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І. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: 

 

 

 

1. Повишаване на резултатите от обучението и от външните оценявания; 

2. Методическа подкрепа за поетапното въвеждане на новото учебно съдържание, 

учебни програми и учебници в ІІІ,VІІ, и ІХ класове; 

3. Прилагане на ефективни мерки за повишаване на учебните резултати на учениците с 

акцент върху грамотността и математическите компетентности; 

4.Осигуряване на вътрешноучилищна и продължаваща външна квалификация. 

Стимулиране на обмен на добри практики и партньорство, осигуряване на наставничество на 

млади и новоназначени учители; 

5.Подкрепа, координация и контрол при създаването на условия и реализиране на 

приобщаващо образование и личностно развитие на учениците;  

6. Намаляване на броя на отсъствията чрез въвеждане на ефективна система за контрол и 

задържане на учениците в риск от напускане на образователната система; 

7.Предлагане на разнообразни възможности за извънкласни дейности и изяви за 

учениците чрез националните и регионални системи от олимпиади и състезания, и чрез 

проекти; 

8.Подобряване на материално - техническата база. Реализация на проекти: 

 

 Проект за панорамен асансьор – разработен проект по „Красива България“; 

 Проект за изграждане на специализиран кабинет по биология и лаборатория към 

него; 

 Одобрен от МОН проект по национална програма за осигуряване на ученически 

шкафчета във всяка класна стая. 

 

9.Ефективно и ползотворно взаимодействие с родителите. Изграждане и функциониране  

на Обществен съвет към училището. 

 

 

 

КРАТЪК АНАЛИЗ на дейността на училището през предходната учебна година: 

 

1. Силни страни  

 Тържествено отбелязани годишнини: Патронен празник на училището; 

 Реализиране на училищния и държавния план - прием; 

  Осигурено единство и непрекъснатост на образователния процес осъществена 

приемственост между отделните образователни степени; 

 Увеличаване броя на учениците от I до  VII клас, обхванати в целодневно обучение; 

 Годишният успех за 2017/2018 г. е Мн. добър 5,33 и бележи ръст спрямо предходната 

година /Мн. добър 5,26/; 

 По - високи училищни резултати  на НВО – 4. клас по БЕЛ и математика в сравнение с 

Областно и Национално ниво; 

 Повишаване на резултатите по ДЗИ, в сравнение с предходните години, понижени са 

резултатите на ДЗИ по биология и здравно образование и по история и цивилизация; 

 Минимален брой ученици, останали на поправителни изпити и на допълнителна работа 

 Няма отпаднали ученици; 

 Високи резултати на учениците при приема във ВУЗ; 
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 Училищните резултати от НВО и ДЗИ по всички учебни предмети са по-високи от 

средните за страната.   

 Повишаване на училищните резултати от НВО в IV клас  в сравнение с предходните 

учебни години.  

 Осигурена възможност за столово хранене на учениците; 

 Осигурени средства за транспорт и обяд за пътуващите ученици;  

 Осигурена подкрепяща среда за интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици 

със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; 

 Разработване на 3 европейски образователни проекта по програма „Еразъм+“ и 

реализиране на 5 настоящи; 

 Участие в 4 национални програми; 

 Ефективно действащ Обществен съвет и Училищно настоятелство; 

 Инициативен Ученически съвет; 

 Високи постижения на учениците в участието им в общински, областни, национални и 

международни състезания и олимпиади в различни направления; 

 Висок образователен ценз на педагогическите кадри; 

 Численост на педагогическия екип, ефективно обезпечаваща образователно-

възпитателния процес в училището; 

 Ефективност в работата на ресурсен учител и логопед, обезпечаващи нуждите на 

училището за изпълнение дейностите от  Наредбата за приобщаващото образование; 

 Приемственост между различните поколения учители и възможност за обмяна на добри 

практики и прилагане на менторството в методическите обединения; 

 Постигнат синхрон между класните ръководители, учителите в ЦОУД, учителите в класа 

и педагогическите съветници с оглед своевременно решаване на пропуски в обучението 

и възпитанието на учениците; 

 Осигуреност на педагогическия и административен персонал с преносими компютри и 

безжична интернет връзка на територията на цялото училище; 

 Въведена система за допълнително стимулиране и диференцирано заплащане на 

педагогическия персонал; 

 Подпомагане на изоставащите ученици в хода на тяхното обучение. Поощряване на 

надарените и талантливи ученици за постигане на по-високи  успехи, включване на 

учениците в дейности по проекта на МОН „Твоят час“; 

 Създадена стройна организация на ученическия труд в целодневни условия и 

ангажиране на свободното  време на учениците; 

 Активно включване на учениците в регионални, областни, национални и международни 

конкурси, състезания и олимпиади; 

 Ритуализация на училищния живот; 

 Откриване на външен информационен екран; 

 Първа копка и начало на строителство на многофункционална спортна зала в двора на 

училището; 

 Активно действащи клубове по интереси; 

 Модерни и функционални кабинети по основните профилиращи предмети; 

 Използване на  мултимедийни проектори, екрани и интерактивни дъски за 

разнообразяване на учебния процес; 

 Осигурена безопасност чрез камери за видеонаблюдение и строг пропускателен режим; 

 Действаща аудио и видео система; 

 Функционираща фитнес зала; 

 Изградена тоалетна за инвалиди; 

 Обособяване на поставки за мобилни телефони във всяка класна стая; 

 Освежаване и частични ремонти на коридорите и класните стаи в двете бази; 

 Въвеждане в експлоатация на поливна система в двора на основната база; 

 Добро управление на бюджета; целесъобразно разходване на средствата; 
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 Допълнително финансиране от национални и европейски проекти, наеми, дарения и 

други неданъчни приходи.  

 Значително намален брой отсъствия по уважителни и по неуважителни причини от 

ученици в гимназиален етап; 

 По-голям интерес на педагогическите кадри за участие в квалификационни мероприятия. 

 

2. Специфични за училището  проблеми и затруднения  

 Наложени наказания на ученици за неспазване Правилника за дейността на училището; 

 Недостатъчна активност на учителите за включване в дейности на ниво МО; 

 Недостатъчна подготовка на учителите за работа с деца със СОП; 

 Липса на родителски ангажименти и контрол в процеса на образователното и културно 

изграждане на част от учениците; 

 Недобросъвестно отношение към учебно-техническата и материална база в училището 

от страна на учениците; 

 Физкултурен салон с ограничен капацитет. 

 Проблеми с кадровата обезпеченост и текучество на учители по някои учебни предмети. 

 В урочната работа не се използват в достатъчна степен практико-приложни задачи от 

типа PISA, които да формират  умения и функционална грамотност,  критично мислене у 

учениците.  Недостатъчна  практическа насоченост на обучението в клас. 

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ . 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Използвайки иновативни методи и форми за приобщаване на родители, 

с подкрепата на родителите 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, но и да се реализират успешно в родината си и в родния 

град. Средно училище „Христо Ботев” трябва да запази позициите си на най-авторитетната 

образователна институция в града, която диктува модата в образованието. 

Да се съчетаят традициите на училището с възможностите, които дава  образователната 

реформа, 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. Повишаване на авторитета на учителя и осигуряване на позитивна среда за личностното му 

развитие. 

3. Подобряване на приемствеността между отделните образователни етапи. 

4. Емоционално, социално,  духовно-нравствено и физическо развитие на всеки ученик.  

5. Оптимизиране на взаимоотношенията ученик – учител – родител. 

6. Осъвременяване, поддържане и опазване на материалната база 

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

8. Създаване на условия за творческа изява на учениците и учителите, включването им в 

обществения живот. 

 

 

 

 



 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ:  

 

 

№ Дейност Срок Отговорни

к  

Индикатори Забележка 

    Мерна 

единица 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

 

1. Изпълнение на  плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система  /2013-

2020/  

1.1 Актуализиране на училищна 

програма за намаляване броя на 

отсъствията и за превенция на 

ранното напускане на училище. 

10. 09. 2018 г. Пед. 

съветници 

ЗДУД 

Разработена 

програма 

0 1  

1.2 Актуализиране на училищна 

програма за целодневна 

организация на учебния процес. 

10. 09. 2018 г. Главен учител 

„Начално 

образование” 

Разработена 

програма 

0 1  

1.3. Реализиране на целодневна 

организация на учебния процес за 

ученици от I до VII клас 

15.09.2018 г. ЗДУД; класни 

ръководители; 

ЦОУД 

Брой групи и 

обхванати 

ученици 

Бр. от 

миналата 

година 

Бр. от тази 

година 

 

1.4. Подпомагане на ученици с нисък 

социален статус със средства, 

осигурени от Училищното 

настоятелство. 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДАСИД 

Кл.р-ли 

Брой 

подпомогнати 

ученици 

14 според 

идентифициран

ите нужди 

 

1.5. Взаимодействие с общински и 

областни институции и 

неправителствени организации, 

работещи с деца и родители.  

2018/2019 уч. 

година 

Директор 

ЗДУД 

Брой съвместни 

инициативи 

0 2 инициативи за 

превенция , и в 

случаите на 

идентифициран

и случаи 

 

1.6. Професионално ориентиране на 

учениците, съвместно с 

консултанти от ЦКО. 

2018/2019 уч. 

година 

Пед.съветници Брой ученици За миналата  За тази  

1.7. Включване на родителите в 

дейности за предотвратяване на 

преждевременното напускане на 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД 

Пед.съветници 

Брой дейности 10 за 

2017/2018 

според 

идентифициран

ите случаи 
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училище. 

1.8. Ежемесечно подаване до 5-то число  

на информация за учениците, 

допуснали отсъствия и тези с 5 и 

повече отсъствия без уважителна 

причина. 

Ежемесечно ЗДУД % класни р-ли 100% 100%  

1.9.  Провеждане на допълнителна 

работа, включително през лятото, с 

ученици от начален етап, показали 

ниски резултати. 

Май-юни 

2019г. 

Главен учител 

„Начален 

етап” 

Брой ученици 1 според 

идентифициран

ите случаи 

 

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии 

в образованието и науката /2014-2020г./ 

2.1 Разширяване на използването на 

ИКТ за провеждане на 

интерактивни уроци и занимания. 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД 

Гл.учители 

%  учители 0 100%  

2.2 Провеждане на уъркшоп на тема 

„Представяне на възможностите на 

ИКТ в обучението по природни 

науки” 

Ноември 2018 Гл.учител 

Учители по 

природни 

науки 

Брой учители 

от МО 

„Природни 

науки“ 

0 100%  

2.3. Абониране и разширяване на 

използването на електронни 

издания – учебници, учебни 

помагала и др.  в учебния процес. 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД 

ЗДАСИД 

Брой 

абонаменти  

50 абонамента 

за „Уча се“ 

50 абонамента  

2.4 Обмен на добри педагогически 

практики за използване на  ИКТ 

средства в учебния процес /като 

част от вътрешно-

квалификационната дейност/ 

Март 2019 уч. 

година 

Главни 

учители 

Проведена 

работна среща 

0 1  

2.5 Обучение на учители по различни 

учебни предмети за използване на 

онлайн ресурси и облачни 

технологии. 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД 

Главни 

учители 

Брой 

участници 

1 2  

2.6. Създаване и използване на 

електронни образци на документи 

от задължителната училищна 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД 

 

Брой 

формуляри 

- -  
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документация, подготовка и 

попълване на готови бланки и 

изготвяне на примерни документи. 

3. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот /след приемането му от МС/ 

3.1 Проучване на потребностите и 

осигуряване участие на 

педагогическите специалисти в 

обучения за продължаваща 

квалификация, насочени към 

осъвременяване и разширяване на 

ключови компетентности на 

учителите (чуждоезикови, 

дигитални, иновации и 

предприемачество и др.)  

Септември 

2018 г. 

Главни 

учители 

Служител 

„Човешки 

ресурси“ 

Брой анкети 0 100%  

3.2 Допълване на професионалното 

портфолио от всеки педагогически 

специалист 

2018/2019 уч. 

година 

Директор 

ЗДУД, 

учители, 

педагогически 

специалисти 

% учителски 

портфолиа 

100% 100%  

3.3 Участие във форми за 

квалификация, организирани на 

училищно, регионално и 

национално ниво.  

 

2018/2019 уч. 

година 

Директор 

ЗДУД 

Главни 

учители 

Брой 

участници 

70 60  

3.4 Обучение на педагогическите 

специалисти за работа с учениците 

по обща и допълнителна подкрепа 

2018/2019 уч. 

година 

РУО Брой 

участници 

1 1  

3.5 Създаване на училищна банка с 

методически материали. 

Използване на възможностите на 

сайта на училището, електронния 

дневник, образователни портали и 

други електронни форми за 

комуникация. 

2018/2019 уч. 

година 

Главни 

учители 

Брой 

материали 

- -  
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3.6 Усъвършенстване на създадената 

система за вътрешна квалификация 

в методическите обединения. 

Използване на разнообразни форми 

на квалификационна работа.  

 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД 

Главни 

учители 

% разработени 

планове на МО 

100% 100%  

3.7 Ефективно използване на 

финансовите средства за 

квалификация на педагогическия 

персонал;  подпомагане на учители, 

които желаят да получат по-висока 

ПКС. 

2018/2019 уч. 

година 

Директор 

ЗДАСИД 

 

Разходвани 

целеви 

средства 

7400 лв 5000 лв  

3.8. Прилагане на създадения 

механизъм за на система за 

наставничество. 

 

Септември 

2018 

ЗДУД 

Главни 

учители 

Бр.учители 

наставници 

11 6  

3.9. Обучение, насочено към 

подобряване на компетентностите 

на учителите по създаване и 

обработка на дигитални данни. 

Април 2019 г. Д. Гоцова Брой обучения/ 

Брой 

участници 

1 16  

        

4. Изпълнение на плана за действие /2015-2020/ по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства /2015-2020/ 

4.1 Работа с родителските общности за 

преодоляване на негативни 

стереотипи и дискриминационни 

нагласи 

2018/2019 уч. 

година 

Класни 

ръководители  

Педагогически 

съветници 

Брой 

тематични 

родителски 

срещи 

0 38, по 1 за всяка 

паралелка 

 

4.2 Осигуряване на разнообразни 

форми на допълнителна подкрепа за 

децата от етническите малцинства 

за изравняване на стартовите им 

позиции при постъпване в 

образователната система. 

2018/2019 уч. 

година 

Класни 

ръководители  

Педагогически 

съветници 

% ученици 100%, при 

установена 

необходимост 

100%, при 

установена 

необходимост 

 

4.3 Допълнителна работа с ученици  от 

етническите малцинства и техните 

2018/2019 уч. 

година 

Учители % ученици и 

родители 

100%, при 

установена 

100%, при 

установена 
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родители, застрашени от отпадане 

и/или преждевременно напускане 

на училище. 

необходимост необходимост 

4.4. Взаимодействие с центъра за 

кариерно ориентиране с цел 

информиране и насочване на 

учениците, завършващи 

образователна степен. 

2018/2019уч. 

година 

Пед. 

съветници 

 

% ученици  100%,  100%,   

4.5. Разширяване на възможностите за 

неформално и самостоятелно учене 

чрез участие в извънкласни и 

извънучилищни дейности. 

2018/2019 уч. 

година 

Учители  Брой ученици Всички 

желаещи 

Всички 

желаещи 

 

5. Изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014-2020/ 

5.1. Осигуряване при необходимост на 

допълнително обучение по 

български език за деца и ученици, 

за които българският език не е 

майчин. 

2018/2019 уч. 

година 

Учители % ученици 100%, при 

необходимост 

100%, при 

необходимос

т 

 

5.2. Изграждане на училищни екипи за 
подкрепа за личностно развитие, 
съгласно чл.188 от ЗПУО 
 

2018/2019 уч. 

година 

Координатор 

на ЕПЛР 

% ученици, 

нуждаещи се от 

подкрепа  

100% 100%  

5.3. Участие в Национална седмица на 
четенето 

Октомври 

2018г. 

Начални 

учители, 

учители по 

БЕЛ 

% ученици 80%  80%  

5.4. Организиране на публични четения 
„Големи четат на малки“ 

Декември  

2018г. 

Начални 

учители 

Брой ученици    

5.5. Информиране на родителите по 
време на родителски срещи за 
нивото на грамотност на учениците 

2018/2019 уч. 

година 

Класни 

ръководители 

Родителски 

срещи 

Всяка паралелка Всяка 

паралелка 

 

5.6. Посещение на училищната 
библиотека на учениците от I – IV 
клас 

2018/2019 уч. 

година 

Начални 

учители 

Брой ученици Всички ученици Всички 

ученици 

 

5.7. Обмен на опит между началните 
учители и учителите по БЕЛ и по 

2018/2019 уч. 

година 

Участниците в 

процеса 

Брой учители 20 20  
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другите учебни предмети от 
прогимназиален етап 

5.8. Организиране на занимания по 
четене и по български език в 
рамките на целодневната 
организация на учебния ден за 
учениците от I до IV клас 

2018/2019 уч. 

година 

Учители в 

ЦОУД 

% ученици 100% 100%  

5.9. Включване в дейностите от 

годишния план за 2018/2019 г. по 

изпълнение на Националната 

стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността. 

2018/2019 уч. 

година 

Директор 

ЗДУД 

Брой дейности 3 3  

5.10 Измерване на качеството на 

четенето при учениците от начален 

етап. Изготвяне на анализи по 

паралелки, класове за резултатите 

от измерванията. Предприемане на 

мерки за подобряване на 

резултатите. 

2018/2019 уч. 

година 

Главен учител 

„Начален 

етап“ 

Брой паралелки Всички 

паралелки от 

начален етап 

Всички 

паралелки от 

начален етап 

 

5.11. Диагностициране на четивната 

техника и умението за четене с 

разбиране по български език и 

литература и по изучавания чужд 

език в прогимназиален етап  

Октомври - 

ноември  2018 

Учители по 

БЕЛ и чужди 

езици в 

прогимназиале

н етап 

Брой паралелки Всички 

паралелки от 

прогимназиален 

етап 

Всички 

паралелки от 

прогимназиал

ен етап 

 

5.12. Обогатяване на библиотечния фонд 

и ефективно използване в учебната 

и извънучебната дейност. 

2018/2019 уч. 

година 

Библиотекар, 

учители, 

директор 

Брой  7 абонамента 

14 книги 

 

7 

 

 

5.13. Организиране на инициативи за 

включване на родители и ученици в 

съвместно четене на художествена 

литература. 

2018/2019 уч. 

година 

Библиотекар 

учители 

Брой 

организирани 

инициативи 

1 1  
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5.14. Участие в регионална викторина 

„Чети, сподели! Бъди крачка 

напред!“ 

2018/2019 уч. 

година 

Главни 

учители, 

начални 

учители, 

учители по 

БЕЛ 

Брой 

участници 

15 15  

6. Изпълнение на плана за 2018-2020 по Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България 

за периода 2015-2020 г. /кариерно ориентиране за всички образователни институции/ 

6.1. Провеждане на информационни 

кампании за кариерно ориентиране 

съвместно с други институции 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД, пед. 

съветници 

Брой кампании 

и включени 

ученици 

3/всички 

завършващи 

образователна 

степен 

3/ всички 

завършващи 

образователн

а степен 

 

6.2. Включени теми за кариерно 

ориентиране в Час на класа  

2018/2019 уч. 

година 

Класни 

ръководители 

% в годишните 

разпределения 

100% съгласно 

указанията 

100% 

съгласно 

указанията 

 

6.3. Актуализиране на база данни за 

проследяване на реализацията на 

завършилите основно и средно 

образование 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД, класни 

ръководители 

% 100% 100%  

6.4 Срещи със специалисти от различни 

професионални области 

2018/2019 уч. 

година 

Класни 

ръководители, 

пед. съветници 

Брой 

срещи/брой 

ученици 

0 10/ 250  

7. Училищни инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на Механизъма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст в област Враца./ ПМС 100/08.06.2018 г./ 

7.1. Изпълнение на механизъм за 

идентифициране на ученици в риск 

от отпадане и изготвяне на 

индивидуални програми за работа с 

тях. 

2018/2019 уч. 

година 

Класни 

ръководители 

и пед. 

съветници 

% 100% 100%  

7.2. Тясно сътрудничество с 

ангажираните институции при 

изготвянето и провеждането на 

мерки за предотвратяване на ранно 

отпадане на децата в риск; 

2018/2019 уч. 

година 

Директор, 

Класни 

ръководители 

и пед. 

съветници 

% 100% 100%  



3 

7.3. Регулярен обмен на информация 

между училището и  ангажираните 

институции за съвместни действия 

за налагане на съответни санкции 

по реда на Закона за закрила на 

детето и на Закона за 

предучилищното и училищното 

образование на родители, чиито 

деца в задължителна предучилищна 

и училищна възраст не посещават 

редовно училище  

2018/2019 уч. 

година 

Директор, 

Класни 

ръководители 

и пед. 

съветници 

% 100% за всеки 

конкретен 

случай 

100% за 

всеки 

конкретен 

случай 

 

7.4 Планиране и осъществяване на 

дейности за взаимодействие на  

с родителите, целящи тяхното 

активно включване в училищния 

живот, повишаване техните знания 

и умения за превенция на 

негативните прояви между 

учениците (НП „Заедно за всяко 

дете“, Модул „Добри практики за 

взаимодействие на образователните 

институции с родителите“ 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД 

Пед. 

съветници 

Изработен план 0 1  

8. Изпълнение на Национални програми за развитие на средното образование  за 2018-2019 г. 

8.1. Национални програми: 

- НП „Оптимизация на вътрешната 

структура на персонала в 

институциите от системата на 

предучилищното и училищното 

образование“ 

- НП „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност в 

училище“ 

-НП ”Ученически олимпиади и 

Учебна 

2018/2019г 

Директор, 

ЗДАСИД, 

ЗДУД, главен  

счетоводител, 

учители и 

ученици 

 

 

Брой проекти 

 

 

Според 

регламента 

 

 

 

1 проект 

 

 

4 групи 

 

 

Според 

регламента 

 

 

 

1 проект 

 

 

5 групи 
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състезания”; 

-НП ”Осигуряване на съвременна 

образователна среда”; 

-НП  ”С грижа за всеки ученик”; 

-НП „Заедно за всяко дете“ 

 

1 проект 

 

0 

0 

 

1 проект 

 

1 

1 

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми. 

9.1 Оперативна програма “Наука и 

образование за интелигентен 

растеж“  

Учебна 

2018/2019г. 

Директор, 

ЗДАСИД, 

ЗДУД, главен  

счетоводител, 

учители  

Брой ученици  Според 

изискванията 

на новите 

проекти 

 

9.2 Проект "Красива България" – 

изграждане на панорамен асансьор 

Учебна 

2018/2019г. 

Директор, 

ЗДАСИД, 

ЗДУД, главен  

счетоводител 

Асансьор  0 1  

9.3. Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020, проект 

„Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на образователни 

институции“ – изграждане на 

спортна зала 

Учебна 

2018/2019г. 

Директор, 

ЗДАСИД, 

ЗДУД, главен  

счетоводител 

Спортна зала 0 1  

9.4 Програма за образование, обучение, 

младеж и спорт „Еразъм+“ – 

продължаващи и нови проекти 

Учебна 

2018/2019г. 

Директор 

Учители 

Брой одобрени 

проекти и 

действащи 

проекти 

5 5  

10. Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция, за превенции, за приобщаващо 

образование. 

10.1. Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция. 

10.1.1. Актуализиране и поддържане на 

управленска информационна 

система на училищно ниво с данни 

за всички ученици. 

В началото на 

всяка учебна 

година 

Зам.-

директори 

 

 

% 100% 100%  

10.1.2. Осигуряване на строг Постоянно ЗДАСИД % 100% 100%  
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пропускателен режим и денонощно 

видеонаблюдение на територията 

на училището. 

 

 

 

 

 

10.1.3. Стриктно спазване на системата за 

дежурство в училище, 

осъществяване на самоконтрол чрез 

създаване на комисии по спазването 

на дежурството. Привличане на 

родители към екипите от дежурни 

учители. 

По график 

 

 

 

Директор; зам. 

директори 

 

 

Брой 

осъществени 

проверки 

10 10  

10.1.4 Изготвяне и реализиране на 

здравно-образователна програма. 

Септември 

2018 

Медицински 

лица 

% 100% изготвена 

и реализирана 

програма 

100% 

изготвена и 

реализирана 

програма 

 

10.1.5. Актуализиране на Правилника за 

осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и 

труд. 

Септември 

2018 

Служител 

„Човешки 

ресурси” 

Брой 

актуализации 

1 1  

10.1.6. Провеждане на практически 

обучения  - проиграване на основни 

бедствени ситуации /земетресение, 

наводнение, пожар, терористичен 

акт/. 

Веднъж 

годишно 

 

Служител 

„Човешки 

ресурси” 

Брой учения 2 2  

10.1.7. Целодневно здравно обслужване в 

двете бази на училището. 

 

2018/2019 уч. 

година 

 

Директор 

Медицински 

лица 

% 100% 100%  

10.1.8. Утвърждаване и разширяване на 

използването на училищния стол 

като средство за осигуряване на 

здравословно и пълноценно 

хранене. 

2018/2019 уч. 

година 

 

ЗДАСИД; 

класни 

ръководители 

 

Брой ученици 

на столовото 

хранене 

186 170  

10.1.9. Обучение на ученици доброволци 

за оказване на първа долекарска 

помощ.   

По график 

2018/2019 уч. 

година 

Пед.съветници 

Мед. лица 

Брой обучени 

учениция 

15 12  
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10.2 Дейности по превенции на негативни прояви. 

10.2.1. Актуализиране на цялостната 

училищна политика за превенция на 

насилието и тормоза в училище 

Септември 

2018 

ЗДУД и пед. 

съветници 
% 100% 100%  

10.2.2. Включване на теми от глобалното, 

гражданското, здравното и 

интеркултурното образование в 

плановете на класните ръководители за 

час на класа 

До 15 

септември 2018 

Класни 

ръководители 
% 100% 100%  

10.2.3. Изготвяне правила за поведението на 

учениците във всяка паралелката 

Октомври  2018 Класни 

ръководители 

Изработени 

табла с правила 

на класовете 

Всяка паралелка Всяка 

паралелка 

 

10.2.4. Изготвяне на План за противодействие  

на насилието и тормоза между 

връстници, привличане на родителите 

за по-широко участие в училищната 

политика и др.  

2018/2019 уч. г. Пед. съветници План 1 1  

10.2.5. Превенция на насилието и 

агресията сред учениците чрез 

система от лекции и практически 

обучения. 

По график 

2018/2019 уч. 

година 

Пед.съветници 

Мед. Лица 

Класни 

ръководители 

Обхванати 

класове 

Всички 

паралелки 

Всички 

паралелки 

 

10.2.6. Провеждане на ученически 

инициативи за превенция на насилието 

и тормоза сред учениците. 

2018/2019 уч. г. Пед. съветници 

и Ученически 

съвет 

Брой изяви    

10.2.7 Реализиране на учебни програми за 

превенция на употребата на 

наркотици, на инфектиране с 

ХИВ/СПИН, на насилието над и 

между деца в училището. 

По график 

2018/2019 уч. 

година 

Пед.съветници 

Мед. Лица 

Класни 

ръководители 

Обхванати 

класове 

Всички 

паралелки 

Всички 

паралелки 

 

10.2.8. Разработване на система от мерки 

за превенция на тютюнопушенето, 

употребата на алкохол и 

наркотични вещества сред 

учениците. 

Септември 

2018 

Пед.съветници 

Мед. лица 

Разработена 

програма с 

мерки 

Обхванати 

класове 

 

1 

Всички 

паралелки 

 

1 

Всички 

паралелки 

 

10.3. Дейности за приобщаващо образование. 

10.3.1. Актуализиране и приемане /на До 15 ЗДУД и % 100% 100%  
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заседание на педагогическия съвет/ на 

Програмата за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи. 

Разписване на стъпки за осъществяване 

на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на учениците. 

септември 2018 

г. 

комисия 

10.3.2 Определяне на Координационен съвет 

за подкрепа личностното развитие на 

учениците 

15 септември 

2018 г. 

Директор 

 

Сформиран екип 1 1  

10.3.3 Идентифициране на ученици, с които 

ще се осъществяват дейности по обща 

подкрепа. Сформиране на екип за 

всеки конкретен ученик. 

До 20 октомври 

2018 г. 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

% 

 

 

100% 100%  

10.3.4. Организиране на допълнително 

обучение на ученици по учебни 

предмети със слаби резултати за 

преодоляване на обучителни 

трудности. 

В хода на 

учебната 

година 

 

ЗДУД 

% обхванати 

ученици 
100% от 

нуждаещите се 

100% от 

нуждаещите 

се 

 

10.3.5. Извършване на оценка на 

индивидуалните потребности на 

учениците със СОП,  нуждаещи се от 

допълнителна подкрепа. 

не по-късно от 

14 дни от 

началото на 

учебната 

година 

ЕПЛР Няма     

10.3.6. Идентифициране и оценка на ученици, 

с които ще се осъществяват дейности 

по допълнителна подкрепа /ученици в 

риск, с дарби и с хронични 

заболявания/. Сформиране на екип за 

всеки конкретен ученик. 

 

 

 

 

Съобразно 

спецификата на 

конкретния 

случай, но не 

по-късно от 3 

месеца от 

разпознаване 

на 

потребността 

 

Учители и 

ЕПЛР 

 

 

 

 

 

 

 

 

% обхванати 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% от 

идентифицирани

те 

 

 

 

 

 

 

100% от 

идентифицир

аните 
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10.3.7  

Включване на учениците в 

извънкласни  и извънучилищни форми, 

факултативни учебни часове, клубове и 

др.  

В хода на 

учебната 

година 

Учители % обхванати 

ученици 
70% 70%  

10.3.8 Включване на учители и други 

педагогически специалисти в обучения 

за повишаване на професионалната 

компетентност в областта на 

приобщаващото образование 

Уч. 2018/2019 

година 

Директор Брой обучения 5 Според плана 

за 

квалификаци

я  

 

10.3.9 Работна среща „Насоки за работата на 

педагогическите специалисти по 

приобщаващото образование“ 

Декември 2018 

г. 

ЗДУД, 

педагогически 

съветници, 

% учители 0 70%  

11. Училищни мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти. 

11.1. Актуализиране на Правилника за 

дейността на училището, като се 

отчитат промените в нормативната 

уредба, целящи облекчаване на 

административната работа 

Уч. 2018/2019 

година 

ЗДУД, 

педагогически 

съветници, 

главни 

учители и 

% 0 100%  

11.2 Въвеждане на електронно отчитане 

и споделяне на училищна 

информация  в облачна структура 

Уч. 2018/2019 

година 

ЗДУД,   главни 

учители  

% на 

изпълнение 

30% 70%  

11.3. Създаване на електронни образци 

на бланки  

Уч. 2018/2019 

година 

РКК % 100% 100%  

11.4 Обучение на учителите за работа в 

облачни технологии и електронен 

дневник 

Ноември 2018 

г. 

РКК, учители 

по ИТ, 

външни 

обучители 

% 20% 100%  

12. Реализиране и утвърждаване  на училищния и държавния план-прием. 

12.1 Планиране на училищния прием на 

базата на извършен анализ на 

демографското състояние и 

училищната мрежа в града и областта  

Септември-

януари 2018 г. 

Директор; 

ЗДУД; 

ЗДАСИД 

Брой планирани/ 

брой 

реализирани 

 

42/ 1032 38/965  

12.2. Изготвяне на програма и график на Уч. 2018/2019 Директор; брой 1 1  
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дейностите по утвърждаване на 

училищния и държавния план-

прием 

година ЗДУД; 

 

12.3 Анкетно проучване  сред учениците от 
VII клас и техните родители  

Декември 2018 

Март 2019 г 

Пед.съветници % 80% 90%  

12.4 Провеждане на “Ден на отворените 
врати“ за бъдещите първокласници, 
петокласници и осмокласници. 

Април 2019 Директор, 

ЗДУД 

% 100% 100%  

12.6. Организиране на тематични 
родителски срещи  

април – май 
2019г 

ЗДУД 
Класни 
ръководители 
на IV и VII клас 
 

Брой 
организирани 
родителски 
срещи 

2 за всяка 
паралелка 

1 за всяка 
паралелка 

 

12.7. Информационни кампании, публични и 
медийни изяви 

уч. 2018/2019 
година 

ЗДУД 
Пед.съветници 
учители 

Брой кампании и 
изяви 

5 5  

12.8. Съвместни дейности на ръководството 
на училището и на началните учители с 
детските градини 

уч. 2018/2019 
година 

ЗДУД 
Н. Христова – 
главен учител 
„Начален етап“ 

Брой планирани 
и проведени 
инициативи 

5 5  

12.9. Лятно училище за бъдещите 
първокласници 

Юни 2019 г Начални 
учители 

Брой ученици 20 20  

13. Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания. 
13.1. Изготвяне на график за дейностите, 

съобразно Заповед на Министъра на 
образованието и науката 

Уч. 2018/2019 

година 
Директор 
ЗДУД 

 

График 1 за всеки етап 1 за всеки етап  

13.2. Тематични родителски срещи за 
запознаване с нормативните 
документи, регламентиращи 
провеждането а НВО и ДЗИ 

Декември 2018 
г. 
Април 2019 

ЗДУД 
учители 

Брой проведени 
срещи 

2 за всяка 
паралелка  

2 за всяка 
паралелка 

 

13.3. Организиране и провеждане  на пробно 
изпитване по формата на НВО и ДЗИ 
на учениците в IV, VII  и XII класове. 

Февруари; 
април 2019 г. 
 

Учители % ученици 99% - НВО 
80% - ДЗИ 

99% - НВО 
80% - ДЗИ 

 

13.4. Проверки за готовността на учениците 
от IV, VII, XII класове за НВО и ДЗИ. 

Февруари, 
април 2019  

Директор 
ЗДУД 

Брой проверки 2 за всеки випуск 2 за всеки 
випуск 

 

13.5 Материално-техническо обезпечаване 
на провеждането на ДЗИ и НВО 

Април – май 
2019 г. 

Директор 
ЗДУД 

% 100% 100%  

13.6 Проучване желанията на учениците от 

12 клас за полагане на ДЗИ по 

Декември 2018 

Януари 2019 

ЗДУД и класни 

ръководители 

Брой заявления Според броя 
допуснати до ДЗИ 

Според броя 
допуснати до 
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избираем предмет и попълване на 

заявления 

ДЗИ 

14. Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания. 
14.1 Проучване на интересите за участие в 

олимпиади 
октомври 2018 
 

Учители по 
учебни 
предмети 

Брой ученици 465 400  

14.2 Определяне на училищни комисии за 
подготовка, провеждане и оценяване на 
олимпиади  – общински кръг 
национални състезания. 

Ноември  
2018 г 

ЗДУД Брой комисии 14 14  

14.3. Целенасочена работа със 
заинтересованите ученици в часовете 
за ИУЧ, ФУЧ и консултации за участие 
в различните кръгове на 
олимпиадите/състезанията 

уч. 2018/2019 
година 

Учители по 
учебни 
предмети 

% ученици 0 20%  

14.4 Подготовка на материали за Общински 
кръг по предметни комисии 

По график на 
провеждане на 
олимпиадите 

Учители по 
учебни 
предмети 

Брой материали Според 
регламентите на 
олимпиадите 

Според 
регламентите 
на 
олимпиадите 

 

14.5 Материално-техническо обезпечаване 
и провеждане на 
олимпиадата/състезанието 

По график на 
провеждане на 
олимпиадите 

ЗДУД 
Главни учители 
учители 

Осигурени 
ресурси 

100% 100%  

15. Организиране на дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, Национания спортен календар на 
МОН и дейности на училищно, общинско и регионално ниво. 
15.1 Организиране и провеждане на 

Европейския ден на спорта в училище 

29 септември 

2018 г. 

Учители по 

ФВС 

% ученици 50% 50%  

15.2 Участие на представителни отбори в 

спортни състезания и спортно-

туристически прояви, които се 

организират в рамките на Ученически 

игри /хандбал, баскетбол, бадминтон, 

тенис на маса, волейбол, футбол, лека 

атлетика/. 

Уч. 2018/2019 

г. 

Учители по 

ФВС 

Брой отбори 30 25  

15.3 Участие в спортни игри за купа 

„Ротари“ 

Уч. 2018/2019 

г. 

Учители по 

ФВС 

Брой участници 80 80  

15.4 Участие в турнир „Coca Cola“ Април 2018 г. Учители по 

ФВС 

Брой участници 10 10  

15.5 Участие в Националния туристически 

поход „По стъпките на Ботевата чета“ 

Май – юни 

2018  

Учители по 

ФВС 

Брой участници 25 25  
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Козлодуй - Околчица 

15.6 Турнир за „Купата на директора“ Юни 2018 г. Учители по 

ФВС 

Брой участници 120 120  

15.7 Участие в Национален преглед на 

спортно-туристическите сръчности и 

умения за учащи „Кристален еделвайс“ 

Юни 2018 г. Учители по 

ФВС 

Брой участници 10 10  

15.8 Организиране и провеждане на 

Международен олимпийски ден 

/училищно ниво/ 

Юни 2018 г. Учители по 

ФВС 

Брой участници 20 20  

15.9. Участие в дейности от Национален 

календар за изяви по интереси 

на децата и учениците за учебната 

2018/2019 година на МОН 

Уч. 2018/2019 

г. 

Учители по 

учебни 

предмети от 

всички 

направления 

Брой конкурси/ 

брой участници 

0 5/15  

16. Дейности по изпълнение на специфични училищни приоритети. 

16.1. Повишаване качеството на образованието и постигане на високи и трайни резултати от обучението на учениците. 

16.1.1. Разработване на годишните тематични 

разпределение според новите 

изисквания, с акцент върху 

целеполагането, дейностите в часа и 

очакваните резултати. 

15 септември 

2018 

 

Учителите по 

всички 

предмети 

 

% учители 100% 100%  

16.1.2. Осъществяване от всеки учител на 

поне три урочни единици през 

учебната година с прилагане на 

дейностния подход. Използване на 

практико-приложими задачи от типа 

PISA в урочната работа, които да 

формират умения и функционална 

грамотност. 

3 пъти през 

учебната 

година 

 

Всеки учител 

 

% учители 

 

80% 100%  

16.1.3. Контрол от страна на главните 

учители, заместник-директорите и 

директора върху процеса на планиране 

и реализиране на работата. 

Периодично 

2018/2019 уч. 

година 

Директор, 

ЗДУД, главни 

учители 

% от 

планираните 

проверки 

100% Според 
плановете на 
ЗДУД и главни 
учители 

 

16.1.4. Включване на учители и педагогически 

специалисти в разнообразни форми на 

вътрешна и външна квалификация, 

насочена към разнообразяване на 

методите на преподаване. 

Периодично 

2018/2019 уч. 

година 

 

ЗДУД, главни 

учители 

 

% участвали 105 % /100 % 
според плана 

100% според 
плана 
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16.1.5. Извършване на ефективна 

диференцирана работа с учениците с 

обучителни затруднения и намалена 

успеваемост по разработена 

индивидуална програма. 

Периодично 

2018/2019 уч. 

година 

Учители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой обхванати 

ученици 

13 16  

16.1.6. Изготвяне на програма и реализация на 

целенасочени дейности за подкрепа и 

развитието на даровитите  ученици. 

При установена 

необходимост 

2018/2019 уч. 

година 

Директор; 

ЗДУД,  главни 

учители; 

учители 

Брой обхванати 

ученици 

Резултати от 

участия в изяви 

8 12  

16.1.7. Контрол на консултациите по 

предмети и на часовете за 

допълнителна индивидуална работа. 

Периодично 

2018/2019 уч. г. 

Директор; 

ЗДУД,   

Брой извършени 

проверки 

0 Според 
плановете на 
ЗДУД и главни 
учители 

 

16.1.8 Осигуряване на целодневната 

организация на учебния ден за 

учениците от I-VIIклас. Сформиране на 

групи за целодневна организация на 

обучението  

Септември 

2018г. 

Директор, 

Диана Томова - 

ЗДУД,  

Брой групи и 

брой ученици, 

включени в тях. 

11/ 255 15/340  

16.1.9. Стимулиране на изявени ученици с 

материални и морални награди. 

2018/2019 

уч.година 

Директор Брой наградени 

ученици 

15 15  

16.2. Осъществяване на приемственост между отделните образователни етапи. 

16.2.3  Провеждане на уроци в IV и V клас с 
учители от начален и от 
прогимназиален етап със съвместни 
методически разработки на урочните 
единици. 
 

Октомври 2018 

за V клас 

Февруари – 

април 2019 г. за 

IV клас 

ЗДУД 

учители 

 

Брой 

реализирани 

уроци  

12 12  

16.2.4. Провеждане на интерактивни 

занимания за успешна адаптация на 

учениците, постъпили в следваща 

образователна степен 

Септември-

ноември 2018 г. 

Пед.съветници 

Кл. р-ли 

Брой проведени 

занимания 

10 8  

16.2.5 Включване на Ученическия съвет в 

организиране на инициативи, 

приобщаващи учениците от отделните 

Периодично 

2018/2019 

уч.година 

Пед. съветници; 

Уч. съвет 

Брой проведени 

инициативи 

8 8  
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образователни степени. 

16.2.6. Организиране на допълнително 

чуждоезиково обучение във 

факултативни учебни часове с ученици 

от начален етап с оглед 

чуждоезиковото обучение в 

следващите образователни степени. 

Май-юни 2019 

г. 

 

Директор, 

ЗДУД, начални 

учители 

Брой 

сформирани 

групи. 

4 4  

16.2.7. Професионално ориентиране на 

ученици, завършващи основно и 

средно образование, съобразно техните 

интереси и възможности. 

 

Периодично 

2018/2019 

уч.година 

Класни р-ли на 

VII, X,XII клас; 

Център по 

кариерно 

ориентиране 

Брой паралелки 10 8  

16.2.8. Сформиране на групи  за изучаване на 

втори чужд език в избираеми учебни 

часове за ученици от прогимназиален 

етап с възможност за продължаване на 

изучаването му в гимназиален етап. 

Септември 

2018  

Директор; 

ЗДУД; учители 

по чужди езици;  

Брой 

сформирани 

групи 

20 18  

16.2.10. Провеждане на седмици, посветени на 
профилиращите научни дисциплини с 
разнообразни интерактивни форми на 
представяне. 
 

Април 2019 ЗДУД 

Пед.съветници 

Гл.учители 

% 100% 100%  

16.3. Емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие на всеки ученик. 

16.3.1. Запознаване на учениците с новостите 

след влизането в сила на ЗПУО и с 

Правилника за дейността на училището 

по отношение на правата и 

задълженията им и съответните 

санкции. 

Септември 

2018 

Кл. 

ръководители 

 

% запознати 

учители, 

родители, 

100% 100%  

16.3.2. Актуализиране и разнообразяване на 

темите, разглеждани в часовете на 

класа, с оглед повишаване на 

социалните умения  чрез подпомагане  

на физическото, социалното, 

емоционалното и личностното им 

развитие /съгласно Наредбата за 

гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното 

Септември 

2018 

 

 

 

 

 

Пед. съветници; 

кл. 

ръководители; 

главен учител 

Т. Илиева 

 

Планове на 

класни 

ръководители 

100% 100%  
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образование/ 

16.3.3 . Разработване и спазване на Етичен 

кодекс на училищната общност. 

Септември 

2018 

 

Директор, пед. 

съветници; 

Главни учители 

Бр. нарушения 

на Етичния 

кодекс 

0 0  

16.3.4. Стимулиране с морални и материални 

награди  на ученици и класове с най-

малък брой отсъствия. 

 

По конкретен 

повод               

 

Зам.-директори; 

пед. съветници 

Брой наградени 0 3  

16.3.5. Разработване на програма за 

гражданско образование  съгласно 

Наредбата за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното 

образование 

Септември  

2018 и 

актуализиране 

през годината 

 

Пед. съветници Програма 1 1  

16.3.6 Разработване на училищна програма за 

приобщаващо образование съгласно 

Наредбата за приобщаващото 

образование. Идентифициране на 

ученици, нуждаещи се от обща и 

допълнителна подкрепа и сформиране 

на екипи за индивидуална работа. 

Септември  

2018 и 

актуализиране 

 

 

Зам.-директори; 

пед. съветници 

Програма 1 1  

16.3.7. Разработване и приложение на 

програма за здравно образование, 

изграждане на навици за здравословен 

начин на живот  съгласно Наредбата за 

гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното 

образование. 

Септември  

2018 и 

актуализиране 

 

 

Медицински 

лица 

Програма 1 1  

16.3.8. Разработване и приложение на 

училищна програма за екологично 

възпитание съгласно Наредбата за 

гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното 

образование. 

Септември 

2018 

 

 

 

Пед. съветници; 

Г. Комитска 

Програма 1 1  

16.3.9. Разработване и приложение на 

училищна програма за интеркултурно  

възпитание съгласно Наредбата за 

гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното 

Септември 

2018 

 

Пед. съветници Програма 1 1  
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образование. 

16.3.10. Разработване и реализиране на 

училищна програма за прилагане на 

Механизъм за превенция на насилието 

и агресията сред учениците. 

Септември 

2018 

 

Пед. съветници Програма 1 1  

16.3.11 Развиване на ученическото 

самоуправление, създаване и 

функциониране на ученически съвети 

на ниво паралелка и ниво училище 

според изискванията на Приложение 

№6 на Наредбата за гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

2018/2019 

уч.година 

Пед. съветници 

Кл. 

ръководители 

Ученически 

съвет 

Бр. съвети на 

класовете 

1 
 
28 

1 
 
24 

 

16.3.13. Ритуализация на училищния живот 

чрез продължаване на традициите за 

отбелязване на различни празници и 

годишнини. 

2018/2019 уч. 

година 

Пед. съветници 

Кл. 

ръководители 

% реализирани 

дейности 

100% 100%  

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

16.4.1. Създаване на професионално 

портфолио, в което да се съхраняват 

документи и материали, отразяващи 

активното участие на педагогическите 

специалисти в образователния процес, 

в извънкласната и извънучилищната 

дейност, професионалните изяви, 

постиженията на учениците, както и 

квалификацията.  

2018/2019 уч. 

година 

учители % учители с 

разработено 

портфолио 

100% 100%  

16.4.2 Усъвършенстване на условията и реда 

за провеждане на вътрешното 

оценяване. 

 

2018/2019 уч. 

година 

ЗДУД 

Главни учители 

Синдикални 

лидери 

% 100% от 
оторизираните 
лица 

100% от 
оторизираните 
лица 

 

16.4.3. Разработване на система от стимули за 

повишаване на мотивацията на 

педагогическите кадри за 

професионално усъвършенстване и 

тяхната активност в развитието на 

иновативни практики. 

Септември 

2018 

Директор 

Синдикални 

лидери 

Актуализация на 

Вътрешни 

правила за 

дейността на 

училището 

1 1  
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16.4.4. Профилактичен преглед на учителите и 

служителите. 

 

 

Февруари 2019 

г. 

Директор, 

ЗДАСИД 

Синдикални 

лидери 

Брой учители и 

служители 

0 1  

16.4.5 Финансово подпомагане на учители с 

тежки заболявания. 

 

2018/2019 уч. 

година 

Директор, 

ЗДАСИД 

 

Брой 

подпомогнати 

учители  

0 При 
необходимост 

 

16.4.6. Сътрудничество между ръководството 

на училището и синдикалните 

организации. 

2018/2019 уч. 

година 

Директор, 

Синдикални 

лидери 

% 100% 100%  

16.5. Оптимизиране на взаимоотношенията ученик – учител – родител  

16.5.1. Запознаване на трите страни, 

участващи в образователния процес, с 

промените, произтичащи от промяната 

в нормативната уредба и Правилника 

за дейността на училището. 

Септември 

2018 

 

 

Учители; 

класни 

ръководители 

% запознати 100% 100%  

16.5.2. Изграждане на родителски активи по 

паралелки, Училищно настоятелство и 

Обществен съвет на училището. 

 

Септември 

2018 

 

Кл. ръково-

дители; 

директор 

Протоколи   

 

 

42 39  

16.5.3. Подобряване на комуникацията с 

родителите чрез използване на 

разнообразни средства. 

2018/2019 уч. 

година 

 

Кл. ръково-

дители; пед. 

съветници 

Ниво на 

информираност 

80% 90%  

16.5.4. Провеждане на ежемесечни 

родителски срещи, включително и 

тематични по проблемите на 

развитието на децата, 

взаимоотношенията между 

поколенията и др. 

Ежемесечно 

 

 

Кл. ръково-

дители 

 

 

% проведени 

ежемесечни 

срещи 

 

70% 80%  

16.5.5. Планиране и осъществяване на 

съвместни извънкласни и 

извънучилищни дейности с 

родителите.  

През годината 

 

 

Класни 

ръководители 

 

 

Брой 

инициативи 

 

65% 70%  

16.5.6. Организиране на инициативи, когато Април – май Пед. съветници; Брой посещения 15% 20%  
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родителите могат да присъстват в 

учебните часове и училищните 

дейности. 

2019 г. 

 

 

зам.-директори от родителите 

 

16.5.7. Взаимодействие с институциите при 

решаване на проблеми във 

взаимоотношенията на училището с 

родителите и учениците. 

2018/2019 

учебна година 

Директор; 

ЗДУД;  

Учители 

%  100 % от 
подадените 
сигнали 

100 % от 
подадените 
сигнали 

 

16.5.8. Обмяна на опит с Земеделска 

професионална гимназия „Климент 

Арк. Тимирязев“, гр. Сандански 

2018/2019 

учебна година 

Директор; 

ЗДУД;  

Учители 

% 0 100%  

16.6. Осъвременяване, поддържане и опазване на материалната база 

16.6.1. Изграждане на многофункционална 

спортна зала. 

 

2018/2019 уч. 

година 

 

Директор; 

ЗДАСИД 

 

Брой 

0 1  

16.6.2. Подновяване на билбордовете в 

двора на училището. 

 

2018/2019 

уч.година 

 

ЗДАСИД 

 

Брой 

билбордове 

 

2 2  

16.6.3. Поддръжка и обновяване на 

спортните съоръжения и спортните 

пособия.  

 

2018/2019 

учебна година 

 

Директор 

ЗДАСИД 

Учители по 

ФВС 

% 20% 70%  

16.6.4. Подмяна на таблата и картините в 

коридорите. 

 

 

2018/2019 

учебна година 

 

Учители по 

ИИ 

ЗДИД; МО 

ЗДИД; 

учители  

% 20% 20%  

16.6.5. Системно закупуване на нови 

дидактически материали – табла, 

карти, лабораторно оборудване.  

2018/2019 

учебна година 

 

Директор, 

ЗДАСИД,  

 

Лева 

 

3500 лв. 3500 лв.  

16.6.6. Закупуване на нова техника, 

необходима за образователно-

възпитателния процес  и 

осигуряване на поддръжка на 

съществуващата. 

 

2018/2019 

учебна година 

 

 

Директор; 

ЗДАСИД 

 

 

 

%  

10 % 50%  

16.6.7. Промяна в облика на класните стаи 2018/2019 Кл.р-ли. Обновени 10 15  
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в училището. Предоставяне на 

възможност на учениците да вложат 

индивидуален стил при подреждане 

и поддържане на класната стая. 

учебна година 

 

Ученически 

съвет 

класни стаи 

16.6.8. Осигуряване на достъпна 

архитектурна и образователна среда 

за ученици със СОП. 

2018/2019 

учебна година 

 

Директор; 

ЗДАСИД 

 

 Брой 

изградени 

съоръжения 

2 1  

16.6.9 . Дооборудване и поддръжка на 

комуникационната инфраструктура 

на училището - ежегодно 

обновяване и допълване на част от 

хардуера. 

2018/2019 

учебна година 

 

Директор; 

ЗДАСИД 

Учители по 

ИТ 

 

    

16.6.10

. 

Постоянно поддържане и 

увеличаване на персоналните 

компютри на учителите, 

мултимедийните проектори и др. 

технически средства, необходими в 

учебния процес с оглед все по-

активното навлизане на 

технологиите. 

 

2018/2019 

учебна година 

 

Директор; 

ЗДАСИД 

Учители по 

ИТ 

 

Брой закупени 

техн.средства – 

екрани,интеакт. 

Проектори, 

дъски , и др. 

 

   

16.6.11

. 

Закупуване на учебни помагала, 

абонамент за печатни и електронни 

издания. 

2018/2019 

учебна година 

 

Директор; 

ЗДАСИД 

Учители по ИТ 

 

Брой закупени 

помагала 

   

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

16.7.1. Подбор и осъществяване на 

извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-

добрата организация на свободното 

време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 

По график 

2018/2019 уч. 

година 

 

ЗДУД ; учители 

 

 

Обхват Всички желаещи Всички 
желаещи 

 

16.7.2. Усъвършенстване и представяне на 

добри педагогически практики за 

работа с учениците в извънкласни 

дейности.  

2018/2019 уч. 

година 

 

Учители; 

ръководители 

на клубове 

 

Брой проведени 

форми на 

педагогическа 

квалификация 

5 1  
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16.7.3. Отбелязване на значими дати и 

събития и включване на ученици от 

различните възрастови групи в 

зависимост от естеството на 

събитието. 

2018/2019 уч. 

година 

Кл.р-ли 

учители 

% от 

планираните от 

националния 

календар 

100% !00%  

16.7.4. Осъществяване на активно 

взаимодействие с Центъра за работа с 

деца, Младежкия дом и др. общински 

институции и неправителствени 

организации, работещи по проекти, 

които създават възможности за изяви 

на учениците. 

2018/2019 уч. 

година 

 

 

 

Директор, 

ЗДУД, учители 

Брой участници Всички желаещи Всички 
желаещи 

 

16.7.5. Популяризиране на постиженията на 

ученици и учители чрез сайта на 

училището,  училищен вестник  и 

други печатни форми. 

 

2018/2019 уч. 

година 

 

Пед. съветници 

МО „Езици и 

изкуства” 

РКК 

% отразени 

събития 

100% 100%  

16.7.6. Сътрудничество с местните медии за 

популяризиране на постиженията на 

училището.  

 

2018/2019 уч. 

година 

 

Директор; зам.-

директори; 

главни; пед. 

съветници 

 

% отразени 

събития 

100% 100%  

16.7.7. Творчески “продукции” на клубовете 

по интереси. 

 

2018/2019 уч. 

година 

Ръководители 

на клубове 

Брой продукции 15 15  

16.7.8 Планирани екскурзии с учебна цел, 

включително в учебно време  

организирани съгласно действащата 

нормативна уредба. Графика за 

провеждане на екскурзиите е 

приложение от годишния план и 

неразделна част от него. 

 

2018/2019 уч. 

година 

Директор, 

учители 

Брой екскурзии 16 Съкгласно 
графика 
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* Възможности за отразяване в  графа „Финансиране” – не е необходимо финансиране, от училищния бюджет, от спонсорства и дарения, по 

национални програми и проекти, други /конкретно посочени/.  

 

V. УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ /приложение /  

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ /приложение / 

 

ПЛАН-ГРАФИК НА ЕКСКУРЗИИТЕ ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА /приложение / 

 

 

 

 

 


