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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И 

НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА. 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на 

образованието 

1.1.1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на 

европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието 

като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в 

контекста на промените. Квалификация на ръководния персонал по проблемите, 

свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики 

към новите образователни цели. 

Срок: август 2016 г. 

Отговорник: Директор 

1.1.2. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение 

дейностите. 

Срок: август 2016 г. 

Отговорник: Директор 

1.1.3. Изграждане на училищна система за качество: 

- Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност 

през настоящата  учебна година при изработване на годишните разпределения и 

плановете на класния ръководител. 

- Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество. 

- Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, 

ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/ 

o Разработване на Годишните тематични плановена учителите в ПИГ (I –IV 

кл) и утвърждаването им от директора 

Отг: Учителите в ПИГ 

                                Срок: 14.09.2016 

 

o Изготвяне и утвърждаване от директора на седмичното разписание на 

часовете в училище. 

Отг: Отговорниците за учебната програма 

Срок: 14.09.2016 

 

o Подаване на заявления до директора на училището за включване на 

учениците в ПИГ 

Отг: Класните ръководители 
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Срок: 15.09.2016 

 

 

o Приемане на ПС на училищната програмаза ЦО на учебния ден 

Отг: Директорът 

Срок: 16.09.2016 

 

o Щатно обезпечаване на ПИГ в училището 

Отг: Директорът 

Срок:  

- Изграждане на училищни екипи за: 

 подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

 развитие на училищната общност 

Отговорник: Директор, ПЕКК 

Срок: март 2017 г. 

 

1.1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности 

Отговорник: ПС 

     Срок: август 2016 г. 

 

 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

1.2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

         Срок: 2016/2017 г. 

Отговорник: ПС 

1.2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

       Срок: 2016/2017 г. 

Отговорник: Комисия за квалификация 

1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета. 

       Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, гл. 

счетоводител 

 

Дейност 3. Квалификация 
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1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и други педагогически 

специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от същата глава 

       Срок: септември,2016 г. 

Отговорник: Директор, ПЕКК 

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и документиране 

на квалификационна дейност за педагогическите специалист, проведена от други 

институции. 

       Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник:  Председател на комисия, 

ПЕКК 

1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите 

чрез учене през целия живот. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор 

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

o Вътрешноучилищна квалификационна дейност 

 Тренинг на тема „Оценяване на учебни проекти в основното 

училище“ 

 Тренинг на тема „Интерактивни форми и методи на преподаване в 

училище“Тренинг на тема „Формиране на умения за обмен на 

данни между учителите“ 

 Курс на тема „Интегративни техники и подходи в обучението на 

деца и ученици със СОП“ 

 Обучение „Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и 

деца с нарушена концентрация на внимание“ 

 

Срок: до 30.05.2017 г. 

Отговорник: Директор 

o Извънучилищна квалификационна дейност 

 Курс на тема „Емоционалната интелигентност на ученика“ 

 Семинар на тема „Успешна комуникация с родителите“ 

Срок: до 30.05.2017 г. 

Отговорник: Директор  
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 Курс на тема „Разработване и управление на проекти по 

Европейски фондове“ 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  председател на 

комисия 

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит. 

Срок: постоянен 

Отговорник: всеки педагогически 

специалист 

 

Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

1.4.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция /справка СФУК/ 

- Инструкция за вътрешна комуникация; 

- Правилник за документооборота 

Срок: февруари, 2017 г. 

Отговорник: Директор, ЗАТС 

 

1.4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 

дисциплини 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  председател на 

ПДЕК, ЗАТС 

1.4.3. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната 

документация 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор 

1.4.4.Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията 

на Стандарта за информация и документите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: ПДЕК  

Дейност 5. Училищен персонал. 

1.5.1. Инструкция за вътрешна комуникация 
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Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор 

1.5.3. Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на 

решение, осъществяване на контрол и изпълнение. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор 

1.5.4. Изработване на критерии за оценка труда на учителите и служителите 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Комисия по качество, 

ръководство, гл. счетоводител 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 

УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА. 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

2.1.1. Запознаване със Стандарта за физическата среда, информационното и 

библиотечно обслужване и осигуряване на условия за интерактивно учене. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор, 

Педагогическите специалисти 

2.1.2. Изграждане на ГУТ и училищни Комисии по безопасност и здраве и уреждане в 

правилник правата и задълженията им за предотвратяване на рисковете 

2.1.3.  

Срок: октомври, 2016 г. 

Отговорник: Директор, ГУТ 

2.1.4.Дейности и мероприятия  на ГУТ 

 

Безопасност на движението 
 

1. Учебния материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и 

теми за всеки клас. 

Отг.: класните ръководители                                    срок: постоянен  

2. Класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътно-

транспортната обстановка в района на училището. 

Отг.: класните ръководители                                    срок: 10.11.2016 



7 
 

3. Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. 

Отг.: класните ръководители                                    срок: 18.12.2016 

4. След завършване на учебните занятия на I и II клас учителите лично да 

извеждат учениците и да ги предадат на родителите в училищния двор. 

Отг.: кл. ръководители I и II клас                             срок: постоянен 

5. Да се проведе среща с училищното настоятелство за обсъждане проблемите  на 

БД и набелязване на конкретни мерки. 

Отг.: Директора                                                         срок:  Декември 2016 

6. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, 

походи, зелени училища, наблюдения и др.) да се провеждат разговори с 

учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да 

бъдат инструктирани срещу подпис.Да се попълва маршрутен лист от 

ръководителя на групата по утвърден образец. 

Отг.: ръководителя на групата                                  срок: постоянен 

Охрана на труда 

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия 

на възпитание, обучение и труд. 

Отг.: всички учители                                                    срок: постоянен 

2. Да се запознаят със задълженията за БЗУВОТ учениците по време на обучение 

по  технологии и предприемачество, физическо възпитание и спорт, химия, 

физика, биология и  информационни технологии и  да се следи за тяхното 

спазване по време на провеждане на занятията. 

Отг.: съответните учители                                          срок: постоянен 

3. Да се водят работни тетрадки за регистриране на инструктажите по безопасност 

и хигиена на труда и противопожарна охрана с учениците. 

Отг.: съответните учители                                          срок: постоянен 

4. Да се изготви и представи на директора програма за начален инструктаж по БХТ 

и ПО с работници и служители. 

Отг.:Росица Асенова                                             срок: септември.2016 

Да се приготви  и представи на директора програма за начален инструктаж по 

БХТ и ПО с учениците. 

Отг.: съответните учители                                          срок: септември.2016 

5. Да се заведат и водят книги за начален и периодичен инструктаж. 

Отг.: Росица Асенова                                           постоянен 

6. Да се извършат инструктажите на работниците и служителите по БХТ и ПО. 

Отг.: Росица Асенова                                            постоянен 

7. Да се инструктират срещу подпис  всички ученици за БХТ и ПО. 

Отг.: класните ръководители                                       срок: 30.09.2016 
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8. Да се изготвят и проведат инструктажи с учениците за безопасна работа в 

съответните учебни  кабинети и физкултурни салони. 

Отг.:съответните учители                                          срок: 30.09.2016 

9. Да се запознаят учениците, педагогическия и не педагогически персонал и 

родителите с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в училището. 

Отг.: класните ръководители                                     срок: 30.10.2016 

10. След приключване на учебни занятия учителите задължително да проверяват за 

забравени включени учебно-технически средства  и осветление. 

Отг.: всички учители                                                    срок: постоянен 

11. Да се избере комисия по трудоустрояването в училище. 

           Отг.: директора                                                               срок: 30.10.2016 

Защита при бетствия 

1. Да се спазва учебната програма, която е разработена в съответствие с 

изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и е 

съобразена с възрастовите, физиологичните и психологични особености на 

учениците. 

Отг.: всички учители                                                    срок: постоянен 

2. Да се вземат в час на класа темите по защита при бедствия, съгласно 

разпределението на учебното време по теми. 

Отг.: класните ръководители                                       срок: постоянен 

3. Занятията по защита при бедствия да се провеждат през учебната година във 

време и място, съобразени с конкретните специфични условия на обучение. 

Отг.: класните ръководители                                      срок: постоянен 

4. Привличане на специалисти от други ведомства с отношение към защита при 

природни бедствия за комплексни знания и практически обобщения. 

Отг.: Директора                                            срок: 30.05.2017 

5. Да се запознаят учениците с евакуационната схема на училищните сгради и да се 

проиграе планът на евакуация, като се отрази в материалната книга. 

Отг.: Л. Берковска                                                           срок: до15.06.2017 

 

Противопожарна охрана 

1. Да се запознае педагогическия и не педагогически персонал с изискванията за 

противопожарна охрана. 

Отг. Комисия по ПАБ                                                                             

 срок: 30.10.2016 

2. Да се осигури свободен достъп по всяко време към всички сгради, помещения, 

съоръжения и водоизточници. 
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Отг.: Директора                                                              срок: постоянен 

3. Да се изнасят своевременно горимите отпадъци и смет. 

Отг.: чистачките                                                           срок: постоянен 

4. Да се осигури необходимото противопожарно оборудване. 

Отг.: Директора                                                            срок: постоянен 

5. Да се изготви списък на местата с локално отопление, вида на уредите и 

отговорниците за тяхното използване. 

Отг.: Асенова                                                             срок: 30.09.2016г. 

 

2.1.3. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от 

неговите интереси и потребности – групи по интереси и др. 

Срок: октомври, 2016 г. 

Отговорник: Пед. специалисти 

2.1.4.Осигуряване на условия за интерактивно учене и създаване възможности за 

приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти 

2.1.5. Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 

преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от 

ученето и повишаване активността на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти 

 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

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

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

училище. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор,  класни 

ръководители, уч. психолог  

2.2.1.2. Специализирана работа с родителите за по-голяма 

заинтересованост към образователно-възпитателния процес. 
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Дни на отворените врати в ПК: 

 Обр.напр. „Български език и литература“ – Тема „Моите желания 

до Дядо Коледа“ 

      Срок: Декември, 2016 

      Отговорник: Радост Димитрова 

 

 Обр.напр. „Околен свят“ – Тема „Буквите имат празник“ 

      Срок: Май, 2017 

      Отговорник: Радост Димитрова 

 Родителски срещи 

     Срок: ....... 

Отговорници: Директор, всички класни 

ръководители 

2.2.1.3. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни 

стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с 

увреждания. 

2.2.1.4. Осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси и на 

организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетана с 

традициите на отделните етнически групи. 

2.2.1.5. 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. 

Срок – декември 2016 

Отг.: Класни ръководители, учители по ИТ 

 

2.2.1.6. КВАЛИФИКАЦИЯ на педагогическите специалисти в посока 

управление на конфликти, справяне с агресията и насилието и превръщането му в 

педагогически консултант; 

- Провеждане на обучителен семинар на педагогическите специалисти за 

последиците агресия и насилие в училище; 

- Провеждане на обучения за агресията и насилието и начините за 

разрешаване на конфликти; 

 Отг.: Класни ръководители, уч. психолог 

Срок: Януари 2017 

 

2.2.1.7. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието  - 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ на учениците, завършващи основно 

образование, съобразно техните интереси и възможности. 

 Осигуряване на професионално консултиране и ориентиране 

чрез привличане на ЦПО; 
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Отг.: Класни ръководители,  уч. психолог 

Срок: май 2017 

 

 

2.2.2. Изграждане на механизъм за превенцията и създаване на правила в училищните 

общности и използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти. 

Срок: март, 2017 

 1. Запознаване с правата и етичните норми на поведение на децата, както и 

повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им. 

срок: 

постоянен 

отг:учителите 

2.Създаване на сигурна училищна среда, в която детето да получава адекватно 

обучение, възпитание, здравни грижи, храна и да живее без насилие. 

срок: постоянен 

отг:учителите 

     3. Съблюдаване на правила за опазване поверителността на предоставената 

информация.  

срок:постоянен 

отг: Комисията по етика 

4.Осъществяване /при необходимост/ на сътрудничество между организациите, 

както и на взаимодействие между професиите, които имат отношение към 

благополучието на децата, училището и семейството. 

срок:постоянен 

отг: Комисията по етика 

 

Отговорник: Директор, уч. психолог 

2.2.3. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и 

реализиране на дейности за разрешаване на конфликти. 

Срок: април, 2017 

Отговорник: Директор, уч. психолог 

2.2.4. Съвместна работа на уч. психолог с класните ръководители по изпълнение на 

Програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение 

Срок: постоянен 

Отговорник: уч. психолог, класни 

ръководители 
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2.2.5. 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; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, учители 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 

ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ 

Дейност 1: Учебна дейност 

3.1.1. Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен 

с ДОС и учебния план на училището. 

Срок: септември, 2016 

Отговорник: Директор, учители 

3.1.2. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост. 

Срок: при необходимост 

Отговорник: Директор, учители 

3.1.3. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с 

нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове. 

Срок: септември, 2016 

Отговорник: Директор, учители 

3.1.4. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 

затвърдяване съгласно изискванията на ДОС. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, учители 

3.1.5. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 

подготовка и различните потребности на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически 

специалисти 
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3.1.6. 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. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически 

специалисти 

3.1.7. Включване на значителна част от учениците в отделните структурни елементи 

на урока и събуждане на интереса им и на потребност от аргументирана позиция и 

защитата й. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически 

специалисти 

3.1.8. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в 

обучението. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически 

специалисти 

3.1.9. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, 

интерактивен подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за 

правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически 

специалисти 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

3.2.1. Запознаване и спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

Срок: септември, 2016/постоянен 

Отговорник: Директор, учители 

3.2.2. Осигуряване на обучение за учителите по доцимология – свързано с методи на 

оценяване на учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на 

разнообразни форми на проверка и оценка, основани на: 

- Достъпност на оценяването 

- Точност 

- Сравнителен анализ 
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- Яснота 

- Съгласуваност 

- Сравнимост 

- Свързаност 

- Надеждност 

- Безпристрастност 

- Обективност - непредубеден начин 

- Предварителен достъп – прозрачност в системата 

- Подобряване на качеството 

Срок: април, 2017 г. 

Отговорник: Директор, ПЕКК 

3.2.3. Разработване и утвърждаване на училищни "стандарти" /училищни добри 

практики/ за оценяване по отделни предмети и запознаване на учениците с тях. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти 

3.2.4. Провеждане на информационна кампания в началото на учебната година с 

ученици и родители за запознаване с критериите за оценяване. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: Директор, учители 

3.2.5. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и  предварителното 

му оповестяване на учениците и на родителите. 

Срок: октомври, 2016 г. 

Отговорник: Директор, учители 

3.2.6. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно 

равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел разработване на 

политики за подобряване на резултатите. 

Срок: май, 2017 г. 

Отговорник: Директор, учител ИТ 

3.2.7. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно 

чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: май, 2017 г. 

Отговорник: Директор, ПЕКК 

3.2.8. Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво 

трябва да развият у себе си. 

 

Оценяване на самостоятелното учене – критерии за оценяване 
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• при приложение на вече усвоеното – обяснение (устно, писмено или с 

илюстрация) на решението на задачата, обяснение на начина на мислене в 

процеса на осъществяване на дейността; предоставяне на доказателства за 

осъществяване на самостоятелното решение на задача или проблем чрез 

разбиране, осмисляне на връзки между понятия, факти, закони и др.;  

• при  разработване на практически проекти, доклади, презентации и др. – 

представяне на план на работата и доказателства за осъществяването на всеки 

един етап;  

• управление на времето за осъществяване на дейностите, както в клас така и при 

разработване на проекти и др. 

Съставяне на собствени задачи - методични варианти 

• В началото на часа, като кратка задача се съставя от всеки ученик въз основа на 

вече познато учебно съдържание.  

• За работата се определя време (5 минути) и след неговото изтичане учениците 

разменят по двойки съставените задачи.  

• За решението се отделя същото време, като се поставя изискване за оценка на 

задачата по критерии, които се определят от характера на учебния предмет, 

например: доколко съответства на съдържанието; сложност; правилно поставени 

дадено и търсено; правопис и пунктуация на условието и др.  

 

5. Примерни самостоятелни учебни дейности за извънкласна работа и тяхното 

оценяване 

Заедно с учениците могат да се обсъдят и приемат няколко групи критерии: 

• Критерии, свързани с определянето на целта на разработвания продукти и 

планиране на дейността – учениците да включат в презентацията целта на 

работата и плана, по който са работили включително и разпределението на 

времето за всеки етап.  

• Критерии, свързани със събирането и организирането на информация по 

проблема: какво е известно за него от предложеното в клас съдържание, нови 

елементи, открити и представени от ученика; нови начини за онагледяване на 

вече известно съдържание и др. 

• Критерии, свързани с представянето на информацията: оформление; шрифт; 

оцветяване; четивност; атрактивност; представяне пред класа. 

• Критерии, свързани с етични норми: описване на източниците на информация; 

подчертаване на собствените виждания или разработки от ученика или от всеки 

ученик, участвал в групата; благодарност към помощниците – родители, 

приятели, съученици и др.  

Разработване и защита на проект 

Примерни критерии за оценяване на изпълнението на проектите: 

Аргументиране на избора на темата, практическото направление на проекта и 

значимостта на извършената работа; 
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Обем и пълнота на разработката, изпълнение на определените етапи, завършеност, 

подготовката му за представяне пред публика; 

Аргументиране на предложените решения, подходи, изводи, пълнота на 

библиографията; 

Ниво на творчество, оригиналност на темата, подходите, намерените решения, 

предложените аргументи, оригиналност или своеобразност на материалното 

превъплъщение и представяне на проекта; 

Качество на пояснителните записки: оформление, съответстващо на стандартни 

известни изисквания, рубрикация и структуриране на текста, качество на схемите, 

рисунките и др. 

Качество на представената разработка – предмет, процес, софтуер и т.н., спрямо 

определени стандарти, оригиналност 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

 

 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - 

учител; ученик - ученик, учител – учител 

 

3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на 

детето и ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование. 

Срок: 2016 г. 

Отговорник: Директор, начални 

учители 

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители, уч. психолог 

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката: 

- Проектно учене; 

- Използване на интерактивни методи и др.; 

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките: 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: пед. специалисти 
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3.2.9. Разяснение пред учениците на методиката за групови изпитвания /чл.15 ДОС – 

оценяване/ - При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и 

отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

Срок: септември, 2016 г. 

Отговорник: пед. специалисти 

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 

самоуправление. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Кл. ръководители, 

Ученически парламент 

3.3.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 

свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Ученически 

парламент 

 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО и ДЗИ. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Пед. специалисти 

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при 

условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с 

обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да 

продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/. 

Срок: май/юни, 2017 г. 

Отговорник: Пед. 

специалисти,психолог 

 

 

3.4.4. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по 

различни причини. 

Срок: септември, 2016 г. 

o Отговорник: Директор, ПЕКК 

   Създаване на условия за включване на ученика в група за 

повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти; 

 Насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности 

 Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 

 Участие на ученика в дейности на училището и класа 
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 Изграждане на широко публично доверие и подкрепа на политиките за 

превенция и намаляване на преждевременното напускане на училище 

 Превръщането на училището в ПРИЯТНО И ЖЕЛАНО МЯСТО за учениците 

чрез използване на ИНОВАТИВНИ педагогични методи и форми за предаване, 

преподаване и научаване на учебни знания и осигуряване на подходяща 

интерактивна среда в нови модели на класни стаи; 

 Извършване на ефективна ДИФЕРЕНЦИРАНА работа с учениците с намалена 

успеваемост; 

 Подготовка на  учениците за продължаване на образованието  - 

 ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ на учениците, завършващи   основно  

образование, съобразно техните интереси и възможности. 

 Привеждане ДИСЦИПЛИНАТА  на учениците в съответствие с новите 

обществени реалности. 

 Изграждане   на   съдържателен   и   многообразен   учебно-възпитателен 

процес. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у учениците 

чрез ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА, 

свързана с училищни и извънучилищни мероприятия и дейности; 

 Възлагане на отговорни индивидуални задачи на учениците, за да се почувстват 

значими в собствените си очи и в очите на околните, за да се мотивират и 

успяват; 

 Приобщаването    им    към    общочовешките    ценности    и подготовката им за 

пълноценен живот в съвременните обществено-икономически условия. 

 

 Дейности обвързани с „Час на класа“: 

 ЗДРАВНО  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ВЪЗПИТАНИЕ  –  лекции,  беседи, семинари 

свързани с  обучението на учениците по: Наркомания, алкохол, тютюнопушене, 

Сексуално образование и предпазване от СПИН, 

 Продължаване  на  превантивната  възпитателна  работа  на класните                  

ръководители като дейностите се интегрират с цел оказване на помощ  с 

Комисията за борба с  противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни  учениците през 2016/2017 учебна година;(срокът на изпълнение 

се определя от съответната комисия) 

 XII - Лекции в час на класа „Деца помагат на деца“. 

 

 

Дейности обвързани с работата на всяка комисия: 

 

Организиране на творчески и спортни дейности с общ интерес;(всички срокове се 

определят от съответните комисии). 

 

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 
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3.5.1. Организиране и реализиране от училището състезания, конкурси и др. 

- Световен ден на музиката 

Срок: 

Отговорник: М.Димитрова 

- Коледно тържество 

Срок: декември 

Отговорник: всички класни 

ръководители 

- Празник на буквите 

- Лазаровден 

Срок: април 

Отговорник: Е.Ставрева, М.Димитрова, 

Кр. Петрова, А. Никифорова, 

С.Димитрова, всички класни 

ръководители 

  

- Международен ден на детето 

Отговорник: Ал.Русинова 

 

 

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

Срок:2016г./2017г. 

Отговорник: Директор, учители 

5.3.1 Участие в Националния календар за извънучилищна дейност:  

 

- Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век “ – май 2017г. гр. София 

- Ден на Земята 22.04.2017г. - всички региони 

 

- Национален конкурс по приложно изкуство “От Коледа до Васильов ден“ -

16.12.2016г гр. София 

 

- Зелена седмица – юни 2017г. – всички региони 

 

- Седмица на мобилността и ден без автомобили – всички региони 

 

- Национален конкурс „ Моите детски мечти“ 24.02.2014г. гр. София 

 

- Национален конкурс по народно приложно изкуство“ Лазарка мома гиздава“ – 

27.04.2017г. гр. София 

 

- Национален детски конкурс за рисунка на колинарна тематика „ Рецептите на 

баба“ 27.04.2017 гр. София 

 

- Национален ученически конкурс „ Български архитектурни паметници и 

възрожденски къщи в макети“ – 03.03.2017г. гр.Варна 
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- Национален литературен конкурс „ Рицарска постъпка“ – март- април 2017г. 

  

5.3.2. Национален спортен календар 

 

- Месец на физическата активност 

Срок:октомври 

Отговорници: Класни ръководители, 

Л.Берковска, В.Николова, Н.Баранов 

- Участие в маратона на гр. София 

Срок:октомври 

Отговорник: Н.Баранов 

- Вътрешно училищно първенство по футбол и минифутбол 

Срок:октомври 

Отговорници: Л.Берковска, 

В.Николова, Н.Баранов 

- Вътрешно училищно първенство по волейбол и миниволейбол 

Срок:декември 

Отговорници: Л.Берковска, 

В.Николова, Н.Баранов 

- Вътрешно училищно първенство по баскетбол 

Срок:декември 

Отговорници: Н.Баранов 

- Вътрешно училищно първенство по тенис на маса  

Срок:декември - януари 

Отговорници: Л.Берковска, Н.Баранов 

- Участие в районни първенства по футбол, баскетбол и волейбол 

Срок:октомври – ноември - декември 

Отговорници: Л.Берковска, Н.Баранов 

- Участие в зони /градско първенство/ - при класиране 

Срок:по наредба 

Отговорници: Л.Берковска, Н.Баранов 

- Спортни празници 

Срок:по наредба 

Отговорници: Класни ръководители, 

Л.Берковска, В.Николова, Н.Баранов 

- Участие в турнир по мини волейбол на БФВ и СО 

Срок:ноември/май 

Отговорници: Л.Берковска, В.Николова 

- Участие в градско първенство – ски глигански слалом 

Срок:февруари/март 

Отговорници: Л.Берковска, Н.Баранов 

- Участие в първенство – ски глигански слалом на община Витоша 

Срок:март 

Отговорници: Л.Берковска, 

В.Николова, Н.Баранов 
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- Участие в турнира на „Кока-кола“ – футбол 

Срок:май 

Отговорници: Класни ръководители, 

Л.Берковска, В.Николова, Н.Баранов 

- Турнир „Данониада„ по футбол от месец април до месец юни 2017г. 

Срок: април/юни 

Отговорници: Класни ръководители, 

Л.Берковска, В.Николова, Н.Баранов 

 

 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти 

- -Програми и проекти на МОН  

Отговорник:  учител по ИТ и учители 

по предмети. 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 

- Планиране,  координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно 

ниво. 

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

- за придобиване на професионално квалификацияонни степени; 

Срок:постоянен 

Отговорник: Директор, счетоводител  

- -Регламентиране на допълнително заплащане във вътрешните правила за 

работната заплата за положен допълнителен труд. 

Срок:постоянен 

Отговорник: Директор, гл. 

счетоводител 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието 

и социалицията на децата. 

4.1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с 

представителите на ученическото самоуправление и родителите. 

Срок:октомври, 2016г. 
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Отговорник: Директор, педагогически 

специалисти, председател УП и 

родители 

4.1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, 

задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, 

емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в 

съответствие с техните потребности, способности и интереси. 

Срок:октомври, 2016г. 

Отговорник: Директор, уч. психолог 

4.1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, 

индивидуално консултиране по възрастови проблеми. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, психолог  

4.1.4. Създаване и функциониране на различни форми на извънкласна и извънучилищна 

дейност. Разработване на планове по направления за усвояване на ключовите 

компетентности. 

Срок: октомври, 2016г. 

Отговорник: Директор, педагогически 

специалисти 

4.1.5. Разработване и реализиране план на Дейност на УКБППМН: 

- Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на 

комисията; 

- Предприемане на мерки за подобряване на резултатите. 

Срок: септември, 2016г. 

Отговорник: Директор, председател 

УКБППМН 

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната 

дейност 

 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

- На ниво паралелки; 

- Чрез формите на ученическото самоуправление; 

- Чрез проекти и програми; 

- Чрез съдействие от компетентни органи. 

- Чрез партньорство с институции. 

Срок: септември, 2016г. 

Отговорник: Директор 

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа. 

-      Чрез осигуряване на обща подкрепа: 
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- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- грижа за здравето; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти, институции 

4.2.3. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на 

съответните мерки за работа с тях и семействата им. 

- Провеждане на професионално подготвени анкети за констатиране социалния 

статус на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти, институции 

4.2.4. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 

на живот. 

- Здравни беседи; 

- Дискусии с представители на здравни организации 

- Обучения; 

- Състезания. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти, институции 

4.2.5. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

 Зелени училища 

       Срок: октомври/март 

       Отговорник: Калинка Петрова 

- състезания на открито; 

- посещения в близки местности; 

- изграждане на еко-база 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти, институции 

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

- Екскурзии с учебна цел 
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Срок: ....... 

Отговорник: Калинка Петрова 

- Патриотичен календар на класа: 

 

- Ден на София /ЧК 

Отговорници: всички класни 

ръководители 

- Ден на независимостта на България 

Отговорници: всички класни 

ръководители 

- Ден на народните будители 

Отговорници: всички класни 

ръководители 

- 1. Март 

- Национален празник на България 

Срок: март 

Отговорник: В. Кайцанова, : всички 

класни ръководители 

- Ден на българската азбука и славянската писменост 

Отговорник: М.Димитрова, Кр. 

Петрова, всички класни ръководители 

- Дена на Христо Ботев и загиналите за България /ЧК/ 

Отговорник: Е.Ставрева, М.Димитрова, 

Кр. Петрова, А. Никифорова, 

С.Димитрова 

 

 

- Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и 

вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник, вкл. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти, институции 

 

4.2.7. Ритуализация на училищния живот. 

 Тържествено откриване на новата учебна година 2016/2017 
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Отговорник: Кр.Петрова, Ал. Русинова, 

М.Димитрова, всички класни 

ръководители 

 

 Тържествено закриване на учебната 2016/2017 година 

- Патронен празник 

Отговорник: Кр.Петрова, Ал. Русинова, 

М.Димитрова, всички класни 

ръководители 

- Символи и ритуали. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. 

специалисти, институции 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: 

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО 

ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И 

ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С 

РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното 

образование 

 

5.1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители (ако има такива) – Система за 

наставничество или менторство. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор 

5.1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището. Изграждане 

на професионални училищни общности. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор и учители 

5.1.3. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  

позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на 

загриженост между всички участници в процеса на образование 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор и пед. екип 
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5.1.4. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното 

ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, 

училищното настоятелство и екипа на ученическото самоуправление 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. екип 

5.1.5. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 

организираните от училището извънкласни дейности. Чл. 208. (1) Сътрудничеството и 

взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални 

консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна 

ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо/. 

- Коледни конкурси; 

- Празници на словото; 

- Училищни изложби; 

- Форуми за превенция на агресията и насилието 

- Дарения за деца в тежко социално 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. екип и 

родители 

5.1.6. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски 

срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и 

задължения спрямо ЗПУО и Стандартите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. екип и 

родители 

Дейност 2: Външно партньорство 

 

5.2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, пед. екип и 

институции 

5.2.2. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, 

и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на 

родителите при определянето на план-приема в училището. 

Срок: април, 2017г. 

Отговорник: Директор, пед. екип и 

родители 

 

 


