на училището като 

фактор в общината и 

областта. 

15 проведени 

мероприятия 

Работни групи 

по заповед 

Поддържане на уеб 

и фейсбук 

страниците на 

училището. 

- целогодишно Осигуряване на 

публичност  

Актуално 

съдържание 

Системен 

администратор 

3.2 Развитие на 

училищната 

Актуализиране и 

прилагане  на етичен 

- ежегодно   Директор 



общност. 
 

кодекс на 

училищната 

общност. 

  Актуализиране 

състава на 

ученическия съвет и 

участие в работата 

на ПС. 

- м.10. 

ежегодно 

Активизиране на 

ученическата общност 

План за работа Пед. съветник 

3.3  Изграждане на 

позитивна 

образователна среда 

Цялостно саниране 

на сградния фонд на 

училището 

2000000 лв. 

Средства по 

ОП на ЕС 

2016-2020 Отлична образователна 

среда и енергийна 

ефективност 

3 бр. санирани 

сгради 

Община 

Директор 

Изграждане на 

"буквена гора" 

спонсори 2016-2020 Естетизиране на 

дворното пространство 

30 букви Кл. 

ръководители 

Приоритет 4: Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на 

родителите 

4.1 Удовлетворяване 

желанията на 

учениците за 

избираеми и 

факултативни учебни 

часове. 

 

Приемане на учебен 

план, съобразен с 

желанията на 

учениците за 

избираеми и 

факултативни учебни 

часове. 

 

- ежегодно Повишаване на 

мотивацията на 

учениците и подобряване 

на резултатите от 

образователния процес 

1 бр. учебен план ПС 

Сформиране на 

групи за занимания 

по интереси в 

различни 

образователни и 

културни области 

ЕРС за 

ученик 

ежегодно Развиване  на ключови 

компетентности, 

насърчаването на 

иновациите и 

креативното мислене 

на учениците. 

Минимум 150 

ученици 

Учители 

4.2 Ефективна работа с 

учениците със 

специфични 

образователни 

нтереси. 

Създаване на 

училищен екип за 

подкрепа на 

личностно развитие 

на ученика. 

- м. 09. 

ежегодно 

  Директор 

4.3 Оказване на 

педагогическа и 

Актуализиране  на 

програма за 

200 лв. 

Бюджет на 

15.09. 

ежегодно 

Интегриране на ученици 

от уязвими групи и 

1 бр. програма Работна група 



психологическа 

подкрепа за 

общуване и 

социализация.  

предоставяне на 

равни възможности 

и за приобщаване на 

учениците от 

уязвими групи. 

СУ приобщаване към 

образователния процес 

Актуализиране  на 

програма за 

превенция на 

ранното напускане 

от училище. 

- 15.09. 

ежегодно 

Задържане на учениците 

в училище 

1 бр. програма Работна група 

Включване на 

ученици с 

обучителни 

затруднения в 

Проект 

BG05M20P001-

2.011-0001  

„Подкрепа за 

успех”. 

БФП по  

ОП „Наука и 

образование 

за 

интелигентен 

растеж“ 

2019-2020 Допълнително обучение 

за децата по предмети 

за превенция на 

затруднения или за 

преодоляване на 

системни пропуски 

 Работни групи 

Приоритет 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището 

5.1 Засилен контрол по 

изпълнение 

дейностите, 

свързани с 

осигуряване 

безопасни условия 

на обучение, 

дейността на 

комисиите по 

УКБППМН, 

безопасност на 

движението, 

противопожарна 

охрана, гражданска 

защита и 

провеждане часа на 

Актуализиране на 

Правилника за 

здравословни и 

безопасни условия 

на обучение и труд. 

- 15.09. 

ежегодно 

Опазване живота и 

здравето на учениците и 

персонала 

1 бр. правилник Заместник-

директор УД 

 

Разработване на 

училищни проекти 

за популяризиране 

на зравословен 

начин на живот и 

лична хигиена. 

300 лв. 

Бюджет на 

СУ 

целогодишно Подобряване на здравния 

статус и формиране на 

хигиенни навици 

100 бр. брошури 

2 мероприятия 

Пед. Съветник 

МО  

Актуализиране на 

механизъм за 

противодействие на 

училищния тормоз 

между учениците в 

- 10.09. 

ежегодно 

Позитивна дисциплина и 

микроклимат, сигурност 

у учениците 

Липса на случаи 

на агресия 

УКБППМН 



класа. училище. 

Организиране и 

провеждане на 

практически 

обучения за 

проиграване на 

основни бедствени 

ситуации. 

- по график Адекватна реакция на 

учениците в реална 

бедствена ситуация 

2 бр. проведени 

обучения 

Директор 

Приоритет 6: Взаимодействие с родителската общност. 

6.1 Развиване на 

способностите и 

нагласите за 

конструктивно 

решаване на 

проблемни ситуации 

и поддържане на 

коректни и 

колегиални 

професионални 

взаимоотношения 

Разработване на 

училищна програма 

за съвместна работа 

с родители 

- 2018/2019 г. Приобщаване на 

родителите/настойниците 

като партньори  в 

образователния процес. 

1 бр. програма Заместник-

директор УВД; 

Кл. 

ръководители 

Приоритет 7: Училищна е-политика 

7.1 Използване на нови 

приложения и 

обогатяване на 

материалната база. 

Използване на 

електронни 

учебници и 

решаване на он-лайн 

тестове. 

- целогодишно Повишаване качеството 

на образованието и 

придобиване на 

компетенции 

 Педагогически 

специалисти 

Създаване на 

авторски 

мултимедийни 

продукти и 

споделянето им в 

облачна технология. 

-  целогодишно Приемственост и работа 

в екип 

Споделени 

разработки и 

продукти 

Педагогически 

специалисти 

Системен 

администратор 

Дооборудване на 

SMART кабинета. 

10 000лв. 

Нац. 

Програма 

Бюджет на 

2018-2020 Прилагане на 

интерактивни методи в 

образованието 

 Директор 

Системен 

администратор 



СУ 

Внедряване на 

електронен 

дневник 

1200 лв. 

Нац. 

програма 

Бюджет на 

СУ 

2019-2020 въвеждане/извеждане 

на обобщена 

информация за 

ученика; известяване 

при постъпване на нова 

информация (оценки, 

отсъствия, съобщения и 

пр.) в реално време до 

заинтересованите 

страни  

1 бр.  

ел. дневник 

Заместник-

директор УВД; 

системен 

администратор 

Изграждане на Wi-

Fi мрежа в 

училище 

1000 лв. 

Нац. 

програма 

2019-2020 достъп до облачни ИКТ 

образователни ресурси 

и услуги; внедряване на 

иновативни 

съвременни обучителни 

методи 

1 бр.  

опорна 

образователна 

мрежова 

инфраструктура 

Заместник-

директор УВД; 

системен 

администратор; 

учители ИТ 

 


