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І. КРАТЪК АНАЛИЗ на дейността на училището през предходната учебна година 

172 Обединено училище  „Христо Ботев“ е неспециализирано, общинско, в малко населено място. 

Цялостната дейност на 172 Обединено училище „Христо Ботев” през учебната 2021/2022 година протече съгласно залегналите в 
годишния план задачи. В училището се обучаваха 127 ученици, разпределени в 10 паралелки в дневна форма на обучение. Училището 

осъществи Държавен план-прием в първа степен на професионално образование 3 годишен срок на обучение 1 професионална 
паралелка в професионално направление „Текстил, обувки и кожи“, професия „Оператор в производството на облекло ‘, специалност 
„Производство на облекло от текстил“. Откриването на паралелката е съобразено с нуждите на бизнеса в гр. Нови Искър от 
квалифицирани работници.  

Учениците от начален етап са обхванати изцяло в целодневна организация на учебния ден. За учениците от прогимназиален етап 

бе организирана една сборна група за целодневна организация на учебния ден (V-VІI клас); 
В училището се обучават 13 ученици със специални образователни потребности; 

Учениците с различен етнически произход (ромски) 38 % от общия брой на учениците; 
Училищната общност е много добре функционираща. Постига се развитие в посока приобщаване на все повече родители и 

активизиране на ученическото самоуправление. Под ръководството на педагогическите специалисти, учениците инициират кампании, 

включват се активно в общински и регионални и национални кампании, участват масово в състезания, конкурси, издават свой 

училищен вестник „През нашите очи“ . Създаден е кът за неформални срещи с родители и ученици, екипна работа на професионалната 
общност, включване на родителите в училищния живот. Училището работи във връзка и взаимодействие със социалната среда. 
Осъществява пълноценно сътрудничество с други училища, с институции и местната общност. В образователно-визпитателния процес 
активно са включени 02 РПУ, РЗПАБ, районната администрация, местното читалище, църквата, местния бизнес, неправителствени 

организации и фондация „Заедно в час“  

В 172 Обединено училище  „Христо Ботев“  работят 19  педагогически специалисти. Всички са правоспособни учители по 

съответните учебни предмети. Кадровата политика на училището е насочена привличане на местни млади кадри. Освен 

педагогическите специалисти, които притежават значителен професионален опит и професионални компетентности, училището 

подпомага  младите кадри, които се развиват и усъвършенстват в различни квалификационни форми на училищно, регионално и 

национално ниво. Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет. Училищното ръководство инвестира 
средства в подготовката на квалифицирани кадри – логопед и психолог, педагогически съветник и ресурсни учители за осигуряването 

на качествена обща и допълнителна подкрепа на учениците.  
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В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите. 
            Осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Правилното планиране на учебно-възпитателната 

работа е решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и  методиката на обучението в училище. 
Друго важно условие е създаването на съвременна образователна среда. Училището инвестира бюджетни средства в обновяване и 

осъвременяване на кабинетите и класните стаи с ново функционално оборудване, инерактивни дисплеи, телевизори, компютърна 
техника и цялостно интернет покритие. Създадени за уютни кътове, проведе се успешна масова кампания за обогатяване на 
училищната библиотека. Вложени бяха достатъчно средства за саниране и обновление на сградния фонд. Подобряването на 
материалната база спомага за качеството на обучението и е знак за просперитет. Личностното развитие на учениците е свързано и с 
разнообразната извънкласна работа, осмислянето на свободното време на учениците чрез функционирането на 5 клуба дейности по 

интереси. Учениците участваха в редица изяви на местно и общинско ниво, национални състезания, кампании и спортни ученически 

игри. Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални дейности и инициативи, организирани на 
училищно, общинско, областно и национално ниво. Училището успешно работи по проекти и програми на МОН : Проект „Подкрепа за 
успех“ с дейности за допълнително обучение на учениците, които срещат затруднения по всички учебни предмети след 

идентифициране на образователните дефицити; Проект „Равен достъп до качествено образование“ за овладяване на дигиталните 
компетентности; Проект ‚Подкрепа на приобщаващото образование“ за обща и допълнителна подкрепа на учениците със СОП и 

създаване на подходяща образователна и подкрепяща среда. Това дава възможност за мотивация и равен шанс на достъп до качествено 

образование на всички ученици независимо от социалното им положение. В условията на извънредно положение бе създадена бърза и 

адекватна организация за обучение в онлайн среда. С помощта на образователния медиатор бяха обхванати и учениците, които по 

различни социални причини не разполагат с технически средства и достъп до интернет.  

  Положителни тенденции и постижения: 

 Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 
Училището е добро и сигурно място за личностно развитие. Постижение е създаването на оптимална приемаща образователна 

среда, в която всяко дете развива своята личност и придобива ключови компетентности съобразно своите възможности независимо от 
произхода, социалния си статус или специалните си потребности.  

 Завоювани са много спортни отличия на общинско и зонално ниво; награди в състезания, литературни и национални 

конкурси.Учениците, изучаващи Религия завоюваха призовите места на националния конкурс „Бог е любов“.  

 Изградени са връзки за сътрудничество по класове;  
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 Равен достъп до качествено образование се осъществява и чрез ресурсното подпомагане на 16 деца със СОП, успешната 
интеграция и грижа за деца в неравностойно положение и с различен етнически произход.  

 Учителският колектив успешно се справя и разрешава възникнали проблеми. Установи се консенсус и екипност в работата; 
 Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си задължения. Учителите дават всичко от себе си за развитието на 

извънкласната дейност, мотивацията на учениците и задържането им в училище; 
 На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УПВ. В училище е 

създаден оптимален микроклимат;  
 Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите; 
 Процентът  отсъстващи учители и пропуснати часове е сведен до минимум. Осгурено е заместване на 100%. 

 Създаден бе действащ механизъм за контрол на безпричинните отсъствия и система за прибиране на учениците в училище. 
 

През учебната 2021/2022г. училището беше инспектирано от Националния инспекторат по образование и получи много добра 

оценка по всики показатели: „Инспектиращият екип отчита екипния и иновативен дух на педагогическите специалисти в 172 

Обединено училище „Христо Ботев“, град Нови Искър и ефективното управление на средата и ресурсите като добра стратегия за 

повишаване на  качеството на предлаганото образование“. 

  

Постиженията в дейността на 172 Обединено училище  „Христо Ботев“  се обуславят от следните фактори, които определят и 

силните страни в дейността на училището:  

 Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация и традиции. 

 Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, взаимодействие и партньорство с институции, 

неправителствени организации, културни институти, чрез които са постигнати образователните цели на обучението.  

 Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага съвременни методи на обучението. 

 Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с родителите. 
 Успешно приобщаване на ученици със СОП.  

 Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията. 
 Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет и малкия брой ученици. 

 Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране целите на образователния процес.  
 Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред обществеността чрез местните медии Софийски 

вестник и Нова телевизия. 
 Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите специалисти и непедагогическия персонал. 
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 Осигурен е пропускателният режим в училището, допускането на външни лица е строго регламентирано. 

  

Слаби страни: 

● Недобра пълняемост на паралелките (повечето паралелки под минималния брой ученици).  

● Недостатъчни умения за справяне с ниската мотивация за учене сред учениците. 
● Недостатъчно използване на възможностите за привличане на родителите.  
● Необходимост от осъвременяване на компютърния кабинет.  
● Пасивни ученически структури и слабо включване на учениците в планирането и реализирането на училищни политики. 

● Пасивни педагогически обединения и понижена мотивация сред някои специалисти, следствие на предизвикателствата на 
продължителното дистанционно обучение и изпълнението на сложни административни процедури. 

● Необходимост от развиване на лидерството в екипа и допълнителна квалификация за преподаване на умения на 21-ви век. 

 

 

В предвид на горните констатации е необходимо през настоящата учебна година да се акцентира върху следното:  

● Оптимизиране на училищните учебни планове в прогимназиален и гимназиален етап – разширяване кръга на избираемите и 

факултативните предмети.  

● Развиване на училищните общностни структури като Ученически съвет, Обществен съвет, Училищно настоятелство и 

Родителски клубове и привличането им като партньори за справяне с предизвикателствата. 
● Ефективност на работата на МО за повишаване подготовката на учителите и споделяне на добри практики. Формиране на 

професионална учеща общност.  
● Използване на съвременни образователни технологии и иновативни методи на преподаване, насочени към развиването на 

дигитални умения заедно с придобиването на академични компетентности. 

● Усъвършенстване на вътрешния обмен на информация и създаването на своеобразно електронно управление. 
● Прилагане на съвременни маркетингови и комуникационни похвати за изграждане на партньорство с местната общност и 

бизнес.  Целенасочени дейности за поддържане и издигане имиджа на училището. Създаване на достъпни канали за 
комуникация между училище, родители и ученици. Стимулиране на дарителската дейност. 

● Превенция на агресията и противообществените прояви.  

● Подкрепа на личностното развитие на учениците, превенция на обучителните трудности и ранно оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в риск чрез проучване и оценка на потребностите и интересите им, откриване и предотвратяване 
на причините, които биха довели до отпадане от училище.  

● Разширяване на партньорствата с институции и НПО. 
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Мисия на училището 

            

Нашата мисия е да изграждаме нагласа за развитие у учениците, като ключов фактор за повишаването на мотивацията им 

за учене. Усилията ни са съсредоточени към създаване на оптимални условия за обучение и  възпитание, съобразени с 
индивидуалните способности и потребности на всеки ученик, чрез изграждане на безопасно, приобщаващо и овластяващо 

образователно пространство, насочено към развитието както на академични, така и на социално-емоционални умения, които 

да спомогнат интеграцията в обществото и да отговорят на изискванията на пазара на труда. 

 

 

 

Кредо 

Организацията на цялостната дейност е насочена към задоволяване на потребностите на обществото, съобразно нуждите, 
желанията и очакванията на ученици и родители. Училището – притегателен център за училищната общност. 
 

 

Визия 

 

Нашата визия е 172 Обединено училище “Христо Ботев” да бъде място, което осигурява възможност за равно участие на 

всички заинтересовани страни  в планирането и осъществяването на образователни политики, насочени към предоставянето 

на равен достъп до качествено образование на всеки ученик, независимо от неговата етническа принадлежност, както и 

социален и икономически статус. В нашите представи училището трябва да бъде академично, социално и културно 

пространство, в което всеки да се чувства приет и да развива пълния си потенциал. 

 

 

 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

1. Организиране на образователно-възпитателния процес работа в съответствие с личностно-центрирания подход и при 

спазване на Държавните образователни стандарти:  
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1.1. Разработване на вътрешни механизми и осъществяване на дейности за превенция на отпадането от училище и натрупването 

на голям брой отсъствия.  
1.2.Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на образование, възпитание и социализация.  
1.3.Провеждането на дейности за минимизиране на негативното влияние на натрупаните дефицити по време на онлайн 

обучението. 

1.4. Усвояване на българския книжовен език в процеса на училищното образование чрез  спазване на Държавни образователни 

стандарти и при овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми на българския език от учениците. 
1.5. Предоставяне на възможности за включване в разнообразни извънкласни дейности, отговарящи на интересите на учениците и 

развиващи силните им страни. 

1.6. Развитие на умения за учене и нагласа за развитие. 
1.7. Създаване на форми за ранно професионално развитие и израстване на учениците. Изучаване на предмети от глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, управлението на личните финанси, предприемачеството, учебни 

предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в учениците, като разширяват и допълват 
съдържанието, което присъства интегрирано в други учебни предмети 

 

 

2. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците: 

 

2.1. Обновяване и обогатяване на материалната база; създаване на споделени пространства, в които учениците свободно да 
общуват. 
2.2. Разработване на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика, изграждане на позитивен 

организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина, развитие на училищната общност, отразени в Етичния кодекс на 
училищната общност. 
2.3. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. Възпитаване на толерантност и развиване на умения за мирно 

решаване на конфликти. 

2.4. Осигуряване на участието на учениците в училищния живот и в организационната развитие на училището чрез различни 

форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с Правилника на училището по предложение на 
учениците – мнения  и предложения за училищните дейности, да участват в обсъждането при решаване на въпроси засягащи 

училищната общност, училищен учебен план. 

      2.5. Издигане ролята и авторитета на ученическия съвет в управлението на училището. 

Ученическият съвет на 172 ОбУ „Христо Ботев“ е форма за ученическо самоуправление, чрез която учениците участват в 
обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, и дават мнения и предложения за 
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училищните дейности, включително за избираемите и факултативни часове и училищния учебен план. Училищното ръководство 

съдейства на учениците от училищния съвет да получават подкрепа и от органите на местно самоуправление при ученическите 
инициативи, свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното гражданско самосъзнание, принципите 
за устойчиво развитие; преодоляването на агресията и насилието сред младите хора. 
 

 

3. Укрепване на кадровия потенциал и повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите 

кадри: 

 

 3.1.Създаване на условия повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, с цел подобряване на качеството на 
работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовката на учениците. 

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти и превръщането й не само в право, но и в тяхно задължение. В 172 ОбУ „Христо Ботев“ квалификацията и 

кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализират чрез обучения с цел повишаване на компетентностите на 
всеки педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност на всеки специалист се 
търси път за професионалното му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е 
насочено и към индивидуалното израстване на обучаваните. 

 3.2. Ориентиране на системата за вътрешноучилищен контрол към придържането и доближаването на урочната работа към новите 
образователни ценности. 

 3.3. Създаване на професионална учеща общност. 
 3.4. Делегиране на правомощия и насърчаване на лидерството в различни сфери. Утвърждаване на мениджъри по управление на 
спечелени проекти 

 3.5. Стимулиране иновативното мислене на учителите. 
 

4. Подобряване информационната и комуникативната среда. 

 

4.1. Внедряване на ИКТ в управлението на училището и създаването на споделено пространство за достъп до училищна 
документация. 
4.2. Създаване на прозрачност и откритост в управленската дейност. 

  Все по-голямо значение придобиват уменията за работа в дигитална среда, способностите за търсене, отсяване и синтезиране 
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на инфомацията, получена от различни източници.  

Сериозно предизвикателство пред училищната общност ще бъде и все по-набиращото сила проектно обучение, което ще стои в 
основата на оценяването и ОВП.  

 

 

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта:  

 

5.1. Разширяване мрежата на сътрудничество с неправителствени организации. 

5.2.Привличане на родителите в подкрепа на училището. Мотивиране на родители за участие в училищни и извънучилищни 

мероприятия 
5.4. Изготвяне на механизми за събиране на обратна връзка от родителите и имплементиране на техните идеи в управлението. 

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е привличането на родителите като активни участници в 
образователния процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в Обществени съвети и въвеждането 

на Електронен дневник. Особено сериозна през изминалата учебна година беше ролята и подкрепата от страна на родителите по време 
на дистанционното обучение. Учителската колегия си дава ясна сметка, че без тяхната подкрепа, нямаше да бъде постигнат резултат в 
обучението в електронна среда. 
 

ІІІ. Основни цели 

 
 

Нашата основна цел е повишаване на качеството на предоставяното образование, поставяне на ученика в центъра на обучителния 
процес и подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговата интеграция в училищната общност, 
академични резултати и развитие на социално-емоционалните умения.  
Реализирането на основната цел минава през изпълнението на четири стратегически подцели, насочени към удовлетворяването на 
очакванията и нуждите на заинтересованите страни, оказващи пряко влияние върху успешното случване на образователния 
процес: 
 

● учениците – създаване на оптимални условия за обучение, възпитание и развитие на  учениците, съобразно индивидуалните 
им способности и потребности чрез изграждане на безопасно, приобщаващо и овластяващо образователно пространство, в 
което всеки да разгърне пълния си потенциал, да се почувства част от училищната общност и да се научи да работи заедно с 
другите за нейното развитие и благоденствие; 
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● родителите – утвърждаване на канали за ефективна комуникация между учители, училищна администрация и родители, 

изграждане на партньорски взаимоотношения при вземането на решения и включване на родителите като активна част от 
училищния живот;  удовлетворяване на очакванията за съвременна организация на образователния процес и постигане на по-

високо качество и резултати от училищното образование;  
● обществото и пазара на труда – развиване у учениците на професионални, академични и социално-емоционални 

компетентности, политическа и гражданска култура и финансова грамотност, отговарящи на потребностите на обществото и 

изграждане на умения на 21-ви век, фокусиращи се върху успешното реализиране на пазара на труда 
● педагогическите специалисти – осигуряване на възможности за допълнителна квалификация и професионално и личностно 

израстване, творческа свобода, демократично училищно управление, мотивираща и овластяваща работна атмосфера.  

 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ И ПОЛИТИКИ  

№ Дейност Срок Отговорни 

лица 

Индикатори Финансиране 

1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (приет с 
ПМС № 100 от 08.06.2018 г. )  

1.1 Прилагане на училищна система за 
проследяване движението на учениците, 
обвързана с последващи действия за 
сигнализиране на общината и други 

институции. 

Съгласно 

срокове от РУО 

 Брой ученици в периодите 
на отчитане: 
записани/преместени/преми
нали в СФО 

Не е необходимо 

1.2 Контрол на редовното посещение на 
училище и отсъствията на учениците. 

Учебна 
2022/2023 

година 

Класни 

ръководители 

Брой ученици с отсъствия  Не е необходимо 

1.3 Кариерно ориентиране и консултиране за 
избор на училище/профил/професия 
съобразно интересите, възможностите и 

Учебна 
2022/2023 

година 

Педагогиче 
ски съветник, 

Класни 

Брой ученици, продължили 

образованието си 

Не е необходимо 
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перспективите за личностна реализация. ръководители 

1.4 Предоставяне на стипендии на учениците 
в гимназиален етап. 

Учебна 
2022/2023 

година 

Комисия, 
назначена със 
заповед на 
директора 

Брой ученици, получили 

стипендии 

Целеви средства 

1.5 Регистриране на отсъствията на 
учениците в националния регистър на 
МОН. 

Ежемесечно до 

5-то число  

Директор 

 

Брой отсъствия, статистика 
на отсъствията 

Не е необходимо 

1.7 Превенция на обучителните трудности и 

ранно оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в риск 

чрез проучване и оценка на 
потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 
причините, които биха довели до 

отпадане от училище. 

М. септември 

2022 г. 
Класни 

ръководители 

Педагогическ
и съветник 

Брой идентифицирани 

ученици в риск 

Не е необходимо 

2. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността  

 

2.1 Включване в национални прояви –

маратон на четенето, седмица на 
четенето, седмица на 
Книгата, състезание по граматика и др. 

Учебна 
2022/2023 г. 
Съгласно план 

за повишаване 
на 
грамотността  

Учители по 

БЕЛ. 

Десислава 
Стоянова 

Брой инициативи Не е необходимо 

2.2 Обогатяване на училищната библиотека. Учебна 
2022/2023 г. 

Десислава 
Стоянова 

Брой книги Училищен 

бюджет, дарени 

книги 

2.3 Диагностициране на четивната 
грамотност на учениците. 

Октомври 2022 Десислава 
Стоянова 
Валентина 

Брой идентифицирани 

ученици в риск 

Не е необходимо 
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Николова 

2.4 Запознаване и прилагане в практиката на 
ДОС за усвояване на книжовния 
български език – Наредба № 6 от 11 

август 2016 г. за усвояването на 
българския книжовен език. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Всички 

педагогическ
и 

специалисти 

 Не е необходимо 

2.5 Организиране на занимания по четене и 

по български език в рамките на ЦОУД. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Учители в 
ЦОУД 

Брой дейности Не е необходимо 

3. Използване и ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в училище 

3.1 Разработване на програма за училищна е-
политика. 

Септември 

2022г. 
Силвия 
Спасова, 
Микаела 
Цветкова 

Изпълнение на училищната 
програма 

Не е необходимо 

3.2 Съдействие за работа в електронна среда 
в TEAMS  и при ползване на източници 

на електронно учебно съдържание. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Силвия 
Спасова, 
Микаела 
Цветкова 

Брой учители Училищен 

бюджет 

3.3 Изготвяне на банка с електронни учебни 

материали, използвани или разработени 

от учителите. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Председатели 

на МО 

Брой учители Не е необходимо 

3.4 Споделяне на добри педагогически 

практики, създадени с ИКТ средства.  
Учебна 
2022/2023 г. 

Председатели 

на МО 

Пакет документация Не е необходимо 

3.5. Работа в електонен дневник “Админ 

плюс”. Електронни документи, ЛОД 

Учебна 
2022/2023 г. 

Микаела 
Цветкова 

Брой активни потребители Не е необходимо 

4.   Развитие на педагогическите специалисти 

4.1 Проучване на потребностите на 
педагогическите специалисти и 

планиране участието им в 
квалификационни форми, насочени към 

Септември 

2022 

Комисия по 

квалификаци
я 

Брой анкетирани 

педагогически специалисти 

Не е необходимо 
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повишаване на професионалните 
компетенции. 

4.2 Подкрепа на педагогическите 
специалисти по прилагане на ЗПУО и 

ДОС. 

целогодишно Директор Брой консултирани 

педагогически специалисти 

Не е необходимо 

4.3 Подкрепа на младите учители в 
училището, продължаване на системата 
за наставничество. 

целогодишно Директор, 

Вътков  
Брой консултирани 

педагогически специалисти 

училищен 

бюджет 

4.4 Участие на педагогически специалисти в 
квалификационни форми, предвидени от 
РУО, по НП и проект „Квалификация на 
педагогическите специалисти“  

целогодишно Директор  Максимален педагогически 

специалисти, включени в 
квалификационни форми 

Бюджет на НП, 

училищен 

бюджет 

4.5. Повишаване квалификацията чрез 
популяризиране на добрите практики и 

обмяна на опит с други училища. 

По план за 
квалификация 

Директор, 

Комисия по 

квалификаци
я 

Брой проведени 

квалификационни форми. 

Училищен 

бюджет 

5. Участие в  националните програми за развитие на средното образование 

5.1 Дейности по НП „ИКТ в системата на 
предучилищното и училищното 

образование“. 

 

Съгласно 

сроковете на 
програмата 

Директор  обновяване на 
компютърната техника, 
достъп до съвременни ИКТ, 

електронно обучение, 
електронни образователни 

ресурси, регистри, 

информационни системи, 

портали и онлайн 

образователни услуги 

Бюджет на НП 

5.2. Дейности по НП „Мотивирани учители“. 

 

Съгласно 

сроковете на 
програмата 

Директор  Съвместно с фондация 
„Заедно в час“ осигуряване 
на 

Бюджет училище 
и бюджет НП 

5.3. Дейности по НП „Участвай и променяй – Съгласно Директор, Активизиране на Бюджет на НП 
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родителят, активен партньор в 
училищния живот“  

сроковете на 
програмата 

класни 

ръководители 

родителската общност 

5.4 Дейности по НП „Осигуряване на 
съвременна образователна среда”, модул 

„Подобряване на условията за 
лабораторна и експериментална работа 
по природни науки“. 

Модул „Библиотеките като 

образователна среда 
Модул „Площадки за обучението по 

БДП“ 

Съгласно 

сроковете на 
програмата. 
Кандидатстван
е с проектни 

предложения 

Директор  Подобряване на 
образователната среда за 
качествен образователен 

процес 

Бюджет на НП 

5.5 Дейности по НП „Без свободен час в 
училище” 

Съгласно 

сроковете на 
програмата 

Директор  100% осигурено заместване 
на отсъстващи 

педагогически специалисти 

Бюджет на НП 

5.6.  Дейности по НП « Музеите като 

образователна среда» 

Съгласно 

сроковете на 
програмата 

Директор Брой обхванати ученици Бюджет на НП 

5.7.  Дейности по НП «Оптимизация» и 

останалите национални програми, 

касаещи училището  

Съгласно 

сроковете на 
програмата 

Директор Брой програми Бюджет на НП 

6. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот 

6.1 Изпълнение на дейности съвместно с 
Център за кариерно ориентиране и 

професионално развитие. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Педагогическ
и съветник 

Брой инициативи и 

консултирани ученици 

Не е необходимо 

6.2 Изготвяне на предложение за училищен 

и държавен прием за учебната 2023/2024 

година. 

Декември 2022 Директор  Утвърден и реализиран 

прием 

Не е необходимо 

6.3 Кандидатстване и/или работа по проекти 

финансирани от ЕС. 

 

Съгласно 

обявените 
процедури 

Учителите Брой подадени и одобрени 

проекти‘ 

Участие в проекти. 

Не е необходимо 
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6.4 Подкрепа за дейността на ученическите 
кампании 

Учебна 
2022/2023 

Психолог, 
Класни 

ръководители 

 Не е необходимо 

      

7. Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

7.1 Прилагане на ДОС за гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурното образование във всички 

компоненти на процеса на образование, 
възпитание и социализация в училището. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Всички 

педагогическ
и 

специалисти 

Дейности, планове Не е необходимо 

7.2 Изпълнение на училищни програми за 
гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Всички 

педагогическ
и 

специалисти 

Реализирани дейности Училищен 

бюджет 

7.3 Създаване на условия за пълноценно 

интегриране на ученици от други етноси 

в училищна среда. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Всички 

педагогическ
и 

специалисти 

Реализирани дейности Не е необходимо 

8. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионални програми за подобряване на резултатите на учениците, 
показани на националните външни оценявания в края на предходната учебна година 

8.1 Диагностициране на учениците с 
обучителни трудности и с ниска четивна 
грамотност. 

Септември  

2022 

Логопед, 

Ресурсен 

уител 

Картотека  Не е необходимо 

8.2 Картотекиране на конкретните пропуски 

на учениците в усвояването на 
задължителния общообразователен 

минимум по класове и учебни предмети 

и планиране на допълнителната работа. 

Октомври  

2022 

Учителите по 

предмети 

Картотека  Не е необходимо 

8.3 Провеждане на консултации по 

предмети. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Учителите по 

предмети 

График за консултации, 

дневник на консултациите 
Не е необходимо 
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8.4 Допълнителна и индивидуална работа с 
ученици във връзка с НВО и провеждане 
на пробно НВО. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Учителите по 

предметите 
от НВО  

График за консултации, 

дневник на консултациите 
Не е необходимо 

8.5 Осигуряване на обща подкрепа чрез 
допълнително обучение по предмети и в 
ЦОУД на ученици с пропуски в 
усвояването на учебния материал или без 
родителски контрол. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Директор и 

учителите 
Посещаемост в ЦОУД. 

Брой включени ученици за 
допълнително обучение 

Не е необходимо 

8.6 Проследяване на отсъствията на 
учениците и резултатите им от учебната 
дейност. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Класни 

ръководители 

Брой отсъствия - оценки Не е необходимо 

8.7  Изпълнение на функционални 

задължения на учителите, свързани с 
предварителната подготовка, 
планирането, провеждането на 
образователните дейности и 

оценяването. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Учителите по 

предмети 

Планове, разработки, 

Контролна дейност на 
директора 

Не е необходимо 

8.9 Промяна в образователната дейност на 
учителите: 
− разнообразяване на методиката на 

преподаване – интерактивни 

дейности, проектно-базирано 

обучение, целенасочено прилагане на 
ИКТ, електронни учебни ресурси и 

др. 

Учебна 
2022/2023 г. 

Учителите по 

предмети 

Планове, разработки, КДД, 

Брой интеркативни 

дисплеи, таблети, 

образователни платформи 

Не е необходимо 

8.10 Открити уроци и приемственост между 

началните учители и учителите в 
прогимназиален етап 

Март 2023 Учителите по 

предмети  

Планове, разработки  Не е необходимо 

8.11 Мотивиране и стимулиране на учениците 
за личностна изява – участие в 

Учебна 
2022/2023 г. 

Учителите по 

предмети 

Резултати от участия Не е необходимо 
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олимпиади, състезания, конкурси; 

публичност на постиженията им. 

8.12 Мотивиране и стимулиране и 

проследяване на учениците за за 
продължаване на образованието.  

м. юни -

септември 

2023г. 

Комисия, 
Администрат
ор ИСРМ 

Брой ученици 7 и 10 клас, 
продължили образованието 

си 

Не е необходимо 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРН
И ЛИЦА 

ИНДИКАТОР
И 

ФИНАНСИРА
НЕ 

1.  Организиране на 

образователно-

възпитателния 

процес работа в 

съответствие с 

личностно-

центрирания подход и 

при 

спазване на 

Държавните 

образователни 

стандарти: 

1.1.Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

1.1.1.Изготвяне и актуализация на 
основните училищни документи в 
съответствие със ЗПУО и ДОС: 

стратегия за развитие на училището, 

годишен план, ПДУ, ПВТР, 

ПБУВОТ, Етичен кодекс и др.  

м. 09 Директор, 

Зам, директор 

и работна 
група  

Училищни 

документи 

Не е 
необходимо 

1.1.2.Определяне състава на 
постоянните училищни комисии за 
планиране и организация на 
основните направления в дейността 
на училището. 

м. 09 Директор, 

Педагогическ
и съвет  

Планове  Не е 
необходимо 

1.1.3. Актуализиране на училищната 
програма за часовете, които не се 
водят от учители специалисти, по 

време на заместване на отсъстващия 
учител. 

м. 10 Директор Училищна 
програма, 
осигурено 

заместване 

Не е 
необходимо 
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1.1.4. Изготвяне на годишните 
разпределения, плановете за ЧК, 

програми за избираеми и 

факултативни дейности, Дейности по 

интереси, Планове за личностно 

развитие, за допълнително обучение 
и допълнителна подкрепа на 
личностното развитие на ученици със 
СОП. 

м. 09 Учители по 

предмети 

Училищен 

екип за 
подкрепа на 
личностното 

развитие 

Училищни 

документи 

Не е 
необходимо 

1.1.5. Осъществяване на ефективен 

контрол на образователния процес от 
директора съобразно целите на 
училищната стратегия и при 

необходимост – своевременно 

предприемане на действия за 
подобряването му. 

През 
учебната 
година 

Директор Протоколи от 
КД на 
директора 

Не е 
необходимо 

1.1.6. Създаване на необходимата 
организация за получаване/връщане 
на безплатните учебници за V – VІІ 
клас. 

м. 09 

м. 06 

Класни 

ръководители, 

касиер-

домакин 

учебници Целеви средства 

1.1.7. Изготвяне на: 
− график за провеждане на ЧК 

консултиране на родители и 

ученици и за работа с 
документация и график на 
приемното време на учителите; 

− график за провеждане на класни и 

контролни работи, допълнителна 
работа с учениците и 

консултации; 

− седмичното разписание за 

м. 09 

м. 02 

Александър 

Вътков, М. 

Цекова, 
Станислава 
Цветкова  

Училищни 

документи 

Не е 
необходимо 
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първия/втория учебен срок. 

1.1.8. Изпълнение на дейности и 

процедури по управление на 
качеството на образованието в 
училището. 

През 
учебната 
година 

Директор. 

Комисия за  
управление на 
качеството  

Самооценка  Училищен 

бюджет 

1.1.9. Прилагане на изискванията 
на МОН за организация на 
учебния процес в условията на 
COVID-Разработване на годишна 
училищна програма за целодневна 
организация на учебния ден (чл.19, 

ал. 1 от Стандарта за организация 
на дейностите и Насоките за 
работа на системата на 
училищното образоване в 

условията на COVID-19. 

Определяне на екип за бързо и 

плавно преминаване от 
присъствено в дистанционно 

обучение  

м. 

септемвр
и 

Комисия, 
определена 
със заповед на 
директора 

Училищни 

документи 

Не е 
необходимо 

1.1.10. Изработване на План за 
квалификация, планиране, 
реализиране и документиране на 
квалификационна дейност за 
педагогическите специалист, 
проведена от други институции 

м. 

септемвр
и 

Комисия за 
квалификацио
нна дейност 

Училищни 

документи 

Не е 
необходимо 

1.1.11.Създаване на стимули за През 
годината 

Директор Осигурена 
информация 

Не е 
необходимо 
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мотивация за повишаване 
квалификацията на кадрите чрез 
учене през целия живот 

1.1.12.Повишаване на 
квалификацията на 
педагогическите специалисти от 
специализирани обслужващи звена, 
от висши училища и научни 

организации 

През 
годината 

Директор Осигурена 
информация 

Не е 
необходимо 

1.1.13.Споделяне на ефективни 

практики и резултатите от добрия 
педагогически опит 

През 
годината 

МО Брой събития Не е 
необходимо 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно образование 

1.2.1. Организиране и провеждане на 
образователния процес  съгласно 

новия учебен план в 1,2 и 5,6 клас. 
Учениците-активни участници в обр. 

процес.  

През 
учебната 
година 

Учители по 

предмети 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

1.2.2. Използване на съвременни 

образователни технологии и форми 

на педагогическо взаимодействие за 
мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в 
практиката. Прилагане на проектно-

базираното обучение. 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 
Учениците-
активни 

участници в 
обр. процес. 

Училищен 

бюджет 

1.2.3. Промяна на стила и методите 
на работа и ориентиране на 

През 
учебната 

Учители  Резултати в 
края на 

Училищен 

бюджет 
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обучението към потребностите на 
отделния ученик.  

година учебната 
година, КДД 

1.2.4. Подкрепа на личностното 

развитие на учениците, превенция на 
обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в риск 
чрез проучване и оценка на 
потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 
причините, които биха довели до 

отпадане от училище. 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

1.2.5. Диагностициране на четивната 
техника на учениците в 
прогимназиален етап и провеждане 
на дейности за подобряването ѝ – 

състезания, извънкласно четене, 
читателски дневник, проектна 
дейност. 

м. 10-12 Учител по 

БЕЛ,  

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

1.2.6. Анализ на резултатите от 
входно ниво и предприемане на 
мерки за преодоляване на 
констатираните пропуски  

м. 

септемвр
и 

Учителите Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Не е 
необходимо 

1.2.7.Гъвкаво променяне на 
годишното и урочното планиране 
при необходимост 

При 

необхо
димост 

учители  Не е 
необходимо 

1.2.8.Планиране на мерки за 
диференциран и индивидуализиран 

подход с нуждаещи се от подкрепа 
ученици в урочните планове 

Септемв
ри 

 учители Подобряване 
на обр. 

резултати 

Не е 
необходимо 
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1.2.9.Предварителна подготовка на 
учебни материали за урока и 

включване на учениците в 
предварителната подготовка на 
урока със задачи за проучване, с 
презентации, с информационни 

съобщения и др. 

Постоян
ен 

Учители Подобряване 
на обр. 

резултати 

Училищен 

бюджет 

1. 3. Провеждане на дейности за минимизиране на негативното влияние на натрупаните 

дефицити по време на обучението в електронна среда 

1.3.1. Дейности за обща подкрепа 
чрез допълнително обучение по 

предмети  

През 
учебната 
година 

Педагогическ
и 

специалисти, 

директор 

Подобряване 
на обр. 

резултати 

Бюджет по 

проект 

1.3.2. Дейности за допълнителна 
подкрепа по проект „Подкрепа на 
приобщаващо образование“ 

По 

график 

на 
групите 

Педагогическ
и 

специалисти, 

директор 

Допълнителна 
подкрепа на 
ученици със 
СОП и в риск, 

Бюджет по 

проект 

1.3.3. Дейности по проект „Равен 

достъп до качествено образование“ 

По 

график 

на 
групите 

Педагогическ
и 

специалисти, 

директор 

Подобряване 
на дигиталните 
умения. 

Бюджет по 

проект 

1.3.4. Провеждане на допълнителни 

индивидуални и групови 

консултации в и извън часовете за 
самоподготовка 

По 

утвърден
и 

графици 

Педагогическ
и 

специалисти, 

директор 

Подобряване 
на дигиталните 
умения. 

 

1.4. Усвояване на българския книжовен език в процеса на училищното образование чрез 

спазване на ДОС и при овладяването и прилагането на книжовно езиковите норми от 

учениците. 

1.4.1. Дейности по допълнителна 
подкрепа на деца билингви с 

По 

утвърден
Учители, 

ресурсни 

Ограмотяване 
на български 
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адаптирани ресурси и 

графици 
учители, 

логопед 

книжовен език 

1.4.2. Диференцирано преподаване 
на ниво класна стая. 

В 

учебните 
часове 

Учители  Изготвени 

адаптирани 

материали 

 

1.4.3. Работа с логопед По 

график 

Учители, 

логопед 

Брой обхванати 

ученици. 

 

1.5. Развитие на умения за учене и нагласа за развитие. 

1.5.1. Адаптиране на учебни 

материали, които да срещнат 
нуждите на учениците с различни 

стилове на учене и възможности 

През уч. 

година 
Педагогическ
ите 
специалисти 

Брой изготвени 

адаптирани 

материали 

Бюджет 
училище 

1.5.2. Оценяване и формиране на 
умения за самооценка. 

През уч. 

година 
Педагогическ
ите 
специалисти 

  

1.5.3.Изграждане на умения за 
работа в екип в паралелката, 
Проектно учене, компетентностен 

подход. 

Постоян
ен 

Учители   

1.5.4.Установяване от учителя на 
позитивна атмосфера в паралелките 

Постоян
ен 

Учители   

1.5.5.Обсъждане на въпроси, 

засягащи училищния живот чрез 
формите на ученическо 

самоуправление 

Постоян
ен 

Директор. 

Пед съветник, 

Ученически 

съвет 

Брой 

проведени 

срещи 

 

1.5.6.Поощряване с морални и 

материални награди при показани 

високи постижения в областта на 
науката, изкуството и спорта 

Постоян
ен 

Директор. 

Пед съветник, 

Ученически 

съвет 

 Бюджет 
училище 
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1.5.7.Участие в ритуализацията на 
училищния живот чрез предложения 
и дейности, свързани с училищните 
традиции и изграждане на новата 
визия на училището 

Постоян
ен 

Директор. 

Пед съветник, 

Ученически 

съвет 

  

1.6. Повишаване резултатите от обучението 

1.6.1.Подготовка на учениците за 
успешно полагане на изпитите от 
НВО IV, VII, X клас. 

Постоян
ен 

Учители   

1.6.2.Организиране на 
допълнително обучение по време на 
лятната ваканция. 

Май/юни директор   

1.6.3.Изготвяне на план за 
личностно развитие на ученици, 
застрашени от отпадане по 
различни причини. 

Септемв
ри - март 

Кл. 

ръководители. 

Координатор 

на ППЛР 

  

1.6.4.Организиране и реализиране 
от училището състезания, конкурси 
и др. 

Постоян
ен 

Учители, 

Ученически 

съвет 

  

1.6.5.Подготовка за участие на 
ученици в състезания, олимпиади, 
конкурси и др. 

Постоян
ен 

Учители   

1.6.3.Изграждане на екипи за работа 
по проекти 

Постоян
ен 

Учителите, 
Пед. 

съветник., 

Ученически 

съвет 

  

1.7. Осъществяване на училищен и държавен план-прием    

1.7.1. Изготвяне на предложение за 
държавен план-прием. 

м. 12 Директор  План-прием Не е 
необходимо 

1.7.2. Дейности по осъществяване на м. 12 Директор  План-прием Не е 
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училищния план-прием. необходимо 

1.7.3. Разработване на училищна 
политика и рекламна стратегия за 
изпълнение на приема и задържане 
на учениците в училището. 

м. 

02.2023г. 
Работна група 
в състав:  
Надка 
Божилова  
Ива 
Веселинова 
М. Цветкова 

План-прием Училищен 

бюджет 

 8.Постигане на високи педагогически постижения 

8.1.Изграждане на система за мотивация 
на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти за повишаване 
квалификацията и за кариерно развитие. 

Планиране, координиране, управление и 

контрол на дейностите за повишаване 
квалификацията на педагогическите 
специалисти на училищно ниво. 

Постояне

н 

Директор 

счетоводител 

 Бюджет 
училище 

8.2. Създаване на условия за повишаване 
на квалификацията - вкл. финансови 

- за придобиване на следдипломна 
квалификация; 

Постояне

н 

Директор 

счетоводител 

 Бюджет 
училище 

2. Изграждане и 

поддържане на 

институционална 

организационна 

култура чрез 
прилагане на 

училищни политики 

2.1. Гражданско образование 

2.1.1. Насоченост на обучението по 

всички предмети към формиране и 

усвояване на умения за разбиране и 

отговорно поведение в обществото; 

подпомагане процеса на личностно 

развитие и себепознание в контекста 

През 
учебната 
година 

Учители по 

предмети, 

 Н. Георгиева 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 
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в подкрепа на 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и. 

интеркултурното 

образование 

на взаимодействие с другите хора. 

2.1.2. Целенасочена възпитателната 
работа по класове, съобразена с 
възрастта на учениците и 

особеностите в тяхното развитие и 

интереси, изготвяне на планове за 
ЧК, етичен кодекс на училищната 
общност и паралелките. 

През 
учебната 
година 

Класни 

ръководители 

Педагогиче 
ски съветник 

Училищни 

документи 

Не е 
необходимо 

2.1.3. Изпълнение на дейности за 
повишаване информираността на 
учениците по въпроси като: 

− функциите на институции и 

управленски структури (съд, 

полиция, общинска/областна 
администрация и др.) – проект; 

− правата на човека, 
дискриминацията, 
равнопоставеността на половете; 

− здравна култура и здравословен 

начин на живот. 

През 
учебната 
година 
по план 

на 
класните 
ръковод
ители 

Учители, 

Мед. сестра   
Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

2.1.4. Провеждане на училищни 

дейности, свързани с исторически 

събития, обществено значими 

инициативи, отбелязване на 
празници: 

откриване на новата учебна година, 
патронен празник на училището, ден 

на народните будители, коледни 

тържества, национален празник, ден 

на българската просвета и култура и 

на славянската писменост, ден на 

През 
учебната 
година  

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 
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Ботев и на загиналите за 
освобождението на България, и др. 

2.2. Ученическо самоуправление 

2.2.1. Повишаване ролята на съветите 
на класа и Училищния съвет при 

организиране и осъществяване 
дейността на училището. 

През 
учебната 
година 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник  

 Дейности на 
УП 

Не е 
необходимо 

2.2.2. Участие на представители на 
ученическата общност при 

обсъждане на проблеми и вземане на 
управленски решения, както и при 

отчитане на резултатите от 
образователния процес 

През 
учебната 
година 

Педагогическ
и съветник 

Резултати в 
края на учеб 

ната година 

Не е 
необходимо 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

2.3.1. Изпълнение на програма за 
здравно образование, спортно-

туристически календар, насочени 

към комплексно здравно образование 
чрез интерактивни дейности и 

занимания в часовете на класа, 
посветени на превенцията на 
тютюнопушенето, наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол, активна 
спортна и туристическа дейност. 

През 
учебната 
година 

Учители, м.с. 
Д, Джурова  

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

2.3.2. Инициативи и мероприятия, 
имащи за цел формирането на навици 

за здравословен начин на живот и 

правилни житейски избори в детска 
възраст и по време на ранното 

полово съзряване. 

През 
учебната 
година 

Учители Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 
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2.3.3. Обучения по:  

− по безопасност на движението; 

− за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари; 

− поведение при кризи и екстремни 

ситуации. 

− Провеждане на занятие за 
своевременна евакуация 
съвместно с РСПАБ със 
симулативни ситуации и гасене 
на пожар по случай Седмицата на 
пожарната безопасност“ 

През 
учебната 
година 
 

 

 

 

 

 

 

По 

график 

Класни 

ръководители. 

Р. Давидкова, 
Ал. Вътков 
 

 

 

М. Цекова 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 
 

 

 

Обогатяване на 
познанията на 
учениците за 
пожарната 
безопасност 

Училищен 

бюджет 
 

 

 

 

 

 

Без 
финансиране 

2.3.4. Съвместни дейности с РИОСВ 

Регионална инспекция по околната 

среда и водите, център „Натура“ за 
придобиване на екологична култура, 
РСПАБ 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

2.3.5. Изпълнение на училищни 

проекти за подпомагане на 
физическото възпитание и спорта. 

През 
учебната 
година 

М. Цекова 
Учители  

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Целеви средства 

2.3.6. Кариерно ориентиране на 
учениците 
 

 

През 
учебната 
година 
  

Педагогическ
и съветник/ 
психолог 
 

 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 
Гражданско 

образование на 
учениците 

Без 
финансиране 
 

 

 
  

 

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 

2.4.1. Разработване и изпълнение на През Учители  Резултати в Училищен 
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програма за превенция на агресията и 

негативните прояви сред учениците 
учебната 
година 

края на 
учебната 
година 

бюджет 

2.4.2. Подобряване на уменията на 
работещите в училището за 
адекватна реакция при 

предотвратяване на случаи на 
агресия и насилие в училищна среда 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците 

2.5.1. Сформиране на екипи за обща 
и допълнителна подкрепа за 
личностното развитие на учениците. 
Изпълнение на план за действие 
съобразно конкретните случаи 

През 
учебната 
година 

Координатор 

Педагогическ
и съветник/ 
психолог 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

2.5.2. Откриване и проследяване на 
развитието на ученици с изявен 

дарби, изготвяне на база данни и 

създаване на условия за тяхната 
изява на училищно и извънучилищно 

ниво. 

През 
учебната 
година 

Координатор 

Учители, 

Педагогическ
и съветник / 

психолог 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Не е 
необходимо 

2.5.3. Осигуряване на обща подкрепа 
чрез допълнително обучение на 
ученици с трайни пропуски в 
знанията и билингвисти  

През 
учебната 
година 

Координатор 

 Учители, 

логопед  

Резултати в 
края на 
изпълнението 

на проекта 

Проект 
„Подкрепа за 
успех“ 

2.5.4. Изпълнение на програма за 
превенция на отпадането и/или 

преждевременното напускане на 
училище, която да съдържа: 
− мерки за превенция и 

ограничаване на отпадането; 

През 
учебната 
година 

Учители 

 

Педагогическ
и съветник/ 
психолог 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 
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− действия за интервенция при 

отпадане и/или 

преждевременното напускане на 
училище. 

2.5. Обследване на учениците от 
начален етап за идентифициране на 
необходимостта от ресурсно 

подпомагане, логопедична подкрепа 
и социална адаптация. 

30.09.20

22г. 
Ресурсен 

учител, 

логопед, 

психолог  

Обособени 

групи и 

набелязани 

дейности за 
оказване на 
подрепа. 

Не е 
необходимо 

3. Училището – 

желано място за 

обучение, изява и 

подкрепа за 

личностното развитие 
на учениците. 

3.1.  Предоставяне на възможности за включване в разнообразни извънкласни дейности, 

отговарящи на интересите на учениците и развиващи силните им страни. 

3.1.1. Организиране на учениците в 
извънкласни и форми, стимулиращи 

техните интереси, таланти и 

творчески способности – клубове и 

дейности по интереси. 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Бюджет на 
проекта 

3.1.2. Участие на учениците при 

разработване и реализиране на 
проекти по национални и европейски 

програми за развитие на 
извънкласната дейност. 

През 
учебната 
година 

Учители Проекти  Не е 
необходимо 

3.1.3. Участие на ученици и 

ученически отбори в състезания, 
конкурси, олимпиади. 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

3.1.4. Участие на учениците в 
организацията и провеждането на 
училищни празници и активности. 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 
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3.1.5. Предоставяне на свободен 

достъп на училищната база за 
провеждане на различни видове 
дейност и през ваканциите 

През 
учебната 
година и 

ваканции
те. 

Учители, М. 

Цекова  
Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Не е 
необходимо 

3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие 

3.2.1. Запознаване със Стандарта за 
физическата среда, 
информационното и библиотечно 

обслужване и осигуряване на 
условия за интерактивно учене 

октомвр
и 

Пед. 

специалисти 

  

3.2.2.Включването на ученика в 
различни училищни общности в 
зависимост от неговите интереси и 

потребности — клубове, школи и др. 

октомвр
и 

Пед. 

специалисти 

 Училищен 

бюджет 

3.2.3.Осигуряване на условия за 
интерактивно учене и създаване 
възможности за приложение на ИКТ 

в образователния процес по 

различните учебни предмети 

През 
учебната 
година 

Директор Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

3.2.4. Осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и 

труд, подходящо интериорно 

оформление на учебните помещения. 

През 
учебната 
година 

Директор Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

3.2.5. Поддържане на благоприятна и 

толерантна атмосфера на общуване, 
доверие и взаимопомощ. 

Придържане към правилата на 
Етичния кодекс на училищната 
общност. 

През 
учебната 
година 

Учители, 

Училищен 

психолог, 
Ученически 

съвет  

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Не е 
необходимо 
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3.2.6. Модернизиране на базата-
поддръжка и текущ ремонт на 
учебните и помощни помещения  

През 
учебната 
година 

Директор  Изпълнение на 
планирани 

дейности 

Бюджет на 
училището 

3.2.7. Обновяване на училищните 
коридори и превръщането им в 
пространство за култура. 

През 
учебната 
година 

Директор  Изпълнение на 
планирани 

дейности 

Бюджет на 
училището 

3.2.8. Обособяване на пространства с 
мека мебел за отдих и забавление 

През 
учебната 
година 

Директор  Изпълнение на 
планирани 

дейности 

Бюджет на НП 

3.2.9. Облагородяване на 
училищните дворни пространства 

Март-
май, 2023 

Директор, 

домакин 

Изпълнение на 
планирани 

дейности 

Бюджет на 
училището 

3.2.10. Дарителска кампания за 
обогатяване на училищната 
библиотека. 

През 
учебната 
година 

Директор, 

учители, 

ученически 

съвет  

Брой книги  

3.2.11. Поддържане на система за 
постоянно видеонаблюдение и 

спазване на пропускателния режим 

През 
учебната 
година 

Директор  Брой камери Училищен 

бюджет 

3.2.12. Поддръжка и поетапно 

обновяване на компютърната и 

комуникационната техника –  

М. 

септемвр
и 

Директор, 

Силвия 
Спасова 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет, бюджет 
на НП 

3.2.12. Осигуряване на ресурси за е-
обучение, използване на електронни 

образователни ресурси. 

През 
учебната 
година 

Директор, 

Учители  

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

3.2.13. Създаване условия за гъвкаво 

прилагане, изменяне и адаптиране 
методите на преподаване от страна 

През 
учебната 
година 

Пед. 

специалисти 

Резултати в 
края на 
учебната 

Училищен 

бюджет 
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на учителите с оглед постигането на 
по- добри резултати от ученето и 

повишаване активността на 
учениците 

година 

3.3. Изграждане на училището като социално място и укрепване на училищната общност 

3.3.1.Предприемане на мерки за 
социализиране на ученици, за които 

българският език не е майчин, чрез 
програма за превенция на ранното 

напускане от училище 

Постояне
н 

уч. психолог, 
пед.специалис
ти 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

3.3.2.Провеждане на информационни 

кампании сред родители и общественост 
за разясняване на взаимните ползи от 
интегрираното обучение на децата и 

учениците със специални образователни 

потребности, ученици с физически и 

ментални увреждания и ученици от 
етническите малцинства 

Ноември- 

Март 
2023 

Класни 

Ръководители 

Психолог 

Проведени 

кампании 

Училищен 

бюджет 

3.3.3.Специализирана работа с 
родителите за по-голяма 
заинтересованост към образователно-

възпитателния процес. Мотивиране за 
по-активно участие в училищния живот. 

Постояне
н 

Кл. ръководи 

тели. 

Училищен 

психолог 

Проведени 

дейности 

Училищен 

бюджет 

3.3.4.Работа с родителските общности за 
преодоляване на негативни стереотипи 

и дискриминационни нагласи спрямо 

различните етноси и децата с 
увреждания. 

Постояне
н 

Кл. ръководит 

ли. Училищен 

психолог 

Проведени 

дейности 

Училищен 

бюджет 

3.3.5.Осъществяване на извънкласна 
работа, занимания по интереси и на 
организиран отдих и спорт в 

През 

годината 

Учител ФВС, 

учители 

ЦОУД 

Брой изяви, 

училищни 

състезания 

Училищен 

бюджет, 
програми и 
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мултикултурна образователна среда, 
съчетана с традициите на отделните 
етнически групи 

проекти. 

3.3.6.Актуализиране и поддържане на 

вътрешна информационна система за 

разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището: 

- Интернет сайт на училището; 

- Електронен дневник; 

Електронни портфолиа на учители 

Постоян

ен 

Учители 
Микаела 
Цветкова 

 Бюджет на 
училището 

3.4. Изпълнение на училищната политика за превенция на отпадането и/или преждевременното 

напускане на училище на учениците в риск 

3.4.1. Доизграждане и функциониране 
на информационна система за 
проследяване на децата в риск. 

Октомв

ри 

Училищен 

психолог, 
Класни 

ръководители 

  

3.4.2. Подкрепа на личностното 

развитие и изграждане на позитивна 
приемаща среда и позитивен 

организационен климат 

През 

годинат

а 

Директор, 

педагогически 

специалисти, 

ученически 

съвет 

Брой 

приобщени 

ученици 

 

3.4.3. Своевременна индивидуална 
интервенция спрямо учениците в риск с 
цел мотивиране и преодоляване на 
риска от отпадане. 

При 

нужда 

Психолог, 
Педагогически 

съветник, 

класни 

ръководители 

Брой случаи на 
успешна 
интервенция. 

 

3.4.4.Осигуряване на допълнително 

обучение по български език за деца и 

ученици от етническите малцинства 

при 

необход

имост 

Кл. 

ръководители 

Проведено 

обучение 
Проект 
„Подкрепа за 
успех“ 

3.4.5.Допълнителна работа и Постоян Екип за ЛР  Проект 
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консултации с ученици със специални 

образователни потребности и ученици 

от етническите малцинства, застрашени 

от отпадане и/или преждевременно 

напускане на училище 

ен „Подкрепа за 
приобщаващо 

образование“ 

3.4.6.Създаване на условия за развитие 
на талантливите деца чрез насърчаване 
на техните творческите изяви. 

Постояне
н 

Учители Брой изяви  Бюджет на 
училището 

3.4.7. Изготвяне правила за поведение и 

учене във всеки клас и разпределяне на 
лидерските роли сред учениците.  

М. 

септемвр
и 2022г. 

Кл. 

ръководители, 

уч. съвети на 
класа. 

Изготвени 

правила за 
всеки клас. 

 

3.4.9. Спазване на Етичния кодекс на 
училищната общност и утвърждаване на 
толерантността като водеща ценност на 
училищно ниво. 

Постояне
н 

Училищен 

екип, родители, 

ученици. 

  

3.4.10.Управление на информацията за 
преждевременно напусналите училище. 
Изготвяне на база данни от класните 
ръководители, в чиито класове има ученици 

от рискови групи /съобразно различните 
причини от отпадане. 
Контрол на отсъствията от училище. 

Декември 

2022 г. 
Класни 

Ръководители. 

 

  

3.4.11. Контрол на отсъствията от 
училище. 

регулярно Класни 
ръководители, 
екип за обхват, 
Директор 

  

3.4.12.Професионално ориентиране на 

учениците, завършващи основно и 

средно образование, съобразно техните 

интереси и възможности. 

■ Осигуряване на професионално 

май-

април 

 

2023г. 

Класни 

ръководители, 

Пед. съветник, 

психолог 

Брой дейности Бюджет на 
училището 



стр. 36 

 

консултиране и ориентиране чрез 
привличане на ЦПО 

3.5. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците.Възпитаване на 

толерантност и развиване на умения за мирно решаване на конфликти. 

3.5.1. Изграждане на адекватен механизъм 

за превенция на агресията  и създаване на 

правила в училищните общности и 

използване на доказани стратегии за 

решаване на конфликти 

Октомври 

2022 

Пед. 

Съветник/псих
олог 

  

3.5.2.Съвместна работа на 

педагогическия съветник с класните 

ръководители по изпълнение на 

Програмата за превенция на тормоза и 

насилието както и дейности за 

мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение 

Постояне
н 

Пед.съветник 
/психолог 

Кл. р-ли 

  

3.5.3. Подобряване на уменията на 

работещите в училището за адекватна 

реакция при предотвратяване на случаи 

на агресия и насилие. 

По план 
за 

квалифик
ационна 
дейност 

Училищен 
психолог 

Брой работни 

срещи, 

тренинги. 

Училищен 

бюджет 

3.5.4. Работа с учениците за овладяване 

на умения за мирно разрешаване на 

конфликти и установяване на 

толерантни взимоотношения. 

По план 
на педаг. 
съветник 

и 
училищн

ия 
психолог. 

Училищен 
психолог, Уч. 
съвет по 
класове. 

Брой проведени 

мероприятия и 

празници „Ден на 
розовата 
фланелка“, 

Спортен празник 
„Не на агресията“ 

и др. 
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3.6. Осигуряване на участието на учениците в училищния живот и в организационната 

развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво 

паралелка и училище 

3.6.1. Участие на учениците при 

разработване и реализиране на 
проекти по национални и 

европейски програми за развитие на 
извънкласната дейност. 

При 
реализир
ане на 
дейности

те 

Педагогическ
и съветник, 
Ученически 
съвет 

Брой 

реализирани 

дейности, Брой 

включени 

ученици 

Бюджет по НП и 

проекти. 

бюджет 
училище 

3.6.2. Иницииране на училищни 

кампании и участие в общински 

кампании и мероприятия 

През 
учебната 
година 

Педагогическ
и съветник, 
Ученически 
съвет 

Брой реализирани 

дейности, Брой 

включени ученици 

Бюджет 
училище 

3.6.3. Участие на учениците в 
организацията и провеждането на 
училищни празници и активности. 

През 
учебната 
година 

Педагогическ
и съветник, 
Ученически 
съвет 

Брой реализирани 

дейности, Брой 

включени ученици 

Бюджет 
училище 

3.6.4. Утвърждаване на 
съвети на класа. 

м. 
септемвр
и, 2022 

Педагогически 
съветник, кл. 
ръководители 

Уч. съвет на 
всеки клас. 

Бюджет 
училище 

3.6.5. Провеждане на редовни анкети 

за обратна връзка с 
учениците. 

През 
учебната 
година 

Педагогически 
съветник, 
Училищен 
психолог, 
Комисия по 
качество 

Брой проведени 

анкети. Брой 

участващи 

ученици. 

Бюджет 
училище 

3. 6.6. Полагане началото на 
менторските програми в 
училищния съвет. 

м. март 
2023г. 

Педагогически 
съветник, 
Училищен 
психолог 

Създадена 
програма 

Бюджет 
училище 

4. Укрепване на 

кадровия потенциал 

и повишаване на 

4.1. Квалификация на педагогическите специалисти 

4.1.1. Изграждане на професионалния 
профил на педагогическите специалисти 

През Учители  Портфолио, Училищен 
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професионалната 

компетентност и 

квалификация на 

педагогическите 
кадри 

 

 

 

 

като съвкупност от знания, умения и 

отношения съгласно Наредба № 15 от 
22.07.2019 г. за статута и 

професионалното 

развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти 

учебната 
година 

планове бюджет 

4.1.2. Осигуряване на условия и 

възможности за подобряване на 
компетентностите на педагогическите 
специалисти за ефективно изпълнение на 
изискванията на изпълняваната работа и 

за кариерно развитие чрез 
квалификационна дейност. 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година, участия 
в 
квалификацион
ни форми, 

кредити 

Училищен 

бюджет 

4.1.3. Мотивиране на учителите за 
придобиване на по-висока ПКС, като 

едно от основанията за по-бързо 

кариерно развитие. 

През 
учебната 
година 

Директор Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Не е 
необходимо 

4.1.4. Квалификация на педагогическите 

специалисти в посока управление на 

конфликти, справяне с агресията и 

насилието и превръщането им в 

педагогически консултанти; 

- Провеждане на обучения за агресията 
и насилието и начините за разрешаване 
на конфликти; 

По план 

за 
кв.дейнос
т 

Комисия за 
квалиф. 

дейност 

Проведени 

обучения 
Бюджет на 
училището 

4.2. Ориентиране на системата за вътрешноучилищен контрол към придържането и 

доближаването на урочната работа към новите образователни ценности. 

4.2.1 Утвърждаване на Комисия за 
качество на образованието и 

Септемвр
и 2022 – 

Директор, 

Педагогически 
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засилване на нейната роля юли 2023 специалисти 

4.2.2. Участие в обучения, насочени 

към преподаването на умения и 

компетентности на 21-ви век 

През 
учебната 
година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти, 

Комисия за 
квалификацион
на дейност 

Брой участия в 
обучения 

Бюджет 
училище/ 

4.2.3. Насърчаване на кооперацията 
между различните специалисти за 
осъществяване на съвместни 

дейности с учениците с фокус 
междупредметни връзки 

През 
учебната 
година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти, 

Комисия за 
квалификацион
на дейност 

  

4.2.4. Провеждане на открити уроци 

и събиране на обратна връзка от 
директор и учители 

По план 

на МО 

Председатеи на 
МО 

Брой 

проведени 

уроци. 

 

5.3. Дейности за създаване на професионална учеща общност. 

5.3.1. Взаимна подкрепа между учители и 

други специалисти и директора на 

училището и формиране на култура на 

сътрудничество. 

През 
учебната 
година 

Педагогически
те специалисти 

Директор 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

 

5.3.2. Създаване съвместно подходи за 

преподаване и учене, предприемане на 

действия за превенция на процеса на 

преждевременно напускане на училище 

През 
учебната 
година 

Педагогически
те специалисти 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Бюджет 
училище 

5.3.3. Осигуряване на бюджет, време и 

пространство за подкрепа за 

професионалната общност, проектите 

През 
учебната 
година 

Директор  Бюджет 
училище 
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за развитие на училището и 

продължаващото професионално 

развитие. 

5.4. Делегиране на правомощия и насърчаване на лидерството в различни сфери. 

Утвърждаване на мениджъри по управление на спечелени проекти 

5.4.1. Формирането на лидери в 
различни сфери от професионалния 
живот (технологична,маркетингова, 
иновативна и т.н.) 

През 
учебната 
година 

Директор, 

педогически 

специалисти 

 Бюджет 
училище 

5.4.2. Делегиране права, 
разпределяне на отговорности и 

развиване на умения за работа в екип 

През 
учебната 
година 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

Брой комисии Бюджет 
училище 

5.5. Стимулиране иновативното мислене на учителите. 

5.5. 1.Стимулиране иновативното 

мислене на учителите. 
През 
учебната 
година 

Директор, 

педогически 

специалисти 

 Бюджет 
училище 

5.6.2. Осигуряването на достъп до 

различни интерактивни и 

материални ресурси 

През 
учебната 
година 

Директор, 

педогически 

специалисти 

 Бюджет 
училище 

5.6.3. Създаване на вътрешноучилищна 
система за морално стимулиране и 

мотивиране на учителите. 

През 
учебната 
година 

Директор, 

педогически 

специалисти 

 Бюджет 
училище 

5.6.4. Материално стимулиране чрез 
Диференцирано заплащане на труда 
по определени и известни 

критерии. 

м. 

октомври 

2022г. 

Директор, 

комисия 
 Бюджет 

училище 

6. Подобряване 
информационната и 

комуникативната 

6.1. Внедряване на ИКТ в управлението на училището и създаването на споделено 

пространство за достъп до училищна документация. 

6.1.1. Подобряване на системата  Директор,  Училищен 
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среда „ Електронно училище”. Педагогическ
и 

специалисти 

бюджет, 
изпълнение на 
проекти, 

целеви средства 
от МОН 

6.1.2.Електронно оповестяване на 
решения, резултати, анализи, отчети 

6.1.3. Подобряване на обмена на 
информация 

6.1.4. Поддържане на модерна 
интернет страницата научилището с 
полезна и актуална информация 

Училищен 

бюджет, 

6.2. Създаване на прозрачност и откритост в управленската дейност. 

6.2.1.Ежемесечни обсъждания  Директор Брой 

съвещания 
 

6.2.2. Изготвяне на доклад за 
дейността на директора  
 

в края на 
всеки 

срок 

 Брой доклади  

7.Взаимодействия с 
родители, институции 

и структури, 

работещи в областта 

на образованието и 

младежките 
политики 

7.1. Взаимодействие с родителите. Привличане на родителите в подкрепа на училището. 

Мотивиране на родители за участие в училищни и извънучилищни мероприятия. 

7.1.1.Дейност на обществения съвет През 
учебната 
година 

Директор   Отчет за 
дейността. 

Училищен 

бюджет 

7.1.2. Включване на родителите при 

решаване на проблеми на 
училищната общност, планирането 

на политики и организирането на 
училищни мероприятия. 

През 
учебната 
година 

Директор, 

педагогически 

специалисти.  

Брой 

активности. 

 

7.1.3. Усъвършенстване на системата 
от взаимовръзки и обратна 
информация в релацията „училище-
семейство“: 

− укрепване на положителното 

През 
учебната 
година 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 
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отношение към училището като 

институция от страна на ученици 

и родители и проява на 
съпричастност към училищния 
живот. 

− установяване на система от 
форми и средства за 
сътрудничество и взаимодействие 
с родителите: родителски и 

индивидуални срещи, 

индивидуални консултации, 

обучения и др. 

7.1.5. Информиране на родителите и 

стимулиране на родителската 
активност: за основните нормативни 

и училищни документи, по повод 

информация за резултатите от 
учебната дейност, консултиране по 

проблеми, решаване на конфликти и 

налагане на санкции и др. 

През 
учебната 
година 

Учители, 

Педагогическ
и съветник, 

Училищен 

психолог  

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

7.1.6. Сътрудничество и съдействие 
от родителите при: 

− организиране на училищни 

дейности; 

− в процеса на кариерното 

информиране, ориентиране и 

развитие; 
− при идентифициран риск за 

ученика от отпадане и/или 

преждевременно напускане на 
училище.  

През 
учебната 
година 

Учители  

Педагогическ
и съветник, 

Училищен 

психолог, 
Комисия по 

обхват 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Не е 
необходимо 
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7.1.7. Участие на родителите в 
подготовката на учениците за 
спортни и култури прояви. 

През 
учебната 
година 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

  

7.1.8.Създаване на пространства за 
свободно споделяне между родители 

и учители. 

м. 

октомвр
и, 2022г. 

Директор Обособен кът  Бюджет по НП 

7.1.9. Създаване на информационна 
банка с данни и координати за 
своевременна връзка с ученика и 

неговите родители/настойници. 

м. 

септемвр
и 2022г. 

Класни 

ръководители, 

Данни за 
всички 

ученици 

Не е 
необходимо 

7.1.10. Формиране на инициативни 

комитети за създаване на училищно 

настоятелство и родителски клуб. 

М. 

февруар
и, 2023г. 

Директор, кл. 

ръководители, 

родители  

 Не е 
необходимо 

7.2. Изготвянето на механизми за събиране на обратна връзка от родителите и 

имплементиране на техните идеи в управлението. 

7.2.1. Изготвяне на електронни 

анкети 

м. март, 
2023 г. 

Директор, кл. 

ръководители, 
Брой изготвени 

анкети. 

Бюджет 
училище 

7.2.3. Провеждане на интервюта с 
фокус групи за събиране на обратна 
връзка от родители 

м. март, 
2023 г. 

Директор, кл. 

ръководители, 

 

Брой 

проведени 

инревюта 

Бюджет 
училище 

7.3. Взаимодействие с институции. Разширяване мрежата на сътрудничество с 

неправителствени организации. 

7.3.1. Популяризиране дейността на 
училището на общински, областни, 

национални и международни форуми 

и в медийното пространство. 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

7.3.2. Присъствие в медийното 

пространство за привличане на нови 

партньорства 

През 
учебната 
година 

Ива 
Веселинова 

Брой 

публикации 

Бюджет на 
училище 
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7.3.3. Участие във форуми, 

работилници и обучения 
При 

организи
ране 

Педагогически 

специалисти, 

директор 

Брой 

мероприятия 
Бюджет на 
училище 

7.3.4. Реализиране на съвместни 

проекти  и дейности с партниращи 

организации – читалище, 
исторически музей, библиотека, с 
дейци на науката, културата, 
изкуството и спорта и др. 

През 
учебната 
година 

Педагогически 

специалисти, 

директор 

Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Бюджет на 
училище 

7.3.5. Привличане на партньори за 
участие в проекти. 

При 

разработван
е на проект 

Педагогически 

специалисти, 

директор 

Разработен 

проект 
Бюджет на 
проект 

7.4. Присъствие на училището в общественото пространство 

5.3.1. Участие на учители и ученици 

в общински празници, състезания, 
форуми и др. 

През 
учебната 
година 

Учители  Резултати в 
края на 
учебната 
година 

Училищен 

бюджет 

7.3.2. Поддържане и своевременно 

обновяване сайта на училището с 
актуална информация за 
нормативната база, организацията на 
дейността, изявите в различни 

направления на училищния живот и 

др. 

През 
учебната 
година 

Микаела 
Цветкова 

Сайт на 
училището 

Училищен 

бюджет 

7.3.3. Популяризиране на училището 

чрез информация в местните печатни 

и електронни медии. 

През 
учебната 
година 

Директор, Ива 
Веселинова  

Медийно 

отразяване 
Училищен 

бюджет 

  

 

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ (приложение към годишния план) 
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VІ. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

№ Време на 

провеждане 
Тематика Организационни 

бележки 

 м. октомври  1. Резултати от установяване на входно ниво и приемане на мерки за подобряване на 
образователните резултати;  

2. Приемане на планове и програми след проучване и обработване на информацията 
/Занимания по интереси, училищен тормоз, обща подкрепа, зимен сезон и др./  

 

 м. декември  Предложение за училищен и държавен план-прием. 

Тематичен „Прибиране и задържане на подлежащите на задължително обучение 
ученици.  

 

 м. февруари Отчет за резултатите от образователния процес и КДД през първия учебен срок и 

приемане на. мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;  

 

 м. март Тематичен ПС на тема „Образователна СТЕМ среда“  

 м. април Разглеждане на предложения за награждаване на учители и ученици.  

 м. май Предложение за разкриване на занимания по интереси и определяне на спортните 
дейности за уч. 2023/2024 г.  

 

 м. юни Отчет за дейността на училището през учебната година, изпълнението на приетите 
мерки, плановете и програмите.  

 

 м. септември 1. Приемане на: 
− правилник за дейността на училището;  

− училищни учебни планове;  
− форми на обучение;  
− годишен план за дейността на училището през 2023/2024 учебна година;  
− мерки за повишаване качеството на образованието;  

− програма за превенция на ранното напускане на училище;  
− програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи. 
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VІІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план и реализиране на цялостната 

училищна политика  

1. Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и младежките политики: МОН, РУО, 

областна и общинска администрация, МКБППМН, МВР, РДСП, ОЗД към ДСП, ДАЗД и др. 

2. Взаимодействия с родители. 

3. Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (НИМ, читалище, спортни клубове и др), сдружения и НПО и 

др. 

 


