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Планът е приет на Педагогически съвет с Решение № 2 от Протокол № 2/06.10.2020г. и 

е утвърден със заповед на директора №РД-10-70/06.10.2020 г. 



 

I. ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”,  ГР. ПЛОВДИВ    
 

Планът за реализация на Стратегията за развитие на ОУ „Тодор Каблешков” , гр. 

Пловдив   (2020-2024) е съгласуван с целите на Стратегическа рамка за развитие на 

образованието и обучението в Република България (2021-2030), Стратегия за намаляване 

дела  на преждевременно напусналите образователната система, Националните стратегии и 

програми за развитие на образованието и обучението, Закона за предучилищното и 

училищно образование и с Държавните образователни стандарти в системата на 

предучилищното и училищното образование 

 

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

● Качествено и иновативно образование и обучение в ОУ „Тодор Каблешков“. 

● Позитивна, модерна и мотивираща ученето образователна среда. 

● Обучение в дигитална среда чрез дигитални ресурси. 

 

ПОДЦЕЛИ 

● Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 

общности; 

● Поддържане статута на иновативно училище чрез развитие на социално-

емоционали умения у учениците и SТЕМ обучения. 

● Привличане на по-голям брой ученици.   

● Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им; 

● Интерактивно и електронно обучение чрез възможностите на дигиталните 

техногии.      

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ, ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ЦЕЛИТЕ 

Приоритетно направление 1. 

Утвърждаване на училището като  иновативно, научно, културно и спортно средище 

Цел 1. Ефективно управление на институцията. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Запознаване и 

прилагане на  

система от 

критерии и 

индикатори на 

НИО в областите  

Директор,  

ЗДУД, ПС, 

учители в НЕ и 

ПЕ 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Прилагане на  

система от 

критерии и 

индикатори на 

НИО в областите  

“Образователен 

процес“ и 



“Образователен 

процес“ и 

Управление на 

институцията“  

за осигуряване 

на качествено 

образование. 

Управление на 

институцията“  

за осигуряване на 

качествено 

образование. 

Актуализация на 

вътрешните 

нормативни 

актове спрямо 

промените в 

нормативната 

база на 

национално 

ниво. 

Директор, зам. 

Директори, 

учители и 

председатели 

на постоянните 

комисии 

Септември 

2021 г. 

Септември 

2022 г. 

Не изисква 

средства 

Актуализирани 

вътрешни 

нормативни 

актове. 

Адаптиране на 

политики за 

постигането на 

образователните 

цели спрямо 

ЗПУО и 

Държавните 

образователни 

стандарти. 

Директор, зам. 

Директори, 

учители и 

председатели 

на постоянните 

комисии 

Септември 

2021 г. 

Септември 

2022 г. 

Не изисква 

средства 

Разработени 

актуални 

вътрешни 

нормативни 

актове. 

Ежегодно 

разработване на 

училищни 

учебни планове 

за всяка 

паралелка. 

Директор, зам. 

Директори, ПС 

Септември 

2021 г. 

Септември 

2022 г. 

Не изисква 

средства 

Разработени и 

утвърдени 

училищни 

учебни планове. 

Създаване на 

вътрешна 

система за 

ефективен 

мониторинг и 

контрол. 

Директор, 

ЗДУД, ЗДАСД 

Септември 

2021 г. 

 

Не изисква 

средства 

Създадена 

система за 

мониторинг и 

контрол. 

Осигуряване на 

законосъобразно, 

икономически 

целесъобразно и 

прозрачно 

управление на 

училищния 

бюджет. 

Директор, 

счетоводител, 

ЗДАСД 

 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Законосъобразно, 

икономически 

обосновано и 

прозрачно 

управление на 

бюджета. 

 

Разработване на 

счетоводна 

политика на 

образователната 

институция. 

Директор, 

счетоводител, 

ЗДАСД 

 

Септември 

2021 г. 

Септември 

2022 г. 

Не изисква 

средства 

Разработени и 

актуализирани 

документи по 

СФУК. 

 



Осигуряване на 

достъп до 

законовата и 

подзаконовата 

нормативна 

уредба за 

осъществяване 

дейността на 

училището. 

Директор, зам. 

Директори 

Септември 

2021 г. 

Септември 

2022 г. 

Не изисква 

средства или 

само за 

поддръжка на 

училищния 

сайт.  

Осигурен достъп 

до законовата и 

подзаконовата 

нормативна 

уредба за 

осъществяване 

дейността на 

училището чрез 

сайта му. 

Осигуряване на 

достъп до 

учебната 

документация по 

изучаваните 

учебни 

дисциплини. 

Директор, зам. 

Директори 

Август 2021 г. 

Август 2022 г. 

Не изисква 

средства 

Осигурени 

резервни 

комплекти от 

учебници и 

учебни помагала. 

Осъществяване 

на текущ 

контрол по 

изрядно водене 

на училищната 

документация. 

Директор, 

ЗДУД 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Брой 

осъществени 

проверки. 

Брой 

констативни 

протоколи без 

препоръки. 

Съхраняване и 

архивиране на 

училищната 

документация 

съгласно 

изискванията на 

Стандарта за 

информацията и 

документите. 

Училищна 

комисия по 

архивирането 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Наличие на 

училищен архив. 

Актуализиран 

правилник за 

архивиране на 

документите. 

Изработена 

номенклатура на 

делата съгласно 

изискванията на 

Държавен архив. 

Създаване на 

механизъм за 

откритост и 

прозрачност при 

вземане на 

управленски 

решения. 

Директор Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Утвърден 

механизъм. 

 Цел 2. Утвърждаване на позитивен организационен климат. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Изграждане на 

училищни екипи 

за подкрепа на 

Директор, 

Педагогически 

съветник, 

Октомври  

2020 г. 

Октомври  

Не изисква 

средства 

Сформирани 

екипи за 

подкрепа на 



личностното 

развитие. 

Класни 

ръководители 

2021 г. личностното 

развитие. 

Осъществяване 

на подкрепа на 

млади учители 

чрез 

наставничество. 

Директор, 

ЗДУД, 

Педагогически 

съветник, 

Старши учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Ефективна 

система за 

наставничество. 

Цел 3. Партньорство между преките участници в училищното образование. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Изграждане на 

професионални 

училищни 

общности. 

Директор,  

ЗДУД, ПС, 

Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Партньорство 

на училищното 

ръководство с 

Екипите за 

ключови 

компетентности, 

Обществения 

съвет и 

Училищното 

настоятелство. 

 

Включване на 

учителите във 

вземане на 

управленски 

решения, 

касаещи 

нововъведения в 

училището. 

Директор,  

ЗДУД, Екипи за 

ключови 

компетентности 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Сформирани 

комисии за 

включване на 

учителите в 

управлението на 

промените в 

училището. 

Цел 4. Повишаване авторитета на ОУ „Тодор Каблешков“ и превръщането му в 

търсена и конкурентноспособна институция. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Активно участие 

на ученици в 

олимпиади, 

състезания и 

конкурси на 

областно и 

национално 

ниво. 

Учители, 

ученици, 

Ученически 

съвет, Екипи за 

ключови 

компетентности 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Брой ученици, 

участвали в 

олимпиади, 

състезания и 

конкурси на 

областно и 

национално 

ниво. 

Активно участие 

на ученици и 

учители в 

Учители, 

ученици, 

Ученически 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

Не изисква 

средства 

Брой ученици и 

учители, 

участвали в 



събития, 

инициативи и 

кампании, 

организирани на 

областно и 

национално 

ниво. 

съвет, Екипи за 

ключови 

компетентности 

2021/22 г. събития, 

инициативи и 

кампании, 

организирани на 

областно и 

национално 

ниво. 

Внедряване на 

ритуали в 

училищния 

живот, свързани 

с тържествени 

моменти и 

утвърждаващи 

авторитета на 

институцията. 

Директор, зам. 

Директори, 

Училищна 

комисия по 

празниците 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Дарения 

Честване на 

празниците от 

националния 

календар.  

Създадени 

ритуали в 

училищния 

живот. 

Организирани 

спортни 

мероприятия. 

Цел 5. Провеждане на ефективна рекламна дейност. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Реализиране на 

ефективна 

рекламна 

кампания за 

постиженията на 

училището. 

Директор, зам. 

Директори, 

Комисия за 

актуализация 

сайта на 

училището, 

Екипи за 

ключови 

компетентности 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Национални 

програми и 

проекти 

Училищен 

бюджет 

Дарения 

Популяризиране 

на училището и 

постиженията 

на учениците. 

 

Поддържане на 

интернет 

страница на 

училището с 

възможности за 

поставяне на 

въпроси, даване 

на мнения и 

предложения, 

публикуване на 

вътрешно-

училищни 

нормативни 

документи, 

бланки, 

съобщения, 

постижения на 

Директор, зам. 

Директори, 

Комисия за 

актуализация 

сайта на 

училището 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Училищен сайт 

с актуална 

информация. 



учители и 

ученици, 

предстоящи 

събития в 

училището, 

галерия със 

снимки; 

Цел 6. Провеждане на ефективна медийна политика. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Работа с медиите 

за 

популяризиране 

на дейността на 

училището. 

Директор, зам. 

Директори, 

Комисия за 

актуализация 

сайта на 

училището, 

Екипи за 

ключови 

компетентности 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства или 

само средства 

за публикуване 

на училищни 

събития в 

медии. 

Брой 

публикации и 

изяви в 

средствата за 

масова 

информация. 

Цел 7. Внедряване на иновации. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Необходими 

ресурси 

Индикатори за 

постигането на 

целите 

Формиране и 

развитие  на  

социално-

емоционалните 

умения  на  

учениците  чрез 

иновативния 

предмет в НЕ 

„Аз и другите“/ 

одобрен по 

проект 

„Иновативно 

училище“ на 

МОН. 

Класни 

ръководители в 

НЕ, ПС, 

Комисия за 

разработване на 

иновации и 

проекти 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Повишени 

социално-

емоционални 

компетентности 

на учениците в 

НЕ - 

ефективност на 

иновативния 

предмет „Аз и 

другите“. 

Развитие на 

лидерски 

умения, 

социални и 

граждански 

компетентности 

в ПЕ по проект 

„Иновативно 

Учители в ПЕ, 

ПС, Комисия за 

разработване на 

иновации и 

проекти 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Повишени 

лидерски, 

социални и 

граждански 

компетентности 

на учениците. 



училище“ на 

МОН. 

Участие в 

проекти и 

програми за 

изграждане на 

училищна STEM  

среда. 

Директор, 

ЗДУД, ЗДАСД, 

счетоводител, 

Комисия за 

разработване на 

иновации и 

проекти, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Училищен 

бюджет 

Изградена 

училищна 

STEM  среда. 

 

Приоритетно направление 2. 

Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. 

Цел 1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на учениците в 

училището. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Стриктно 

спазване на 

пропускателния 

режим  в сградата 

на училището. 

Охрана, 

дежурни 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Ефективен 

пропускателен 

режим за 

ученици, 

родители и други 

външни лица; 

 

Стриктно 

спазване на 

системата на 

дежурство в 

училище. 

Дежурни 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Спазена система 

за дежурство в 

училище. 

Засилен контрол 

по изпълнение на 

дейностите, 

свързани с 

осигуряване на 

безопасни 

условия на 

обучение, 

дейността на 

комисиите по 

безопасност на 

движение, 

противопожарна 

охрана, 

Директор, зам. 

Директори 

учители, 

комисии по 

безопасност на 

движение, 

противопожарна 

охрана, 

гражданска 

защита 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Осигурени 

безопасни 

условия на 

обучение. 



гражданска 

защита и 

провеждане на 

час на класа. 

Поддържане на 

системите за 

видеонаблюдения 

и охрана на 

училището. 

Директор Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Наличие на 

система за 

видеонаблюдения 

и охрана на 

училището. 

Поддържане на 

безопасна 

материална база. 

Директор, зам. 

Директори 

Учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Осигурена 

безопасна 

материална база. 

Осигурена 

подкрепяща 

среда за 

учениците, 

индивидуално 

консултиране по 

възникнали 

проблеми, 

свързани с 

поведение, 

взаимоотношения 

с връстници, 

родители, 

учители или 

свързани с 

тяхното 

психично, 

личностно и 

интелектуално 

развитие. 

Педагогически 

съветник, 

Учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Брой 

индивидуални 

консултации на 

ученици по 

проблеми, 

свързани с 

тяхното 

поведение, с 

взаимоотношения 

с връстници, 

родители, 

учители или  с 

психическото, 

личностното и 

интелектуалното 

им развитие. 

 

Оказване на 

педагогическа и 

психологическа 

подкрепа на 

учениците. 

Педагогически 

съветник, 

Учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Активна 

подкрепа на 

възпитателната 

дейност на 

учениците. 

Ранно 

идентифициране 

на ученици с 

асоциално 

поведение и 

предприемане на 

мерки за работа с 

тях и техните 

родители. 

Поддържане на 

адекватно 

здравно 

Директор, мед. 

сестра 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

Училищен 

бюджет 

Адекватно 

здравно 



обслужване в 

училището. 

2021/22 г. обслужване в 

училището. 

Цел 2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, 

физическа култура, гражданските права и творчески дейности на подрастващите, 

отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата в училището. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Изготвяне и 

реализиране на 

ежегодна 

здравно-

образователна 

програма. 

Мед. сестра, кл. 

ръководители 

Септември  

2021 г. 

Септември  

2022 г. 

Не изисква 

средства 

Наличие на 

здравно-

образователна 

програма. 

Превенция на 

употребата на 

вредни вещества 

сред учениците. 

Пеагогически 

съветник, 

Учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Брой проведени 

здравни беседи, 

дискусии с 

представители 

на здравни 

организации. 

Цел 3. Формиране и развитие на отношения и нагласи за здравословен и 

природосъобразен начин на живот; 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Изграждане на 

навици за 

здравословен 

начин на живот – 

хранене, 

физическа 

активност, 

опазване на 

околната среда. 

Учители, Мед. 

сестра 

 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности, 

свързани със 

здравословния 

начин на живот и 

физическа 

активност и 

опазване на 

околната среда. 

Организиране на 

информационни 

кампании чрез 

тематични 

изложби, 

брошури, 

плакати, 

прожекции, 

свързани със 

здравословен и 

Педагогически 

съветник, 

Училищен 

парламент, 

Учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Брой 

реализирани 

информационни 

кампании. 



природосъобразен 

начин на живот и 

ценности, които 

да ни водят. 

Цел 4. Реализация на политика и мерки, свързани с възпитанието и социализацията 

на учениците. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Установяване на 

позитивна 

дисциплина в 

класната стая. 

Учители, ПС, 

ученици 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Позитивна 

атмосфера в 

класната стая. 

Стриктно 

спазване на 

изискванията, 

заложени в 

Етичния кодекс 

на училището. 

Педагози, 

ученици, 

Училищна 

комисия по 

етика 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Изградени са 

взаимоотношения 

на партньорство 

между учители и 

ученици. 

Провеждане на 

превантивна и 

активна 

политика по 

отношение на 

агресията и 

насилието сред 

учениците. 

Педагогически 

съветник, 

Учители, УКС 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Ранно 

идентифициране 

на ученици с 

асоциално 

поведение и 

предприемане на 

мерки за работа с 

тях и техните 

родители. 

Брой 

реализирани 

дейности за 

преодоляване на 

агресията и 

насилието сред 

учениците.  

Обсъждане на 

правила за 

разрешаване на 

възникнали 

конфликти. 

Педагогически 

съветник, 

Учители, 

Ученици. 

Октомври  

2020 г. 

Октомври  

2021 г. 

Не изисква 

средства 

Прилага се 

процедура за 

разрешаване на 

възникнали 

конфликти. 

Разработване на 

план за 

възпитателната 

дейност. 

Учители в 

ГЦОУД 

Септември 

2020 г. 

Септември 

2021 г. 

Не изисква 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности за 

възпитание в 

национални и 

общочовешки 

ценности. 



Организация 

работата на 

педагогическия 

съветник за 

активна 

подкрепа на 

възпитателната 

дейност. 

Педагогически 

съветник 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Брой 

реализирани 

възпитателни 

дейности. 

 

Кариерно 

ориентиране на 

учениците от VII 

клас. 

Педагогически 

съветник, 

Директор, кл. 

ръководител 

Май 2021 г. 

Май 2022 г. 

Не изисква 

средства. 

Осъществени 

консултации по 

кариерно 

ориентиране. 

Разработване и 

реализиране на 

план на УКС. 

УКС Септември 

2020 г. 

Септември 

2021 г. 

Не изисква 

средства 

Наличие на план 

на УКС. 

Изготвяне на 

периодичен 

анализ на 

дейността на 

комисията. 

УКС Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изисква 

средства 

Осъществяване 

на системен 

анализ на 

дейността на 

комисията. 

 

Приоритетно направление 3. 

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка. 

Цел 1. Ефективна система за обучение и учене, ориентирана към критично мислене 

и приложимост в практиката. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Включване на 

учениците в 

предварителната 

подготовка на 

урока със задачи 

за проучване, 

презентации, 

доклади и др. 

 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изисква 

средства 

Учениците са 

включени в 

предварителната 

подготовка на 

урока. 

Интерактивен 

подход на 

обучение, 

създаване на 

условия за 

формиране на 

умения за трайно 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изисква 

средства 

Осигурени 

условия за 

интерактивно 

учене. 



усвояване на 

учебния 

материал. 

Засилване на 

практическата 

насоченост на 

обучението. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Реализирани 

практически 

дейности. 

Цел 2. Формиране на положително отношение към училището и предлаганото 

образование. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Адаптиране на 

урочните 

планове за 

различните 

паралелки 

спрямо 

равнището на 

подготовка и 

различните 

потребности на 

учениците. 

Учители   Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Годишното и 

урочно 

планиране се 

съобразява с 

учебната 

програма, 

входящата и 

изходяща 

диагностика и 

текущото 

оценяване на 

учениците. 

Осъществяване 

на допълнителна 

индивидуална и 

диференцирана 

работа с 

учениците. 

Учители   Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Прилага се 

диференцирано 

обучение 

според 

равнището на 

справяне на 

учениците. 

Запазване на 

целодневно 

обучение за 

учениците. 

Учители в 

ГЦОУД 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Ефективна 

целодневна 

организация в 

начален и 

прогимназиален 

етап. 

Приемане на 

учебни планове 

с атрактивни 

профили и 

обучение по 

факултативна 

подготовка и 

избираема 

подготовка. 

Директор,  

ЗДУД, Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Септември  

2021 г. 

Септември  

2022 г. 

Не се изискват 

средства 

Учебни 

планове, 

съобразени с 

потребностите 

на учениците. 

Приемственост 

между 

Учители в НЕ и 

ПЕ 

Март-юни  

2021 г. 

Не се изискват 

средства 

Осъществени 

открити уроци 



различните 

класове и 

степени. 

Март-юни  

2022 г. 

за бъдещи 

първокласници 

и петокласници. 

Въвеждане на 

нови учебни 

програми. 

Директор,  

ЗДУД, Екипи за 

ключови 

компетентности, 

Комисия за 

разработване на 

иновации и 

проекти, 

учители 

Септември  

2021 г. 

Септември  

2022 г. 

Не се изискват 

средства 

Въведени нови 

учебни 

програми. 

Обогатяване на 

системата за 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности. 

Директор,  

ЗДУД, Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Бюджет на 

училището 

Проект 

“Подкрепа за 

успех” 

“Образование за 

утрешния ден” 

Брой 

реализирани 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности. 

Включване в 

общински, 

областни и 

национални 

инициативи в 

културно-

спортната 

област. 

Директор,  

ЗДУД, Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой участия в 

общински, 

областни и 

национални 

инициативи в 

културно-

спортната 

област. 

Активно 

включване на 

учениците в 

дейността на 

училищните 

изяви. 

Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой включени 

ученици в 

дейността на 

училищните 

изяви. 

Използване на 

иновативни 

педагогически 

методи и форми 

на преподаване 

и организация 

на учебния 

процес. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства от 

национални 

програми и 

училищен 

бюджет 

Брой 

реализирани 

дейности с 

приложение на  

иновативни 

методи и форми 

на преподаване. 

Обмяна на 

добри практики 

с други 

училища. 

Директор, 

ЗДУД, учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства от 

бюджета на 

училището или 

по национални 

програми.  

Брой 

реализирани 

добри 

практики. 

Самостоятелно 

разработване на 

мултимедийни и 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой 

разработени 

мултимедийни 



електронни 

уроци. 

и електронни 

уроци. 

Цел 3. Формиране и развиване на дигитални умения у учениците. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Включване на 

учениците в 

извънкласни 

дейности, клубове/ 

групи по 

информационни 

технологии. 

Директор,  

ЗДУД, Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства от 

бюджета на 

училището 

или по 

проекти 

Брой ученици, 

включени в 

извънкласни 

дейности, 

клубове/ групи 

по 

информационни 

технологии. 

Мотивиране на 

учениците за 

създаване на 

собствени 

презентации и др. 

електронни 

продукти. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се 

изискват 

средства 

Брой ученици, 

създали 

собствени 

презентации и 

др. електронни 

продукти. 

Приложение на ИКТ 

в образователния 

процес по всички 

учебни предмети; 

Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се 

изискват 

средства 

Планиране и 

използване на 

ИКТ в урока. 

Развиване на 

основната 

компютърна 

грамотност на 

учениците – 

използване на офис 

приложения за 

текстообработка, 

работа с 

презентации и 

мултимедия, 

търсене на 

информация в 

Интернет. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се 

изискват 

средства 

Повишена 

компютърна 

грамотност у 

учениците. 

Цел 4. Прилагане на STEM обучение. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансира 

не 

Индикатори за 

постигането на 

целите 



Интегриране на 

уроци, учебни 

модули, 

интегративни 

предмети, нови 

модули на учебно 

съдържание, нови 

учебни 

предмети, 

извънкласни 

дейности с фокус 

върху STEM. 

Директор,  

ЗДУД, Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Средства от 

бюджета на 

училището 

или по 

национални 

програми или 

проекти 

Интегрирани 

уроци, 

интегрирани 

учебни модули, 

интегративни 

предмети, нови 

модули на 

учебно 

съдържание, 

нови учебни 

предмети, 

извънкласни 

дейности с 

фокус върху 

STEM. 

Създаване на 

условия за проектно 

учене. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се 

изискват 

средства 

Прилагане на 

проектното 

учене. 

Създаване на 

условия за 

мултидисциплинарен 

подход в обучението. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се 

изискват 

средства 

Мултидисципли- 

нарен подход в 

обучението. 

 

Цел 5. Преподаване и оценяване в съответствие с компетентностния подход. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Прилагане на 

разнообразие от 

форми за 

проверка и 

оценка на 

постиженията на 

учениците. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Използване на 

разнообразни 

форми за 

проверка и 

оценка на 

ученици. 

Изготвяне на 

критерии за 

оценяване, 

известни на 

учениците. 

Учители Септември  

2021 г. 

Септември  

2022 г. 

Не се изискват 

средства 

Ясни за 

учениците 

критерии за 

оценяване. 

Изготвяне на 

график за датите 

за тестове и 

класни работи и 

оповестяването 

му на ученици и 

родители. 

Учители В началото на 

всеки учебен 

срок. 

Не се изискват 

средства 

Изготвен  

график за 

датите за 

тестове и 

класни работи. 

Осъществяване 

на контрол върху 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Не се изискват 

средства 

Ритмичност на 

оценяването.   



ритмичността на 

оценяването и 

спазване на 

Наредба №11 за 

оценяване на 

резултатите от 

обучението на 

учениците. 

Учебна  

2021/22 г. 

Установяване на 

входно равнище 

на учениците по 

учебните 

предмети от 

задължителна 

подготовка, 

установяване на 

дефицитите и 

набелязване на 

мерки за 

преодоляването 

им. 

Екипи за 

ключови 

компетентности, 

Учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Мерки за 

преодоляване 

на дефицитите. 

Резултати. 

Целесъобразно 

управляване на 

урочното време 

и постигане на 

баланс между 

отделните 

структурни 

елементи. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Структурните 

компоненти на 

урока се 

разпределят 

равномерно във 

времето. 

Разработване от 

страна на 

педагогическите 

специалисти на 

свои модели на 

интерактивни 

добри 

педагогически 

практики. 

Екипи за 

ключови 

компетентности 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Споделяне на 

добри 

педагогически 

практики. 

Протоколи от 

заседания. 

Осъществяване 

на контрол по 

планирането на 

материала по 

учебните 

предмети и 

разработване на 

различни 

образователни 

материали. 

Директор, 

Директор ЗУД 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Създаден 

механизъм за 

мониторинг и 

контрол. 

 

Цел 6. Формиране на ценности и ценностно-ориентирано поведение. 

 



Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Реализиране на 

дейности за 

екологичното 

възпитание на 

учениците. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности на 

тема екология и 

опазване на 

околната среда. 

Изготвяне на 

патриотичен 

календар на класа. 

Учители Октомври  

2020 г. 

Октомври  

2021 г. 

 

Не се изискват 

средства 

Наличие на 

патриотичен 

календар на 

класа. 

Ученически 

инициативи за 

изразяване на почит 

към националните 

герои. 

Учители Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой ученически 

инициативи за 

изразяване на 

почит към 

националните 

герои. 

 

Цел 7. Насърчаване на ученето през целия живот. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Поощряване на 

учениците за високи 

постижения в 

учебно-

възпитателната 

дейност.  

Директор, 

зам.директори, 

учители 

Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Дарения, 

бюджет на 

училището 

Брой наградени 

ученици. 

Насърчаване на 

учениците за 

самостоятелно 

проучване по даден 

проблем. 

Учители Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой 

самостоятелно 

реализирани 

дейности от 

учениците. 

Развиване на 

силните страни на 

учениците и техните 

заложби. 

Учители Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности за 

развиване 

силните страни 

на учениците и 

техните 

заложби.  

Подпомагане на 

ученици с 

Учители Учебна 

2020/21 г. 

Не се изискват 

средства 

Повишени 

резултати на 

ученици с 



обучителни 

затруднения. 

Учебна 

2021/22 г. 

обучителни 

затруднения. 

Изграждане на 

умения за 

самостоятелно 

учене. 

Учители в 

ГЦОУД 

Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Изградени 

умения за 

самостоятелно 

учене. 

 

Цел 8. Установяване на взаимоотношения на партньорство между учители и 

ученици. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Изграждане на 

позитивни 

взаимоотношения 

учител –ученик. 

Учители, 

Ученици, ПС 

Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Изградени са 

взаимоотношения 

на партньорство 

между учители и 

ученици. 

Утвърждаване на 

позитивна 

дисциплина и 

ефективен 

мениджмънт на 

класа. 

Учители, 

ученици, ПС 

Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Изграден 

позитивен 

организационен 

климат.  

Подкрепа на 

училищното 

самоуправление 

и Училищния 

ученически 

съвет. 

Директор,  

ЗДУД, ПС 

Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна 

2020/21 г. 

Учебна 

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Партньорство 

между преките 

участници в 

училищното 

образование. 

 

Цел 9. Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната 

политика на училището. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Търсене на 

обратна връзка 

от ученици и 

родители по 

въпроси, 

касаещи 

образователния 

процес. 

Директор,  

ЗДУД, ПС 

Екипи за 

ключови 

компетентности, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Удовлетвореност 

на родители и 

ученици по 

конкретни 

въпроси, 

установена с 

анкети, 

интервюта или 

др. 

 

Цел 10. Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед 

пълноценно личностно развитие. 

 



 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Формиране и 

развитие  на  

социално-

емоционалните 

умения  на  

учениците  чрез 

иновативния 

предмет в НЕ 

„Аз и другите“. 

Учители в НЕ Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Повишени 

социално-

емоционални 

умения на 

учениците в НЕ. 

Развитие на 

лидерски 

умения, 

социални и 

граждански 

компетентности 

в ПЕ. 

Учители в ПЕ Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Повишени 

лидерски 

умения, 

социални и 

граждански 

компетентности 

в ПЕ. 

Провеждане на 

консултации на 

учениците  с 

педагогически 

съветник. 

Педагогически 

съветник 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства  

Брой проведени 

консултации. 

 

Приоритетно направление 4. 

Мотивирани, креативни и висококвалифицирани учители. 

 Цел 1. Утвърждаване на авторитета и кариерно развитие на учителите работещи в 

училище. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Повишаване на 

личната 

квалификация на 

всеки учител. 

Провеждане на 

въвеждаща, 

поддържаща и 

надграждаща 

квалификация. 

Учители, ККД Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства за 

квалификация, 

съгласно 

Наредба № 4, 

и КТД и ВПРЗ  

Относителен дял 

на 

педагогическите 

кадри, участващи 

в 

квалификационни 

дейности. 

Обвързване на 

постигнатите 

квалификационни 

Директор, 

зам.директори 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

Училищен 

бюджет 

Стимулиране на 

учителите спрямо 

постигнатите 



степени с 

материално 

стимулиране. 

2021/22 г. квалификационни 

степени, 

заложено във 

вътрешните 

правила за 

работна заплата. 

Регламентиране 

на допълнително 

заплащане във 

вътрешните 

правила за 

работна заплата 

за положен 

допълнителен 

труд. 

Училищна 

комисия за 

оценка на 

резултатите от 

труда на 

педагогическите 

специалисти 

Септември 

2020 г. 

Септември 

2021 г. 

От училищния 

бюджет, 

съгласно 

ВПРЗ. 

Актуализирани и 

утвърдени 

вътрешни 

правила за 

работна заплата.  

 

Цел 2. Поддържане на изградената система за квалификация. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Разширяване и 

усъвършенстване 

на моделите и 

формите на 

контрол. 

Директор, 

ЗДУД, ККД 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства  

Ефективни 

модели и форми 

на контрол. 

Осъществяване 

на ефективна 

работа на 

екипите за 

ключови 

компетентности. 

Екипи за 

ключови 

компетентности 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства  

Брой сбирки за 

учебна година. 

 

Цел 3. Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация 

при интерес и нужда. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Повишаване на 

професионално-

квалификационната 

степен на 

учителите. 

Директор, 

ЗДУД, учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой учители 

придобили по-

висока ПКС. 

 

Цел 4. Динамизиране и синхронизиране на квалификациите в училището с 

потребностите на колегията и нуждите на пазара. 

 



Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Проучване на 

потребностите на 

учителите от 

допълнителна 

квалификация. 

ККД Септември 

2021 г. 

Септември 

2022 г. 

Не се изискват 

средства 

Анализ от 

проучване на 

потребностите. 

Планиране на 

допълнителна 

квалификация. 

Използване на 

разнообразни 

форми на 

квалификационна 

работа –

практикум, 

тренинг, семинар, 

лектория, 

дискусия и др. 

ККД Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой проведени 

форми на 

квалификационна 

работа. 

Участие в 

квалификационни 

курсове на 

училищно, 

регионално, 

общинско и 

национално ниво. 

Директор, зам. 

директори, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства за 

квалификационни 

курсове от 

бюджета на 

училището и по 

проекти. 

Брой участия в 

квалификационни 

курсове на 

училищно, 

регионално, 

общинско и 

национално ниво. 

Участие в научни 

конференции и 

форуми на 

регионално, 

общинско и 

национално ниво. 

Директор, зам. 

директори, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства за 

квалификационни 

курсове от 

бюджета на 

училището и по 

проекти. 

Брой участия в 

конференции и 

форуми на 

регионално, 

общинско и 

национално ниво. 

Развитие на 

компетентностите 

в съответствие с 

променящата се 

роля на учителя. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства за 

квалификационни 

курсове от 

бюджета на 

училището и по 

проекти. 

Повишени 

компетентности 

на учителите. 

 

Приоритетно направление 5. 

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. 

Цел 1. Изграждане на училището като социално място. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 



Поддържане на 

подкрепяща 

среда за 

учениците със 

специални 

образователни 

потребност чрез 

осигуряване на 

архитектурен, 

информационен 

и 

комуникационен 

достъп в 

училището. 

Директор, зам. 

директори, 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Бюджет на 

училището 

и проекти 

Архитектурен, 

информационен 

и 

комуникационен 

достъп в 

училището за 

ученици със 

СОП. 

Развитие на 

включващото 

образование за 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности. 

Директор, зам. 

директори, 

Педагогически 

съветник, 

училищни 

екипи за 

подкрепа на 

личностното 

развитие на 

ученика 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Реализирани 

дейности за 

приобщаващо 

образование. 

Работа по 

програма за 

превенция на 

ранното 

напускане на 

училище. 

Директор, 

ЗДУД, 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Актуализирана 

програма за 

превенция на 

ранното 

напускане на 

училище. 

Диференцирана 

работа с 

учениците със 

специфични 

образователни 

потребности. 

Екипи за 

подкрепа на 

личностното 

развитие на 

ученика 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Резултати от 

диференцираната 

работа с ученици 

със СОП. 

 

Цел 2. Създаване на условия за изяви на всички ученици в съответствие с техните 

желания и възможности. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Поддържане на 

среда за развитие 

на всички 

ученици, 

съобразно 

техните желания 

и възможности. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Създадени 

възможности за 

включване на 

ученика в 

различни 

училищни 

общности в 



зависимост от 

неговите 

интереси и 

потребности. 

Сформиране на 

екипи от 

специалисти за 

подпомагане 

развитието на 

всяко дете. 

Директор, 

ЗДУД, 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Септември  

2020 г. 

Септември  

2021 г. 

Не се изискват 

средства 

Сформирани 

екипи от 

специалисти за 

подпомагане 

развитието на 

всяко дете. 

Разработване на 

индивидуални 

образователни 

програми. 

Директор, 

ЗДУД, 

Педагогически 

съветник, екипи 

за подкрепа на 

личностното 

развитие на 

ученика 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Създадени 

индивидуални 

образователни 

програми. 

Организиране на 

допълнително 

обучение по 

време на лятната 

ваканция за 

учениците с 

обучителни 

затруднения. 

Директор, 

ЗДУД, учители  

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Училищен 

бюджет 

Допълнително 

обучение по 

време на 

лятната 

ваканция за 

учениците с 

обучителни 

затруднения. 

Резултати. 

Откриване на 

заложбите на 

всяко дете и 

насочване на 

развитието му в 

област, в която 

ще изяви най-

добре своя 

потенциал; 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Реализирани 

дейности на 

ученици с 

изявени дарби. 

Организиране на 

групи за 

занимания по 

интереси, 

съобразно 

желанията на 

учениците. 

Директор, 

ЗДУД, учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансира се 

от училищния 

бюджет 

и проекти 

Брой включени 

ученици в 

занимания по 

интереси. 

Насочване на 

учениците към 

центрове за 

личностно 

развитие и 

приобщаващо 

образование. 

Директор, 

ЗДУД, 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Постижения на 

учениците, 

посещаващи 

центрове за 

личностно 

развитие и 



приобщаващо 

образование. 

Работа по 

програма за 

превенция на 

отпадането на 

ученици от 

образователната 

система. 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой на 

ученици, 

преждевременно 

напуснали 

образователната 

система. 

 

Цел 3. Развиване ефективността на връзката учител – родител. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финасиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Постоянна 

взаимовръзка и 

обратна 

информация за 

поведението и 

успеваемостта на 

учениците. 

Учители, 

педагогически 

съветник 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой проведени 

разговори или 

консултации с 

родители за 

поведението и 

успеваемостта 

на учениците. 

 

Приоритетно направление 6. 

Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с 

обществеността и обществените органи. 

Цел 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финасиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Прилагане на 

ефективни 

подходи за 

работа с 

родители. 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Ефективна 

работа с 

родители. 

Иницииране на 

съвместни 

дейности и 

мероприятия с 

родители. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Активно 

участие на 

родителите в 

училищния 

живот. Брой 

съвместни 

реализирани 

дейности. 

Организиране на 

семинари за 

Педагогически 

съветник 

Учебна  

2020/21 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой 

организирани 



родители по 

въпросите на 

родителската 

компетентност. 

Учебна  

2021/22 г. 

семинари за 

родители по 

въпросите на 

родителската 

компетентност. 

 

Цел 2. Развиване на конструктивна комуникация и взаимоотношения с 

родителската общност в съответствие с ЗПУО. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Прилагане на 

механизъм за 

ефективно 

партньорство с 

Обществен 

съвет. 

Директор, зам. 

директори, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г.  

Не се изискват 

средства 

Проведени 

заседания на 

педагогически 

съвет в 

присъствието на 

представители 

на родителската 

общност. Взети 

съвместни 

решения. 

Провеждане на 

анкети и 

допитвания до 

родителите за 

търсене на 

тяхното мнение 

и позиция по 

актуални 

въпроси. 

Директор, зам. 

директори, 

Педагогически 

съветник, екипи 

за ключови 

компетентности 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой анкети и 

допитвания до 

родителите 

относно тяхното 

мнение и 

позиция по 

актуални 

въпроси. 

Удовлетвореност 

на родителите по 

конкретни 

въпроси. 

Ориентиране 

към нагласи за 

конструктивно 

решаване на 

проблемни 

ситуации. 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Положителни 

резултати от 

решаване на 

проблемни 

ситуации. 

Своевременно 

предоставяне на 

информация на 

родителите, 

касаеща техните 

интереси, от 

страна на 

колегията. 

Директор, зам. 

Директори, 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой проведени 

родителски 

срещи. 

Протоколи и 

списъци от 

родителски 

срещи. 

 



Цел 3. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците.  

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Работещ график 

за консултации и 

приемно време. 

Директор, зам. 

директори, 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой проведени 

консултации с 

родители. 

Консултиране на 

родителите за 

възможностите и 

формите за 

допълнителна 

работа с ученика 

с оглед 

максимално 

развитие на 

заложбите му. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой проведени 

консултации с 

родители за 

допълнителна 

работа с 

ученика с оглед 

максимално 

развитие на 

заложбите му. 

Оказване на 

специализирани 

консултации от 

психолог, 

логопед или 

насочване към 

такива. 

Педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой проведени 

специализирани 

консултации с 

педагогическия 

съветник 

 

Цел 4. Развиване на ефективна система от действия за превенция и контрол на 

безпричинни отсъствия. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Своевременно 

информиране на 

родителите за 

голям брой 

допуснати от 

ученика 

отсъствия. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Минимален 

брой допуснати 

от ученика 

отсъствия. 

Търсене на 

подкрепа и 

съдействие от 

родителите за 

преодоляване на 

проблема с 

безпричинните 

отсъствия. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Минимален 

брой допуснати 

безпричинни 

отсъствия. 



 

Цел 5. Активно външно партньорство. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на дейностите 

Финасиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Задействане на 

процедура за 

създаване на 

Училищно 

настоятелство. 

Директор, зам. 

директори, 

педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Бюджет на 

училиюето 

Създадено 

Училищното 

настоятелство. 

Взаимодействие с 

Агенцията за 

закрила на детето 

и структурите на 

полицията. 

Директор, зам. 

директори, 

педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой срещи с 

представители на 

социални 

партньори: 

Агенция за 

закрила на 

детето, структури 

на полицията. 

Взаимодействие с 

Областна управа, 

Общинска 

управа; 

общински 

съветници; 

местната 

общественост; 

неправителствени 

организации; 

културни и 

образователни 

институции. 

Директор, зам. 

Директори, 

Педагогически 

съветник, 

Учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не се изискват 

средства 

Брой срещи с 

представители на 

социални 

партньори: 

представители на 

общински 

организации, 

представители на 

местната 

общественост и 

др. 

 

Приоритетно направление 7. 

Развитие и подобрения във външната и вътрешната среда на училището. 

Цел 1. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финасиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Естетизиране на 

външната среда. 

Директор, 

ЗДАСД, 

хигиенисти, 

отговорник 

поддръжка на 

училището 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансиране от 

бюджета по 

допълващ 

стандарт за 

материалната 

база и проекти 

Реализирани 

дейности за  

естетизиране на 

външната среда. 



Поддръжка и 

естетизиране на 

външната ограда 

на училището. 

Директор, 

ЗДАСД, 

хигиенисти, 

отговорник 

поддръжка на 

училището 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансиране от 

бюджета по 

допълващ 

стандарт за 

материалната 

база и проекти 

 

Реализирани 

дейности за 

поддръжка и 

естетизиране на 

външната 

ограда на 

училището. 

Поддръжка на 

цветните лехи, 

тревните площи, 

короните на 

дървета. 

Директор, 

ЗДАСД, 

хигиенисти, 

отговорник 

поддръжка на 

училището 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансиране от 

бюджета по 

допълващ 

стандарт за 

материалната 

база и проекти 

Реализирани 

дейности за 

поддръжка на 

цветните лехи, 

тревните площи 

и короните на 

дървета.  

Подобряване на 

интериора в 

кабинети, 

класните стаи, 

коридора и 

фоайета. 

Директор, 

ЗДАСД, 

хигиенисти, 

отговорник 

поддръжка на 

училището 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансиране от 

бюджета по 

допълващ 

стандарт за 

материалната 

база и проекти 

Реализирани 

дейности за 

подобряване на 

интериора в 

кабинети, 

класните стаи, 

коридора и 

фоайета. 

Поддържане на 

зелени кътове в 

сградата на 

училището. 

Учители, 

ученици, 

хигиенисти,  

отговорник 

поддръжка на 

училището 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансиране от 

бюджета по 

допълващ 

стандарт за 

материалната 

база и проекти 

Реализирани 

дейности за 

поддържане на 

зелени кътове в 

сградата на 

училището. 

 

Цел 2. Повишаване привлекателността на учебния процес и на училищната среда. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Създаване на 

„зелена“  

образователна 

среда -  класна 

стая на открито. 

Директор, 

ЗДАСД, 

Комисия за 

разработване на 

иновации и 

проекти, 

учители 

Учебна  

2021/22 г. 

 

Финансиране от 

проекти 

Създадена  

„зелена“  

образователна 

среда -  класна 

стая на открито. 

Използване на 

ИКТ за 

иновативно 

обучение и учене 

чрез онлайн 

платформи. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансиране от 

бюджета на 

училището 

Иновативно 

обучение и 

учене чрез 

онлайн 

платформи. 

 

Цел 3. Подобряване на материалната база.  

 



Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Смяна на 

дограми и 

саниране на 

училището. 

Директор, 

ЗДАСД, 

счетоводител 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансиране  

от Община 

Пловдив  

Подновени 

дограми и 

санирано 

училище. 

Обновяване на 

физкултурния 

салон. 

Директор, 

ЗДАСД, 

счетоводител 

Учебна  

2021/22 г. 

Финансиране от 

Община 

Пловдив 

Дарения 

Обновен 

физкултурен 

салон. 

 

Приоритетно направление 8. 

Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и 

създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество. 

Цел 1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Оптимизиране 

работата на 

училищния 

ученически 

съвет. 

Училищен 

ученически 

съвет, 

педагогически 

съветник, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изискват 

средства 

Брой 

реализирани 

дейности на 

училищния 

ученически 

съвет. 

 

 

Цел 2. Привличане и мотивиране на ученици за участие в извънкласни дейности. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Мотивация на 

учениците за 

изява в 

извънучилищни 

мероприятия и 

дейности- 

състезания, 

конкурси, 

олимпиади, 

изложби, 

спортни форуми, 

тържествени 

събития и др. 

 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изискват 

средства 

Реализирани 

дейности, 

мотивиращи 

учениците за 

усвояване на 

допълнителни 

знания и 

умения. 

Брой ученици 

включени в 

извънкласни и 

извънучилищни 

прояви. 



Активно 

съдействие и 

подпомагане на 

инициативите на 

учениците от 

педагогическата 

колегия. 

Учители Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изискват 

средства 

Брой учители, 

подготвили 

ученици-

призови места  

на състезания, 

олимпиади и др. 

Популяризиране 

на резултатите 

на учениците от 

състезания и 

олимпиади. 

Комисия за 

актуализиране 

сайта на 

училището, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Не изискват 

средства 

Отбелязани 

резултати на 

учениците в 

училищния 

сайт. 

Стимулиране на 

учениците с 

грамоти за, 

участие в 

извънкласни 

мероприятия. 

Директор, 

ЗДУД, учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Бюджет на 

училището 

Дарения 

Утвърдена 

система за 

поощрения и 

награди на 

ученици, 

участвали в 

извънкласни 

мероприятие. 

Поощряване с 

морални и 

материални 

награди при 

показани високи 

постижения в 

областта на 

науката, 

изкуството и 

спорта. 

Директор, 

ЗДУД, учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Бюджет на 

училището 

Дарения 

Утвърдена 

система за 

поощрения и 

награди на 

ученици при 

показани 

високи 

постижения в 

областта на 

науката, 

изкуството и 

спорта. 

 

Номиниране и 

излъчване на 

„Ученик на 

годината“ на 

патронния 

празник на 

училището. 

Директор, 

ЗДУД, учители 

Април 2022 г. Бюджет на 

училището 

Дарения 

Утвърдена 

система за 

поощрения и 

награди на 

„Ученик на 

годината“. 

Цел 3. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които 

спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на учениците. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 



Създаване на 

клубове по 

интереси. 

Учители Октомври  

2021 г. 

Октомври 2022 

г. 

По проекти и 

бюджет на 

училището 

Наличие  на 

функциониращи 

различни форми 

на извънкласна 

и 

извънучилищна 

дейност. 

 

 

 

 

 

 

Приоритетно направление 9. 

Участие в национални и европейски програми и проекти. 

Цел 1. Създаване на условия за участие в национални, европейски и други 

международни програми и проекти. 

 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение 

на 

дейностите 

Финансира 

не 

Индикатори 

за 

постигането 

на целите 

Участие в национални 

програми и проекти: 

1. НП„Квалификаци“ 

2. НП “ИКТ в 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование“; 

3. НП „Без свободен 

час“ модул „Без 

свободен час в 

училище“;  

4. ПМС  

№ 129/11.07.2000г. 

средства за 

подпомагане на 

физическото 

възпитание и спорта 

на учениците  

5. НП„Осигуряване на 

съвременна 

образователна 

среда“  

6. НП „Иновации в          

действие“ 

Директор, зам. 

директори, 

Комисия за 

разработване 

на иновации и 

проекти, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Бюджет на 

училището 

Брой участия 

в национални 

проекти и 

програми.  



7. Проект 

BG05M2OP001-

2.011-0001 

„Подкрепа за успех“ 

по Оперативна 

програма „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“ 

8. Проект 

BG05M2ОP001-

2.012-0001 

„Образование за 

утрешния ден“ – 

„Повишаване на 

дигиталната 

компетентност и 

умения на 

учениците под 

формата на 

извънкласни 

дейности (клубове 

по интереси и 

допълнителни 

занимания по 

ключови дигитални 

умения – базови и 

за напреднали, 

включително и 

компютърно 

моделиране/ 

кодиране)“  

9. НП „Изграждане на 

училищна STEM 

среда“  

10. НП „Иновативни 

училища“ 

Цел 2. Развиване на конкурентно – способността на училището. 

Дейности Отговорници Срок за 

изпълнение на 

дейностите 

Финансиране Индикатори за 

постигането на 

целите 

Реализиране на 

ефективна 

рекламна 

кампания за 

постиженията на 

училището. 

Директор, зам. 

директори, 

Комисия за 

актуализиране 

на сайта на 

училището, 

екипи за 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства от 

бюджет на 

училището и  

проекти за 

рекламни 

брошури, 

плакати, 

поддържане на 

Популяризиране 

на училището и 

постиженията 

на учениците. 

 



ключови 

компетентности 

сайт на 

училището -  

Презентиране на 

училището пред 

обществеността 

чрез 

организиране на 

училищни 

мероприятия с 

активно участие 

на родители и 

ученици, 

отбелязване на 

тържествени 

събития и 

ритуали от 

националния 

календар, 

популяризиране 

на добри 

практики  

Директор, зам. 

директори, 

Училищна 

комисия по 

празниците, 

учители 

Учебна  

2020/21 г. 

Учебна  

2021/22 г. 

Средства  

от дарения и 

бюджет на 

училището за 

организирането 

на училищни 

мероприятия 

Взаимодействие 

с местната 

общественост. 

Брой проведени 

инициативи с 

включване на 

родителите. 

Отбелязване на 

празниците от 

националния 

календар пред 

обществеността.  

Ден на 

отворените 

врати за 

популяризиране 

на добри 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 


