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УТВЪРДЕН: 

ДИРЕКТОР: 

                    /Ася Бояджиева – Пенкова/ 

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“, ГР. БЛАГОЕВГРАД  (2018 г.-2019 г.) 

 

I. Цели, дейности и инструменти за реализация на  Стратегията за развитие. 

Планът за реализация на  Стратегията за развитие на ПГИ „Иван Илиев“ (2016-2020) е съгласуван с целите на Стратегията на Европейския съюз за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година, 

Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни стандарти по чл. 22 от ЗПУО. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

1.1. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА. 

Дейности Отговорни лица, институции и 

организации; срокове 

Финансиране         Индикатори  

 срок 

 

отговорник  

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1. Изготвяне на анализ на образова-

телната реформа в страната в кон-

текста на европейските политики и 

стратегически цели за превръща-

Септември 

 2018 

 

Директор Не изисква  

средства 

Утвърден план за изпълнение на 

стратегическите цели. 

Актуализирани вътрешни 

правилници. 
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нето на образованието като нацио-

нален приоритет и намиране мяс-

тото на образователната институ-

ция в контекста на промените. 

Квалификация на ръководния пер-

сонал по проблемите, свързани с 

образователната реформа и адап-

тирането на училищните политики 

към новите образователни цели. 

1.2. Създаване на актуална вътрешна 

нормативна уредба за изпълнение 

дейностите.  

Септември 

2018 

 

 

Директор, зам.-

директори, 

председатели на 

постоянни коми-

сии 

Не изисква  

средства 

Актуализирани вътрешни норма-

тивни актове 

Да 

Не 

1.3. Изграждане на училищна система 

за качество.  

 

Септември   

2018 

Директор, коми-

сия за осигуря-

ване на качест-

вото на предла-

ганото образова-

ние и обучение 

Не изисква  

средства 

Изградена система за качество 

Да 

Не 

1.3.1 

 

Разработване на общи и специ-

фични училищни стандарти за ка-

чество, свързани с управлението 

на институцията, повишаване на 

квалификацията на педагогически-

те специалисти, система за конт-

рал на качествота, подобряване на 

училищната среда, възпитание на 

ученицитеи училищно партньорс-

тво 

 

Септември  

2018 

Директор, коми-

сия за оси-

гуряване на ка-

чеството на 

предлаганото 

образование и 

обучение 

Не изисква  

средства 

Разработен и утвърден училищен 

стандарт. 

Да 

Не  

Публикуване на интернет стра-

ницата на училището на вътреш-

на система за управление на ка-

чеството. 

1.3.2. Адаптиране на политики за пости-

гането на образователните цели 

спрямо ЗПУО и стандарти-

те./чл.174, ал.2,ЗПУО 

Септември 

2018 

Директор, пред-

седатели на пос-

тоянни комисии, 

председатели на 

Не изисква  

средства 

Разработени актуални вътрешни 

нормативни актове. 

Да 
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МО Не  

1.3.3. Разработване на училищни учебни 

планове за всяка паралелка – всяка 

година, съгласно изискванията на 

Стандарта за учебния план, прие-

мането им с решение на педагоги-

ческия съвет, съгласуване с об-

ществения съвет към училището 

при условията и по реда на чл. 269, 

ал. 2 от Закона за предучилищното 

и училищното образование. Ут-

върждаване от директора на учи-

лището. 

Септември 

2018 

ПС - приемане 

Директор-

утвърждаване 

Не изисква  

средства 

Разработени и утвърдени учи-

лищни учебни планове – по па-

ралелки за VIII  и IX клас / за 

2018-2019 год./ 

Да 

Не  

 

1.3.4. 

 

Изготвяне на планове на училищ-

ните екипи за: 

 подкрепа за личностно разви-

тие на детето и ученика;  

 изграждане на позитивен орга-

низационен климат; 

 утвърждаване на позитивна 

дисциплина;  

 развитие на училищната общ-

ност  

2018-2019 ПС 

Екипи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не изисква  

средства 

Изготвени планове за: 

 подкрепа за личностно разви-

тие на детето и ученика;  

 изграждане на позитивен ор-

ганизационен климат; 

 утвърждаване на позитивна 

дисциплина;  

 развитие на училищната об-

щност. /за 2018-2019 год./ 

1.3.5 Предефиниране на политики, при-

оритети и ценности. 

Април  2019 ПС Не изисква  

средства 

Разработена нова стратегия 

1.3.5.1 Ясно дефиниране на системата от 

индикатори за контрол и инспек-

тиране на образователната инсти-

туция. 

Април  2019 Директор, зам.-

директори,  ПС 

Не изисква  

средства 

Разработени индикатори за конт-

рол и инспектиране на образова-

телната 

1.3.5.2 Запознаване с критериите и пока-

зателите, разработени от Нацио-

налния институт по инспектиране 

 При изготвя-

не на крите-

риите от На-

Директор, 

зам.-директори,  

ПС 

Не изисква  

средства 

Проведена вътрешна квалифика-

ция 
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във връзка с прилагане на Стан-

дарта за инспектиране и изготвяне 

на вътрешна система за ефективен 

мониторинг  и контрол.  

 

ционалния 

институт 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

2.1. Създаване на условия за участие в 

национални, европейски и други 

международни програми и проек-

ти. Разработване на училищни 

проекти. 

2018 - 2019 Директор,  

зам.-директори 

Не изисква  

средства 

Осигурени помещения; 

Обучения; 

Техника; 

Други необходими ресурси. 

2.1.1. Изграждане на училищни екипи за 

разработване на проекти. 

 

2018 - 2019 

 

ПС Не изисква  

средства 

Изградени училищни екипи за раз-
работване на проекти 

2.1.2 Квалификация на екипите по раз-

работване, управление и монито-

ринг на проекти. 

 

2018 - 2019 Комисия за ква-

лификационна 

дейност, предс.на 

МО 

Съгласно пред-

видените в бю-

джета 1,2%  

Проведени обучения на екипите 

по разработване, управление и 

мониторинг на проекти. 

2.2. Осигуряване на законосъобразно, 

икономически целесъобразно и 

прозрачно управление на бюдже-

та. 

Постоянен Директор,  

гл. счетоводител 

Не изисква  

средства 

 

2.2.1. Адаптиране на Системите за фи-

нансово управление и контрол в 

образователната институция 

спрямо Стандарта за финансиране 

към ЗПУО:  

 Счетоводна политика на 

образователната институ-

ция. 

 Процедура по разделянето 

на отговорностите по взе-

Февруари 

2019 

Директор,  

гл. счетоводител 

Не изисква  

средства 

Разработени и актуализирани доку-

менти по СФУК / за 2018-2019 год./ 
 
Да 

Не  

За всеки документ поотделно. 
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мане на решение, осъщест-

вяване на контрол и изпъл-

нение 

 Процедура по осигуряване-

то на пълно, вярно, точно и 

своевременно осчетоводя-

ване на всички операции 

 Система за двоен подпис 

 Инструкция за вътрешния 

контрол във връзка с пое-

мането на задължения и из-

вършване на разход. 

 Инструкция за предвари-

телния  контрол във връзка 

със завеждането и изписва-

нето на краткотрайни и 

дълготрайни активи 

 Работна инструкция за кон-

трол върху държавната 

собственост. 

2.2.2. Разработване на бюджета 

съобразно действащата 

нормативна уредба 

 

Декември 

2018 –

февруари 

2019 – спрямо 

Стандарта за 

финансира- 

не 

Директор,  

гл. счетоводител 

Не изисква  

средства 

Разработен и актуализиран бю-

джет от 01.01.2019 съгласно 

Стандарта за финансиране на ин-

ституциите. 

Да 

Не 
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2.2.3. Осигуряване на прозрачност и 

публично отчитане на средствата 

от бюджета и извън бюджетните 

приходи. 

Постоянен Директор,  

гл. четоводител 

Не изисква  

средства 

1.Публикувани  на сайта на учи-

лището: 

-Бюджет на училището; 

-Отчети по тримесечия, полуго-

дия и календарна година; 

2.Обществени поръчки на учи-

лището /ремонти, доставки и др./ 

2.2.4. Разработване на процедури по 

постъпване и разходване на из-

вънбюджетни средства от дарения, 

спонсорство, наеми, проекти и др. 

Февруари  

2019 

Директор,  

гл счетоводител  

Не изисква  

средства 

Разработени процедури по пос-

тъпване и разходване на извън-

бюджетните средства 

Да 

Не 

2.3. 

 

Наличие на приходи на училище-

то. 

Постоянен Гл. счетоводител, 

предс.комисия по 

даренията  

Приходи от 

наеми, проекти, 

спонсорства, 

дарения 

Наличие на приходи 

2.3.1 

 

Осигуряване на инвестиции в об-

разователната институция и тях-

ното законосъобразно, целесъоб-

разно и икономично използване. 

Постоянен Директор,  

гл. счетоводител, 

предс.комисия по 

даренията и коми-

сии за разработ-

ване на проекти 

 

Приходи от 

наеми,  

спонсорства 

дарения, 

оперативни 

програми 

-Относителен % приходи от 

наеми, проекти, спонсорства 

дарения, оперативни програми 

спрямо общия бюджет. 

-Брой договори за привличане на 

алтернативни източници за фи-

нансиране. 

 

2.3.2. Привличане на алтернативни из-

точници за финансиране от работа 

по проекти и програми, дарения, 

наеми, спонсорство и др.. 

 

При възмож-

ност 

Директор,  

гл.счетоводител, 

училищни коми-

сии за разработ-

ване на проекти 

Не изисква  

средства 

Брой договори за привличане на 

алтернативни източници за фи-

нансиране. 

 

2.4. Ефективно ползване, подобряване 

и обогатяване на МТБ на учили-

щето/общежитието. Изграждане 

на УТЦ. 

 Включване на учениците в есте-

тизирането и поддръжката на 

Постоянен  Директор, 

зам.-директори, 

класни ръководи-

тели, възпитатели 

От национални и 

оперативни 

програми и де-

легиран бюджет 

Брой класни стаи подобрени и 

естетизирани от учениците, съоб-

разно техните предпочитания 
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МТБ, съобразно целите на ОВП и 

собсвените им вкусове и предпо-

читания. 

Дейност 3. Квалификация 

3.1. Планиране, реализиране и доку-

ментиране на квалификационната 

дейност за педагогическите специ-

алисти на вътрешно училищно ни-

во. 

Септември 

2018 

Директор, ПС 1,2 % от бюдже-

та или съгласно 

КТД 

-Относителен дял (%) на педаго-

гическите специалисти, участва-

ли през календарната година в 

продължаваща квалификация. 

 -Относителен дял (%) на педаго-

гическите специалисти, участва-

ли през календарната година в 16 

учебни часа .  

-Относителен дял (%) на педаго-

гическите специалисти, участва-

ли през календарната година в 

дългосрочни обучения над 60 

учебни часа по видове образова-

телни институции.  

3.1.1. 
 

Запознаване на педагогическите 

специалисти с Регламента за за-

щита на личните данни /GDPR/ и 

вътрешните документи, свързани с 

него 

Октомври 

2018 

Директор 1,2 % от бюдже-

та или съгласно 

КТД 

Проведен педагогически съвет и 

обучение на педагогическия и 

непедагогическия персонал 

Да 

Не 
3.1.2. 

 
Проучване на нагласите и потреб-

ностите от квалификация на пер-

сонала в училище и провеждане на 

ефективни обучения с доказан ре-

зултат за придобиване на нови 

компетентности. 

Септември 

2018 

Председатели на 

МО 

Не изисква  

средства 

Проведени анкети за допитване, 

протоколи от заседания на МО 

Да 

Не 

3.1.3. Изработване на  План за квалифи-

кация, съобразен с изискването 

педагогическите специалисти  да 

повишават квалификацията си с не 

по-малко от 48 академични часа за 

Септември 

2018 

Председатели на 

МО 

Не изисква  

средства 

Изработен план  

Да  

Не 
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всеки период на атестиране и не 

по-малко от 16 академични часа 

годишно за всеки./чл.223 ЗПУО /; 

3.1.4. 

 

Насочване повишаването на ква-

лификацията на конкретния педа-

гогически специалист към напре-

дъка на учениците, както и към 

подобряване на образователните 

им резултати. /224, ал.2 ЗПУО/ 

Постоянен Училищни екипи 

за квалификация 

Не изисква  

средства 

Брой реализирани квалификации 

3.2. Планиране, реализиране и доку-

ментиране на квалификационна 

дейност за педагогическите специ-

алист, проведена от други инсти-

туции 

Септември 

2018 

Председатели на 

комисии, предсе-

датели на МО 

Не изисква  

средства 

Брой реализирани квалификации 

3.2.1.  

 

 

Изграждане на система за външна 

квалификация. /От регистъра/.  

 

Септември 

2018 

Заместник-

директор, предсе-

датели на екипи, 

комисии 

Не изисква  

средства 

Изградена система за квалифика-

ция 

3.2.2. Повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи зве-

на, от висши училища и научни 

организации. 

Постоянен Директор, 

зам.директори, 

председатели на 

екипи, комисии 

1,2 % 

Съгласно КТД 

Педагогически специалисти с по-

вишена квалификация, сертифи-

кати / удостоверения 

3.3.  Споделяне на ефективни практи-

ки.  

 

Постоянен Всеки педагоги-

чески специалист 

Не изисква сред-

ства за вътрешни 

практики; 

командировъчни 

в зависимост от 

мястото на по-

сещения 

Открити уроци, проведени съв-

местни уроци с учители-

новатори. 

3.3.1. Изграждане на механизъм за по-

пуляризиране на добрия педагоги-

чески опит. 

Юни 2019 Председатели на 

МО 

Не изисква  

средства 

Изграден механизъм 

3.3.2. 

 

Споделяне на резултатите от обу-

ченията и мултиплициране на 

Постоянен  Всеки педагоги-

чески специалист 

До 1000 лв.  Споделени резултати от обуче-

ния, открити уроци 
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добрия педагогически опит чрез 

различни форми на изява:  

- Дни на отворени врати, събира-

ния на Педагогическите екипи по 

ключови компетентности и др. 

- Осигуряване на условия за попу-

ляризиране на добрия педагоги-

чески опит – по направления – 

/клубове, техника, постери и др.- 

по направления - хуманитарно, 

природонаучно, професионално, 

изкуства и спорт/ 

3.3.3. Споделяне на добрите педагоги-

чески практики и взаимните посе-

щения на часовете на учителите и 

възпитателите – всеки учител и 

възпитател да представи поне един 

урок (самоподготовка, занимание 

по интереси) пред своите колеги; 

Постоянен  Всеки педагоги-

чески специалист 

Не изисква  

средства 

Споделени добри педагогически 

практики 

Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

4.1. Осигуряване на достъп до законо-

вата и подзаконовата нормативна 

уредба за осъществяване дейност-

та на училището; 

Постоянен Директор, 

библиотекар 

Не изисква 

средства 

или само за под-

дръжка на учи-

лищен уеб сайт 

Осигурен достъп – училищен 

сайт,класьори с материали в учи-

телската стая, училищната биб-

лиотека 

4.1.1. 

 

Изграждане на вътрешна система 

за движение на информацията и 

документите в образователната 

институция /справка СФУК/ 

- Инструкция за вътрешна кому-

никация; 

- Правилник за документооборота 

Февруари 

2019 

Директор, зам-

директор,  

библиотекар, зав. 

АС 

Не изисква  

средства 

Изградена вътрешна система за 

движение на информацията и 

документите в образователната 

институция. 

Да 

Не 

4.1.2. Запознаване на педагогическия След приема- Директор, зам.- Не изисква  Обучение на ПС 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ”  

2700 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, ул. „Борис Ангелушев“, тел. 073/885288, 073/885289,  www.pgiblg.com 

10 

 

персонал с актуализацията на 

Стандарта за информация и доку-

ментите и Стандарта за физичес-

ката среда и информационното и 

библиотечното осигуряване. 

нето му и ут-

върждаване с 

наредба 

директорите 

библиотекар 

средства Проведена вътрешна квалифика-

ция 

4.2.  Осигуряване на достъп до учебна-

та документация  

Постоянен Директор, замест-

ник-директор, 

библиотекар 

Не изисква  

средства 

Осигурен на достъп до учебната 

документация 

4.3.  Осигуряване изрядно водене на 

училищната документация 

Постоянен Зам.-директори Средства за кла-

сьори, папки, 

библиотеки, сте-

лажи 

 

4.3.1. Поддържане и актуализиране на 

информационния поток в училищ-

ната библиотека; 

 

Постоянен Билиотекар, за-

местник-директор 

Средства за хар-

дуер и софтуер 

2500 лв. 

Актуализирани библиотечни еди-

ници  

Да 

Не 

4.3.2. Осъществяване на текущ контрол 

по изрядно водене на училищната 

документация; 

 

Постоянен Директор, зам.-

директори 

Не изисква  

средства 

Брой осъществени проверки; 

Брой констативни протоколи без 

препоръки.  

4.3.3. 

 

Съхраняване и архивиране на учи-

лищната документация съгласно 

изискванията на Стандарта за ин-

формация и документите. 

 

Постоянен Училищна екс-

пертна комисия 

по архивиране 

Средства за 

електронно ар-

хивиране около 

1000 лв. 

първоначален 

ремонт на архи-

ва – 10000 лв. 

Наличие на училищен архив –  

Да, не 

Актуализиран правилник за архи-

виране на документите; Да, не 

Изработена номенклатура на де-

лата съгласно изискванията на 

Държавен архив –  

Да, не 

4.4. Поддържане състоянието на биб-

лиотечната информация, съгласно 

изискванията на Стандарта за фи-

зическата среда, информационно-

то и библиотечно обслужване. 

Постоянен Библиотекар В зависимост от 

нуждите  

 

4.4.1. Набавяне на справочна и художес-

твена българска литература, фило-

Постоянен Библиотекар Сума, в зависи-

мост от заявени-

Набавена литература;  

Да, не 
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софска и психологическа, методи-

ческа литература и др. 

те бройки и 

нуждата за учи-

лището 

4.4.2. 

 

Провеждане на инвентаризация 

съгласно сроковете в нормативна-

та уредба. 

Декември 

2018 

Комисия за  ин-

вентаризация: 

Главен счетово-

дител, библиоте-

кар, домакин 

Не изисква  

средства 

Проведена инвентаризация съг-

ласно сроковете в нормативната 

уредба. - Да, не 

 

Дейност 5. Училищен персонал. 

5.1.    Актуализиране на  процедури за 

осъществяване на подбор при наз-

начаване на персонал, за сключва-

не и прекратяване на трудови до-

говори. 

 

При необхо-

димост 

Директор 

 

 

Не изисква  

средства 

Утвърдени вътрешни правила и 

процедури за назначаване и сък-

ращаване на персонал: Да, не 

5.2. 

 

Създаване на механизъм за откри-

тост и прозрачност при вземане на 

управленски решения 

 

Ноември 2018 Директор, зам.-

директори 

 

Не изисква  

средства 

Утвърден механизъм 

5.2.1 

 

Правила за вземане на управленс-

ки решения, включени в правил-

ника за дейността  

 

Септември 

2018 

Директор, 

зам.директори 

 

Не изисква  

средства 

Утвърдени правила 

5.2.2 

 

Политика на сътрудничество със 

заинтересованите лица при взема-

не на управленски решения, свър-

зани с развитието на образовател-

ната институция. 

 

постоянен Директор, ПС, 

Обществен съвет, 

УН 

 

Не изисква  

средства 

Утвърден  механизъм за откри-

тост и прозрачност при вземане 

на управленски решения – Пра-

вилник за дейността на ОС и Ус-

тав на УН и Правила и ред за 

осъществявана на общественопо-

лезна дейност  

Да, не. 

5.3. 

 

Актуализиране на механизма за 

делегиране на права 

Постоянен  Директор 

 

Не изисква  

средства 

Утвърден механизъм 

– Да, не. 

5.4. Изработване на критерии за оцен- Октомври Комисия за оси- Не изисква  Утвърдени  критерии за оценка 
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 ка труда на учителите и служите-

лите 

2018 гуряване на ка-

чеството на пред-

лаганото образо-

вание и обучение,  

гл. счетоводител 

средства труда на учителите и служители-

те –  

Да, не. 

5.4.1 

 

Актуализиране на критерии за по-

ощряване на педагогическите спе-

циалисти с морални и материални 

награди за високи постижения в 

предучилищното и училищното 

образование /Чл. 246. (1) от ЗПУО/ 

Октомври  

2019 

Комисия за оси-

гуряване на ка-

чеството на пред-

лаганото образо-

вание и обучение, 

комисия по дифе-

ренцираното зап-

лащане на труда, 

гл. счетоводител 

Не изисква  

средства 

Утвърдени критерии 

5.4.2. 

 

Актуализиране на критерии за ди-

ференцирано заплащане труда на 

педагогическите и непедагогичес-

ки специалисти съгласно стандар-

та за финансиране. 

Септември 

2018 

Комисия по дифе-

ренцираното зап-

лащане на труда,  

гл. счетоводител 

Не изисква  

средства 

Адаптирани критерии за дифе-

ренцирано заплащане труда на 

педагогическите и непедагоги-

чески специалисти 

5.4.3. Адаптиране на вътрешните прави-

ла за работната заплата спрямо 

стандарта за финансиране. 

При необхо-

димост 

Гл. счетоводител  Не изисква  

средства 

Адаптирани вътрешни правила за 

работната заплата 

5.5. Осигуряване на капацитет за 

оценка на състоянието на качест-

вото на предлаганото образование 

Септември 

2018 

Комисия за оси-

гуряване на ка-

чеството на пред-

лаганото образо-

вание и обучение 

Не изисква  

средства 

Осигурен капацитет за оценка 

5.5.1. Изготвяне на план на комисия за 

управление на качеството на обра-

зованието като помощен, консул-

тативен и постоянен работен орган 

към директора на  училището за 

оказване на подкрепа при управ-

ление на качеството в институция-

та 

Септември 

2018 

Комисия за оси-

гуряване на ка-

чеството на пред-

ла-ганото образо-

вание и обучение 

Не изисква  

средства 

Изработен план 
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5.5.2. Регламентиране на задължения, 

правомощия, състав и време за за-

седания на комисията в правилни-

ка за устройството и дейността на 

образователната институция.  

Септември 

2018 

Комисия за оси-

гуряване на ка-

чеството на пред-

ла-ганото образо-

вание и обучение 

Не изисква  

средства 

Регламентирани задължения, 

правомощия, състав и време за 

заседания на комисията 

5.6. Разработване на политика за на-

сърчаване и ресурсно подпомагане 

на извънкласни дейности 

Юни 2019 Координиращ 

екип за  подкрепа 

на личностното 

развитие, предсе-

датели на МО 

Не изисква  

средства 

Разработване на политика за из-

вънкласни дейности 

5.6.1. Вътрешни политики за допълни-

телна подкрепа и ресурсно подпо-

магане. 

 

При нужда Координиращ 

екип за  подкрепа 

на личностното 

развитие 

Не изисква  

средства 

 

5.6.2. 

 

 

Регламентиране съвместната дей-

ност на ръководството, класните 

ръководители и екипите за подк-

репа на личностното развитие. 

 

Май 2019 Координиращ 

екип за  подкрепа 

на личностното 

развитие 

Не изисква  

средства 

Разработен регламент 

5.7. 

 

Изграждане на система за ментор-

ство на новоназначени педагоги-

чески специалисти и условия за 

приемственост при заместване. 

Септември 

2018 

Комисия за разра-

ботване на систе-

мата 

Не изисква  

средства 

Утвърдена система 

5.8. 

 

Създаване на правила за качество 

на административното обслужва-

не. 

Септември 

2018 

Комисия за създа-

ване на правилата  

Не изисква  

средства 

Утвърдени правила 

5.8.1. Антикорупционна програма; Септември 

2018 

Комисия  Не изисква  

средства 

Утвърдена програма 

5.8.2. 

 

Работна инструкция за регистри-

ране и разглеждане на сигнали за 

корупция. 

Септември 

2018 

Комисия  Не изисква  

средства 

Утвърдена инструкция 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДА. 
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             Дейности Отговорни лица, институции и орга-

низации, срокове 

Финансиране Индикатори 

 срок отговорник  

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

1. Разработване на мерки за адапти-

ране на ученика  към училищната 

среда 

  Не изисква средства  

1.1. Запознаване със Стандарта за фи-

зическата среда, информацион-

ното и библиотечно обслужване; 

При издаване 

на Наредбата 

Директора, зам.-

директора 

Не изисква средства Проведено обучение на 

персонала 

1.2. 

 

Изграждане на система за охрана 

и сигурност с видео-наблюдение 

и/или жива охрана. 

2018 Директора, зам.-

директори 

Съобразно конкрет-

ните нужди. 

Изградена система за ох-

рана и сигурност 

1.2.1 Изграждане на механизъм с мер-

ки и дейности за адаптиране на 

ученика към училищната средата 

и условията в различните форми 

на обучение, сътрудничество на 

училището с външни партньори и 

осигуряване на условия за инте-

рактивно учене. 

2018 - 2019 Заместник-

директори, педагоги-

ческия съветник,, 

председателите на 

МО 

Не изисква средства Изграден механизъм с 

мерки и дейности за 

адаптиране на ученика 

към училищната средата 

1.2.2. Актуализация на Оценката на 

риска на физическата среда от 

Службите по трудова медицина и 

изпълнение на конкретните пред-

писания спрямо Стандарта за фи-

зическата среда, информацион-

ното и библиотечно обслужване. 

Ежегодно Служби по трудова 

медицина 

500 лв. Актуализирана оценка на 

риска – Да, не 

1.2.3. Изграждане на КУТ и училищни 

Комисии по безопасност и здраве 

и уреждане в правилник правата 

и задълженията им за предотвра-

Октомври 

2018 

Директор, КУТ Не изисква средства Действащи комитети и 

групи по условия на труд 
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тяване на рисковете; 

1.3. 

 

Регламентиране условията за за-

писване и промяна на формите на 

обучение за конкретната учебна 

година съгласно Стандарта за ор-

ганизация на дейностите чл.31, 

ал.3 и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

Ноември 2018  

Септември 

2019 

Директор, зам.-

директори 

Не изисква средства Актуализиран Правилник 

за дейността на ПГИ 

1.4. Създаване на възможности за 

включване на ученика в различни 

училищни общности в зависи-

мост от неговите интереси и пот-

ребности; 

-Включването на ученика в раз-

лични училищни общности в за-

висимост от неговите интереси и 

потребности. 

По годишен 

план 

Пед. специалисти Такси за участия Създадени възможности 

за включване на ученика 

в различни училищни 

общности – клубове, 

школи и др. 

 

1.5. 

 

Осигуряване на условия за нефор-

мално и информално учене. 

Септември 

2018 

Директор Не изисква средства Осигурени  условия 

1.6 Осигуряване на различни форми 

на обучение.  

 

Септември 

2018 

Директор   Осигурени алтернативни 

форми на обучение 

/комбинирана, дистанци-

онна/. 

1.7. Осигуряване на условия за инте-

рактивно учене. 

2018-2019 Директор   Осигурени условия за 

интерактивно учене. 

1.7.1 Създадени възможности за при-

ложение на ИКТ в образователния 

процес по всички учебни предме-

ти;  

 

2018-2019 Директор  Мултимедиийни 

проектори, бели 

дъски, екрани, лап-

топи; 

Средства за софтуе-

ри. 

Наличие на достъпни из-

точници: 

-Научна литература за 

подготовка на педагоги-

ческите специалисти; 

-Методически помагала 

на електронен и хартиен 

носител; 

-Интернет платформа за 

справочна литература; 

-Кабинети и стаи с инте-
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рактивна образователна 

среда; 

1.7.2. Разработване от страна на педаго-

гическите специалисти на свои 

модели на интерактивни добри 

педагогически практики; 

2018-2019 Пед. специалисти Не изисква средства Разработени модели на 

интерактивни добри пе-

дагогически практики 

1.7.3. Осъществяване на контрол по 

планирането на материала по 

учебните предмети и разработване 

на различни образователни мате-

риали (вкл. интерактивни методи 

на преподаване)  

По график Директор, зам.-

директори  

Не изисква средства Брой проверки за педаго-

гически контрол, свързан 

с интерактивния образо-

вателен процес. 

1.7.4. Създаване условия за използване 

на интерактивни техники за оку-

ражаване на учениците да правят 

връзки и да участват активно в 

учебния процес.  

2018-2019 Директор Мултимедиийни 

проектори,бели дъс-

ки, екрани, лаптопи; 

Средства за софтуе-

ри. 

Създадени условия за из-

ползване на интерактив-

ни техники 

 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

2.1. Създаване условия за интегриране 

на ученици със СОП; 

При нужда Педагогически съвет-

ник, гл.счетоводител, 

директор 

В зависимост от 

нуждите на учили-

щето 

 

2.2.  

 

Изготвяне на програма за осигу-

ряване на равени възможности и 

за приобщаване на ученици от 

уязвими групи; 

Октомври 

2018 

Педагогически съвет-

ник,  

Не изисква средства Изготвена програма за 

осигуряване на равен 

достъп до образование 

2.3.  

 

Предприемане на мерки за 

социализиране на ученици, за 

които българският език не е 

майчин: 

-Програма за превинция на 

ранното напускане на училище; 

-Участие в различни форми на 

сътрудничество с неправителстве-

ни организации, регионалните уп-

Ноември 2018 Председател на коми-

сията 

Не изисква средства Утвърдена Програма за 

превинция на ранното 

напускане на училище  

Участие в различни фор-

ми на сътрудничество – 

брой участия 
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равления по образование, органи-

те за закрила на детето и др. 

2.4. Изграждане на правила за разре-

шаване на възникнали конфликти: 

- Изграждане на училищен коор-

динационен съвет за превенция на 

тормоза и насилието. 

- Изграждане на механизъм за 

превенцията и разрешаването на 

конфликти и търсене на  подкрепа 

и партньорство в и извън общ-

ността 

- Създаване на правила в училищ-

ните общности за решаване на 

конфликти в дух на сътрудничест-

во с цел постигане на бързи и 

обосновани резултати посредст-

вом използването на доказани 

стратегии за решаване на конф-

ликти. 

 

2018 Директор, Предс. на 

координационния съ-

вет за противодейст-

вие на тормоза 

Не изисква средства Изградени: 

Правила за разрешаване 

на възникнали конфлик-

ти 

Правила за действие в 

случай на тормоз 

2.5. Реализиране на дейности за пре-

венция и разрешаване на конф-

ликти; 

2018 Председател на коми-

сията за противодейс-

твие на тормоза 

Средства за лектори 

и консултанти, кон-

сумативи за органи-

зирани срещи,  

Брой реализирани дей-

ности 

2.5.1. Съвместна работа на педагогичес-

кия съветник с класните ръково-

дители по изпълнение на Програ-

мата за превенция на тормоза и 

насилието, както и дейности за 

мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение, които са 

израз на общата воля и на коорди-

нираните усилия на всички участ-

Постоянен  Педагогически съвет-

ник, класни ръководи-

тели 

Не изисква средства Назначен пед.съветник 

Разработена Програма 

Брой реализирани дей-

ности 
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ници в образователния процес. 

2.5.2. 

 

Осигуряване на условия за интер-

културното сътрудничество за 

учащи се и преподаватели. 

2018-2019 Директор, 

предс. на метод. обе-

динения 

Не изисква средства Брой реализарани дей-

ности 

2.6. Изграждане на вътрешна инфор-

мационна система за разпростра-

няване на информация, свързана с 

дейността на училището; 

2018 зав. АС,  

гл. счетоводител 

директор 

100 лв. Изграждане на вътрешна 

информационна система 

за разпространяване на 

информация, свързана с 

дейността на училището;  

2.6.1. Интернет страница на училището; 2018-2019 Зам.-директор, коми-

сия по поддръжка и 

актуализация на сайта 

Софтуерни и техно-

логични разходи 

Интернет страница на 

училището; 

Да, Не 

Наличие на училищен 

сайт с актуална инфор-

мация. 

2.6.2. Електронен дневник; 

 

2018 - 2019 Зам.-директор Не изисква средства Електронен дневник; 

Да, Не 

2.6.3. Електронни портфолиа на учите-

ли; 

 

2018 - 2019 Педагог. 

специалисти 

Не изисква средства Електронни портфолиа 

на учители; 

Да, Не 

2.6.4. 

 

Електронни портфолиа на класо-

ве; 

 

2018 - 2019 Ученици, класни ръ-

ководители 

Не изисква средства Електронни портфолиа 

на класове; 

Да, Не 

2.6.5. Служебна електронна поща за 

учители, административен персо-

нал и ученици 

Септември 

2018 

Администратори 

 

Не изисква средства Служебни електронни 

пощи 

2.7. Осигуряване на начини и средства 

за разпространяване на информа-

цията: 

 Зам.-директор  Не изисква средства Наличие на начини и 

средства за разпростра-

няване на информация, 

свързана с дейността на 

училището; 

2.7.1. 

 

Провеждане на ефективна медий-

на политика 

Постоянен Зам.-директор, библи-

отекар, педагогически 

специалисти 

Не изисква средства 

или предвидени по 

проекти 

Радио интервю-

та/предавания, участия в 

телевизионни новини, 
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публикации в книжни и 

електронни медии 

2.7.1. Поддържане на ФБ-страницата на 

училището 

2018-2019 Администраторите на 

ФБ-групата 

Не изисква средства  

2.7.2. Поддържане интернет страница на 

училището 

2018-2019 Комисия по поддръж-

ка и актуализация на 

сайта 

Не изисква средства  

2.7.3. Активно включване на учениците 

в дейността на училищните медии: 

- издаване на училищен вестник 

 

2018-2019 Учител по БЕЛ Не изисква средства Брой издания 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУ-

ЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ 

 

Дейности Отговорни лица, институции и 

организации, срокове 

Финансиране Индикатори 

  Срок Отговорници  

Дейност 1: Учебна дейност  

1.1. Разработване и въвеждане на мо-

дел за подготовка и планиране на 

уроците, включващ: 

    

1.1.1. Разработване и утвърждаване на 

тематичен план на учебния мате-

риал, съобразен с ДОС и учебния 

план на училището. Предвари-

телно планиране целите на уро-

ка. Тяхното ясно формулиране и 

правилно обосноваване 

 

2018-2019 Наставници, 

педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Планира предварително цели на 

урока и ги операционализира 

според особеностите на учебния 

материал, мястото на урока в 

системата от уроци по темата, 

нивото на подготовка на класа, 

потребностите на учениците 

1.1.2. Съобразяване на урочното пла- Ежедневно Педагогически Не изисква  При годишното и урочното пла-
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ниране  с учебната програма и с 

резултатите от входяща, изходя-

ща диагностика и текущото оце-

няване и го променя гъвкаво при 

необходимост 

 

специалисти средства ниране се съобразява с учебната 

програма и с резултатите от 

входяща, изходяща диагностика 

и текущото оценяване и го про-

меня гъвкаво  

при необходимост. 

1.1.3. Гъвкаво променяне на годишно-

то и урочното планиране  при 

необходимост 

При необхо-

димост 

Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

 

1.1.4. Предвиждане на мерки за дифе-

ренциран и индивидуализиран 

подход с нуждаещи се от подк-

репа ученици в урочните плано-

ве. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Има механизъм за промяна на 

годишното и урочното планира-

не съобразно потребностите на 

учениците 

1.1.5. Разпределяне на съотношението 

на уроците за нови знания към 

тези за затвърдяване съгласно 

изискванията на ДОС за общооб-

разователната подготовка и ДОС 

за оценяване. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Осъществява актуализация на 

опорни знания и умения, имащи 

връзка с учебното съдържание, 

предвидено за усвояване 

1.1.6. Адаптиране на урочните планове 

за различните паралелки спрямо 

равнището на подготовка и раз-

личните потребности на учени-

ците. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Прилага диференцирано обуче-

ние според равнището на спра-

вяне на учениците 

1.1.7. Предварителна подготовка на 

учебни материали за урока. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Средства за мате-

риали 

За урока има подготвени разно-

образни учебни материали, съ-

ответстващи на различните сти-

лове на учене на учениците. 

1.1.8. Включване на учениците в пред-

варителната подготовка на урока 

със задачи за проучване, с пре-

зентации, с информационни съ-

общения и др. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Учениците са включени в пред-

варителната подготовка на уро-

ка;  

Да, понякога,  

Не се наблюдава 

1.2. Изграждане на ясна и методичес- 2018-2019 Педагогически   
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ки обоснована структура на уро-

ка: 

специалисти 

1.2.1. Включване на значителна част от 

учениците в отделните структур-

ни елементи на  урока и събуж-

дане на интереса им и на потреб-

ност от аргументирана позиция и 

защитата й. 

 

2018-2019 Пед.специалисти Не изисква  

средства 

Ясна и методически обоснована 

структура на урока 

 

1.2.2. Открояване на структурни еле-

менти, които са предпочитани и 

очаквани от учениците. 

 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Да, 

Да, но не винаги 

Не се наблюдава 

 

1.2.3. Целесъобразно управляване на 

урочното време и постигане на 

баланс между отделните струк-

турни елементи. 

 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Структурните компоненти на 

урока се разпределят 

равномерно във времето 

 

1.2.4. Осъвременяване  и актуализира-

не на учебното съдържание от 

страна на учителя. 

 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

1.Преподаваното учебно съдър-

жание съответства на изисква-

нията на учебната програма по 

предмета. 

2. Съдържанието на изложение-

то е адекватно на поставените 

цели, като се съобразява с въз-

можностите, интересите и пот-

ребностите на учениците. 

2.Осигурява връзка между съ-

държанието на настоящия урок 

и предходни уроци и по-рано 

изучаван материал 

3.Учениците са включени в 

предварителната подготовка на 

урока. 

1.3. Планиране и използване на ИКТ 2018-2019 Педагогически Не изисква средс- Използва ефективно ИКТ  
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в урока специалисти тва Да, 

Понякога 

Не се наблюдава. 

1.3.1. Разработване и въвеждане на 

система за квалификация на учи-

телите във връзка с ефективното 

използване съвременни инфор-

мационни и комуникационни 

технологии в обучението. 

2018-2019 Комисия за ква-

лификационната 

дейност 

1,2 % от бюджета Утвърдена система за квалифи-

кация на учителите 

1.3.2. Самостоятелно разработване на 

мултимедийни и електронни 

уроци. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Брой разработени уроци 

 

1.3.3. Осигуряване на обучения за ме-

тодически насоки за работата с 

интерактивно съдържание в мул-

тимедийна и електронна среда 

2018-2019 Зам-директори, 

учители по ИКТ 

1,2 % от бюджета Осигурени методически насоки 

 

1.3.4. Интерактивен подход на обуче-

ние, създаване условия за фор-

миране на умения за правилно, 

трайно, самостоятелно и съзна-

телно усвояване на учебния ма-

териал от учениците. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

 

Не изисква  

средства 

Използва ефективно интерак-

тивни методи  

Да, 

Понякога 

Не се наблюдава. 

 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване  

2.1. Използване на разнообразни 

форми за проверка и оценка на 

ученици. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не се изисква Използва ефективно интерак-

тивни методи  

Да, 

Понякога 

Не се наблюдава. 

2.1.1. Запознаване и спазване на ДОС 

за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. Разяс-

няване на педагогическите спе-

циалисти на целите и подходите 

за тълкуване на резултатите: 

2018-2019 Зам.-директор, 

педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Проведено обучение за запозна-

ване и спазване на ДОС за оце-

няване на резултатите от обуче-

нието на учениците. 
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нормативен, критериален, сме-

сен, както и функциите на оценя-

ването – диагностична, прогнос-

тична, констатираща, информа-

тивна, мотивационна, селектив-

на. 

2.1.2. Осигуряване на обучение за учи-

телите по доцимология – свърза-

но с методи на оценяване на уче-

ниците, тестово изпитване, фор-

миране на оценка, използване на 

разнообразни форми на проверка 

и оценка.  

2018-2019 Комисия по 

квалфикация 

1,2 % от бюджета Проведено обучение 

2.1.3. Прилагане на разнообразие от 

форми за проверка и оценка на 

постиженията на учениците 

(формални, неформални, вът-

решни, външни форми на оценя-

ване, самооценяване и взаимно 

оценяване). 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Разнообразие от форми за про-

верка и оценка 

 

2.1.4. Осигуряване на възможности за 

валидиране на компетентности, 

придобити чрез неформално 

обучение и неформално обуче-

ние 

2018-2019 Директор, зам.-

директор, педа-

гогически спе-

циалисти 

Не изисква  

средства 

Изградена система за валидира-

не 

2.2. Изготвяне на критерии за оценя-

ване,  известни на учениците 

2018 -  

септември 

Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Брой учители разработили кри-

терии за оценяване 

2.2.1. Разработване и утвърждаване на 

училищни „стандарти“ 

/училищни добри практики/ за 

оценяване по отделни предмети 

и запознаване на учениците с 

тях. 

2018 

септември 

Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Брой добри училищни практики 

2.2.2. Провеждане на ежегодни инфор-

мационни кампании в началото 

Ежегодно Директор Не изисква  

средства 

Брой проведени срещи 
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на учебната година с ученици и 

родители за запознаване с крите-

риите за оценяване. 

2.2.3. Прилагане на еднаква система и 

единни изисквания за оценяване 

при различни учители по един 

предмет. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 
Приложена система                                                   

2.2.4. Изготвяне на график за датите за 

тестовете и класните работи 

предварителното му оповестява-

не на учениците и на родителите. 

Наличие на доказателства, чрез 

които това може да бъде доказа-

но. 

2018-2019 Директор Не изисква  

средства 

Издадена заповед за утвържда-

ване;  

Поставен на информационното 

табло; 

Качен на сайта на училището 

2.3. 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 ре-

зултатите 

2017 Зам. директори, 

учител ИКТ, зав. 

АС 

Не изисква  

средства 

Изградена система 

2.3.1. Генериране на данни в система-

та:  

-Средните резултати на учили-

щето от НВО, ДЗИ и ДИ, 

-средните резултати за областта, 

-средните резултати за страната,  

-представяне на средните резул-

тати на учениците по пол и за 

език, на който най-често се гово-

ри в семейството. 

2018- 2019 Зам. Директор 

Учител ИКТ  

 

Не изисква  

средства 

Изградена система 

2.3.3. Публично оповестяване на дан-

ните. 

Ежегодно 

след НВО, 

ДЗИ и ДИ 

Зав. АС Не изисква  

средства 

Изградена система 

2.4. Разработване на вътрешни нор- В началото на Директор, зам.- Не изисква средс- Изготвени документи 
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мативни актове, които да гаран-

тират  ритмичност на оценяване-

то. 

 

всяка 

уч.година 

директори тва 

2.4.1. Осъществяване на перманентен 

контрол за ритмичност на 

оценяването съгласно чл. 11 от 

Наредбата за оценяване на 

резултатите от обучението на 

учениците. 

По график 

ежегодно 

Директор, зам.-

директори 

Не изисква  

средства 

Констативни протоколи 

2.4.2. Установяване на входното рав-

нище на учениците по учебните 

предмети или модули, които са 

изучавали през предходната го-

дина в задължителните учебни 

часове, в триседмичен срок от 

началото на учебната година чрез 

текущо изпитване.  

Октомври 

всяка година 

Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Изготвени качествени и коли-

чествени анализи 

2.4.3. Установяване на дефицитите от 

входното равнище и  предприе-

мане на мерки за преодоляването 

им. 

 

Октомври 

всяка година 

Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Изготвени качествени и коли-

чествени анализи 

2.4.4. Провеждане на текущо изпитва-

не за установяване на изходното 

ниво на учениците две седмици 

преди оформянето на годишната 

оценка по учебните предмети, по 

които не се провежда класна ра-

бота и не се провежда външно 

оценяване. 

 

 

Май-юни вся-

ка година 

Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Изготвени качествени и коли-

чествени анализи 

2.5. Изграждане на умения у учени-

ците за самооценяване чрез из-

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не се изисква  
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ползване на адекватни критерии 

и показатели. 

2.5.1. Аргументирано устно и писмено 

оценяване ; Направляване на 

учениците да преценяват и да се 

самооценяват, за да знаят какво 

трябва да развият у себе си; Ра-

зяснение пред  учениците на ме-

тодиката за групови изпитвания 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик 

3.1. Изграждане на взаимоотношения 

на партньорство между учители-

те и учениците.  

 

2018-2019 Директор, зам.-

директо-

ри,педагогическ

и 

специалисти 

Не се изисква Изградени взаимоотношения на 

партньорство между учителите 

и учениците 

3.1.1. 

 

Изграждане на политики за под-

крепа за личностно развитие на 

детето и ученика между инсти-

туциите в системата на предучи-

лищното и училищно образова-

ние: 

-Подкрепа за личностно развитие 

на детето и ученика; 

-Изграждане на позитивен орга-

низационен климат;  

-Утвърждаване на позитивна 

дисциплина;  

-Развитие на училищната общ-

ност.  

2018-2019 Училищни еки-

пи 

Не изисква  

средства 

Изградена политика 

3.2. Изграждане на умения за работа 

в екип в паралелката  

2018-2019 Класни ръководи-

тели, Педагоги-

чески 

специалисти 

Не изисква  

средства 

 

3.2.1. Създаване на условия за проект-

но учене; 

2018-2019 Зам.-директори, 

гл.учител 

Финансиране по 

проект 

Брой проведени проектно-

базирани уроци 
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3.2.2. Използване на интерактивни ме-

тоди на обучение с доказан ефект 

върху изграждане умения за ра-

бота в екип. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

В зависимост от 

приложения метод 

Умения за работа в екип 

 

 

3.3. Установяване от учителя на по-

зитивна атмосфера в паралелките 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Установена от учителя 

позитивна атмосфера в 

паралелките 

3.3.1. Планиране и реализация на дей-

ности по: 

-осигуряване на обучение и въз-

питание  в здравословна, безо-

пасна и сигурна среда; 

-зачитане на учениците като ак-

тивни участници в образовател-

ния процес; 

-получаване на информация от-

носно обучението, възпитанието, 

правата и задълженията на уче-

ниците; 

-осигуряване на обща и допълни-

телна подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 

-осигуряване на индивидуално 

консултиране по проблеми, свър-

зани с тяхното поведение и взаи-

моотношенията с връстници, ро-

дители и учители.  

-осигуряване на условия за учас-

тие в проектни дейности за фор-

миране на знания, учения и наг-

ласи за здравословен начин на 

живот. 

-екологично възпитание чрез 

проектни дейности, хепънинги, 

състезания и др.  

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Брой реализирани дейности 
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3.3.2. Обсъждане на въпроси, засягащи 

училищния живот и училищната 

общност, в т.ч. училищния 

учебен план чрез формите на 

ученическо самоуправление.  

2019 Предс.на Учени-

ческия съвет 

Не изисква  

средства 

Брой проведени срещи 

3.3.3. Поощряване с морални и 

материални награди при 

показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството 

и спорта. 

2018-2019 Директор, 

ПС 

Средства за мате-

риални награди 

Брой наградени ученици 

3.3.4. Участие в ритуализацията на 

училищния живот чрез предло-

жения и дейности, свързани с 

училищните традиции и изграж-

дане на новата визия на учили-

щето 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Брой въведени ритуали 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението   

4.1. Подготовка на учениците за 

успешно полагане на изпитите от 

НВО на дигитални 

компетентности. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

1.Относителен дял ( в %) на 

учениците, успешно положили 

изпитите от НВО към общия 

брой ученици съответно в X 

клас 

4.2. Подготовка на учениците за ус-

пешно полагане на ДЗИ и ДИ за 

придобиване на степен на профе-

сионална квалификация 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Относителен дял ( в %) на уче-

ниците, успешно положили 

държавни зрелостни изпити към 

допуснатите до ДЗИ; 

Относителен дял ( в %) на уче-

ниците, успешно положили ДИ 

към допуснатите до ДИ 

4.2. Перманентно консултиране на 

учениците, полагащи 

поправителен изпит и изготвяне 

на програми за допълнителна 

работа по учебни предмети или 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Не изисква  

средства 

Проведени консултации.  

Относителен дял ( в %) на пов-

тарящите ученици към общия 

брой ученици 
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модули. 

4.3. Преустановяване на 

индивидуалната учебна програма 

и продължанаване на обучението 

по общата при постигане 

изискванията на учебната 

програма при ученици със СОП 

2018-2019 Пед.специалисти Не изисква  

средства 

Прекратени индивидуални 

програми.  

Относителен дял (в процент) на 

успешно завършилите (и полу-

чили документ) ученици със 

СОП. 

4.4. 

 

Изготвяне на програма за пре-

венция на ранното отпадане от 

училище по различни причини. 

2018-2019 Председател на 

комисията 

Не изисква  

средства 

Относителен дял ( в %) на от-

падналите по различни причини 

от обучение  

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

5.1. Организиране от училището със-

тезания, конкурси и др. 

2018-2019 Зам.-директор, 

Педагогически 

специалисти 

Средства за награ-

ди от училищен 

награден фонд и 

спонсори 

Организирани и реализирани от 

училището състезания, конкурси 

 

5.2.  Планиране и реализация на 

дейности, мотивиращи  

учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения 

- Провеждане на вътрешно 

училищни състезания по 

предмети и дни на професиите, 

Панаир на УП (УТФ и УК) и 

инициативи на Джуниър 

Ачийвмънт; 

- Партньорство с Американки 

университет в България и РУО на 

МОН-Благоевград и провеждане 

на национално състезание за 

икономисти на английски език за 

мултиплициране на добрите 

практики чрез покана за участие 

на други училища от страната. 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Средства за награ-

ди от училищен 

награден фонд и 

спонсори, съоб-

разно броя на уче-

ниците 

Реализирани дейности, 

мотивиращи  учениците за 

усвояване на допълнителни 

знания и умения. 
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-Доразвиване на традициите за 

съвместни тематични изяви с 

Исторически музей и Младежки 

дом 

- Участие в инициативата 

„Училище на годината“ 

организирано от община 

Благоевград 

5.3. Подготовка за участие на учени-

ци в състезания, олимпиади, кон-

курси и др. 

-Подготовка и участие в нацио-

нални състезания, организирани 

от МОН, университети и др. инс-

титуции; 

- Провеждане на училищен спор-

тен празник, участия в районни и 

общински спортни състезания 

 

2018-2019 Педагогически 

специалисти 

Средства за награ-

ди от училищен 

награден фонд и 

спонсори 

Резултати от участието на 

ученици в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

 

5.4. Изграждане на екипи за работа 

по проекти  

2018-2019 Директор Не изисква  

средства 

Изградени екипи за работа по 

проекти 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

6.1. Изграждане на система за моти-

вация на учителите, директорите 

и другите педагогически специа-

листи за повишаване квалифика-

цията и за кариерно развитие. 

- Планиране, координирането, 

управлението и контролът на 

дейностите за повишаване ква-

лификацията на педагогическите 

специалисти на училищно ниво. 

- Създаване на условия за пови-

шаване на квалификацията. 

2018-2019 Директор  Не изисква  

средства 

Относителен дял на учителите с 

повишена квалификация  
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6.2.  Мотивиране на учители за под-

готвяне на ученици-призьори на 

състезания, олимпиади и др.  

-Регламентиране на допълнител-

но заплащане във вътрешните 

правила за работната заплата за 

положен допълнителен труд.  

2018-2019 Директор,  

главен учител, 

гл. счетоводител 

педагогически 

специалисти 

 

Не изисква средст-

ва. Наградите са 

осигурени от инс-

титуциите-

партньори 

Брой учители, подготвили уче-

ници-призьори на състезания, 

олимпиади и др. 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

 

Дейности 

Отговорни лица, институции и 

организации, срокове 

 

Финансиране 

 

Индикатори 

  Срок Отговорник  

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

1.1. Разработване на план за възпита-

телната дейност в партньорство с 

представителите на ученическото 

самоуправление и родителите 

 

2018-2019 Ученически съ-

вет 

Обществен съвет 

ПС 

Не изисква  

средства 
Утвърден план на възпитателната 

дейност в партньорство с предс-

тавителите на ученическото са-

моуправление и родителите 

1.2. Разработване на система от спе-

циални мерки за възпитание, 

привличане, задържане и разви-

тие на учениците в училището за 

осигуряване на интелектуалното, 

емоционалното, социалното, ду-

ховно-нравственото и физичес-

кото им развитие в съответствие 

с техните потребности, способ-

ности и интереси. 

2018-2019 ПС 

Обществен съвет 

Не изисква  

средства 

Утвърдена система за  възпита-

ние, привличане, задържане и 

развитие на учениците в учили-

щето 

1.3. Изграждане на училище без агре-

сия, осигуряващо подкрепяща 

среда, индивидуално консулти-

2018-2019 Директор, коми-

сия 

Не изисква  

средства 

Осигурена подкрепяща среда, 

брой индивидуални консултации 
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ране по възрастови проблеми 

1.4. Създаване на система за 

поощрения и награди на ученици 

и учители за активно включване 

в извънкласните  и 

извънучилищни дейности. 

2018-2019 Директор, коми-

сия по диферен-

цирано заплаща-

не, МО Класни 

ръководители, 

ученически съ-

вет, педагоги-

чески съветник 

Награден фонд на 

училището 
Утвърдена система за поощрения 

и награди на ученици и учители 

за активно включване в извънк-

ласните  и извънучилищни дей-

ности 

1.5. Създаване и функциониране на 

различни форми на извънкласна 

и извънучилищна дейност. Раз-

работване на планове по направ-

ления за усвояване на ключовите 

компетентности. 

2018-2019 Предс.на мето-

дич. 

обединения 

Не изисква  

средства 
Наличие на функциониращи 

различни форми на извънкласна 

и извънучилищна дейност. 

 

1.6. Организация на работата на 

педагогическия съветник за 

активна подкрепа на 

възпитателната дейност 

 

2018-2019 Директор, зам.-

директор 

Изисква средства 

от бюджета (щат-

на бройка) 

Организация на работата на педа-

гогическия съветник за активна 

подкрепа на възпитателната дей-

ност 

1.7. Популяризиране на добри прак-

тики с цел приобщаване и учас-

тие на ученици в извънкласни и 

извънучилищни прояви. 

 

2018-2019 Директор, зам.-

директори 

Не изисква  

средства 
Брой споделени  добри практики 

с цел приобщаване и участие на 

ученици в извънкласни и 

извънучилищни прояви. 

1.8. Разработване и реализиране план 

на Дейност на УКБППМН. 

-Изготвяне на системен периоди-

чен анализ на резултатите от 

дейността на комисията; 

-Предприемане на мерки за по-

добряване на резултатите. 

Ежегодно Предс. на коми-

сията  

Съгласно предви-

дените дейности в 

програмата за 

превенция. 

Изготвен план и аналитичен от-

чет на УКБППМН 

 

 

 

Предприети мерки за отстранява-

не на противообществените про-

яви. 
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Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност 

2.1. Планиране и реализация на дей-

ности за преодоляване на агре-

сията в училище.-На ниво пара-

лелки;-Чрез формите на учени-

ческото самоуправление;-Чрез 

изяви в училищните медии;-Чрез 

проекти и програми;-Чрез съ-

действие от компетентни орга-

ни.-Чрез партньорство с инсти-

туции  

2018-2019 Класни ръково-

дители 

Не изисква  

средства 

Брой реализирани дейности за 

преодоляване на агресията в учи-

лище 

2.1.1. Кариерно ориентиране и консул-

тиране; 

2018-2019 Класни ръково-

дители 

Не изисква  

средства (ЦКО) 

Брой реализирани дейности 

2.1.2. Превантивна, диагностична, ре-

хабилитационна, корекционна и 

ресоциализираща работа с деца 

и ученици; 

2018-2019 Класни ръково-

дители, педаго-

гически съвет-

ник, ресурсен 

учител 

Не изисква  

средства 

 

2.1.3. Педагогическа и психологическа 

подкрепа. 

-Чрез осигуряване на обща  

-Чрез осигуряване на допълни-

телна подкрепа  

2018-2019 Училищни еки-

пи 

Не изисква  

средства 

Брой проведена обща и допълни-

телна подкрепа 

2.2. Създаване на подкрепяща среда 

за деца и ученици, склонни към 

насилие и агресия 

2018-2019 Училищни еки-

пи 

Не изисква  

средства 

 

2.3. Ранно откриване на ученици с 

асоциално поведение и предпри-

емане на съответните мерки за 

работа с тях и семействата им 

 

2018-2019 Училищни еки-

пи 

Не изисква  

средства 

Средства за кон-

сумативи  

Брой проведени анкети, брой 

срещи и разговори с доказан 

ефект. 

2.4. Индивидуално консултиране на 

ученици по проблеми, свързани 

2018-2019 Училищни еки-

пи 

Не изисква  

средства 
Брой разговори, наблюдения и 

проучвания 
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с тяхното поведение, с взаимо-

отношенията с връстници, роди-

тели, учители или с психичното, 

личностното и интелектуалното 

им развитие. 

 

2.5. Реализиране на дейности за 

формиране на знания и умения 

за здравословен начин на жи-

вот.-Здравни беседи;-Дискусии с 

представители на здравни орга-

низации-Обучения;-Състезания. 

 

2018-2019 Мед. лице, клас-

ни ръководите-

ли, педагогичес-

ки съветник 

Не изисква  

средства 
Брой проведени здравни беседи; 

дискусии с представители на 

здравни организации; обучения; 

състезания в училището. 

2.6. Реализиране на дейности за еко-

логичното възпитание на учени-

ците - състезания на открито; 

посещения в близки местности. 

2018-2019 Учители по при-

родни науки 

Изисква средства 

(материали, тран-

спортни разходи и 

награди) 

Брой реализирани дейности с 

екологична насоченост. 

2.7. Реализиране на дейности за въз-

питание в национални и общо-

човешки ценности. 

-Патриотичен календар на кла-

са.  

-Ученически инициативи за из-

разяване почит към национал-

ните герои и вековната ни исто-

рия – разписани инициативи за 

всеки празник, вкл. 

-Творби на учениците и въз-

можности за публикуването ос-

вен в училищните, и в местни и 

национални медии. 

2018-2019 Класни ръково-

дители 

Не изисква  

средства 
Брой реализирани дейности за 

възпитание в национални и об-

щочовешки ценности 

 

2.8. Ритуализация на училищния жи-

вот. 

-Патронен празник; 

Ежегодно Директор  Съобразно броя 

на учениците и 

съфинансирането 

от страна на учи-

Брой реализирани дейности по 

ритуализацията в училището. 
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-Символи и ритуали. лищно настоятел-

ство и родителски 

комитети. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИ-

АЛНИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДА-

ГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ  РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 

Дейности 

Отговорни лица, институции и 

организации, срокове 

 

Финансиране 

 

Индикатори 

Срок Отговорник  

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование  

1.1. Изграждане на механизъм за 

партньорство между преките 

участници в училищното образо-

вание. 

 

2018-2019 Директор, зам.-

директори, педа-

гогически съвет-

ник 

Не изисква  

средства 
Утвърден механизъм и система  

за партньорство.  

1.2. Създадени условия за подкрепа 

на млади учители  – Система за 

наставничество или менторство. 

 

2018-2019 Директор, зам.-

директори, 

 

Не изисква 

средства 
Разработена система за наставни-

чество. 

 

1.3. Включване на учителите в 

управлението на промените в 

училището. Изграждане на 

професионални учебни общности 

- МО.  

 

2018-2019 Директор, 

Зам. Директори 

и председатели 

на МО, синди-

кални организа-

ции 

Не изисква  

средства 

Изградени МО 

1.4. Разработване и утвърждаване на 

система от специални мерки за   

училищно партньорство, създа-

ваща социална ангажираност и 

2018-2019 Директор, зам.-

директори, педа-

гогически съвет-

ник, 

Не изисква  

средства 

Разработена система 
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отговорности на педагогическите 

специалисти при  работа с роди-

тели, ученици и общественост. 

 

предс. на общес-

твения съвет, 

предс. на учени-

ческия парла-

мент 

1.5. Планиране на дейности и форми 

на сътрудничество за осигурява-

не на  позитивен организационен 

климат, ефективна комуникация 

и отношения на загриженост 

между всички участници в про-

цеса на образование 

 

2018-2019 Директор Не изисква  

средства 

Брой проведени срещи 

1.6. Планиране и реализиране на 

мерки и подходи, гарантиращи 

изслушване на детето и ученика, 

осъзнаване на причините за 

проблемното му поведение и 

предоставяне на възможност за 

усвояване на добри поведенчески 

модели спрямо себе си и остана-

лите. 

2018-2019 Училищни еки-

пи да подкрепа 

Не изисква  

средства 

Реализирани мерки 

1.7. Изграждане на механизъм за 

ефективно партньорство на учи-

лищното ръководство с педаго-

гическите екипи за усвояване на 

ключовите компетентности, учи-

лищното настоятелство и екипа 

на ученическото самоуправление 

 

2018-2019 Директор,  

 

Не изисква  

средства 

Изграден механизъм 

1.8. Формиране на нагласи у родите-

лите за партньорство и сътруд-

ничество чрез  организиране на 

2018-2019 Педагогически 

специалисти, 

директор  

Не изисква  

средства 

Брой организирани родителски 

срещи 

% присъстващи на род.срещи 
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родителски срещи и тематични 

инициативи на паралелките.  

1.9. Реализиране на дейности за 

удовлетворяване на родителите 

по конкретни въпроси - проучва-

ния чрез анкети, интервюта и др. 

2018-2019 Класни ръково-

дители 

Не изисква  

средства 

Брой реализирани дейности 

2.3.3.  Планиране и реализация на дей-

ности за активно участие на ро-

дителите в организираните от 

училището извънкласни дейнос-

ти.  

2018-2019 Директор, 

класни ръково-

дители, 

педагогически 

специалисти 

Средства, събра-

ни от благотво-

рителни дейности 

и награден фонд. 

Брой проведени инициативи с 

включване на родители. 

 

Дейност 2: Външно партньорство 

2.1 Взаимодействие с институциите 

в системата на образованието, 

териториалните органи на 

изпълнителната власт, органите 

за местното управление: 

 

2018-2019 Директор Не изисква  

средства 

 

2.1.2. Партньорство с други училища в 

община Благоевград и в страната  

2018-2019 Директор  Не изисква  

средства 
Брой проведени съвместни състе-

зания и прояви. 

 

2.1.3 Партньорство с органите на мес-

тно самоуправление при подго-

товката, реализирането и управ-

лението на национални и 

международни програми и 

проекти, подпомагащи дейности 

в областта на образованието 

2018-2019 Директор  Не изисква  

средства 
Получена реална подкрепа от 

община, областна администра-

ция. 

 

2.2. Взаимодействие с Агенцията за 

закрила на детето и структурите 

на полицията 

2018-2019 Директор  Не изисква  

средства 
Брой срещи с институции: 

-Агенцията за закрила на детето  

-Структурите на полицията 
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-Представители на с местната 

общественост 

- Социални партньори. 

2.3. Взаимодействие с местната 

общественост.  

2018-2019 Директор  Не изисква  

средства 

Брой и вид на съвместните дей-

ности 

2.4. Сътрудничество със социални 

партньори при разработване на 

концепции, вътрешнонормативни 

документи, предложения, 

мнения, съвместни проекти, 

модернизиране на материалната 

база на институцията 

2018-2019 Директор  Не изисква  

средства 
Съвместно разработени и утвър-

дени Вътрешни правила за работ-

ната заплата, Училищни критерии 

за диференциране труда на учи-

теля и др. 

2.5. Представяне стратегията за раз-

витието на училището пред ро-

дителската общност, и разясни-

телна кампания за план – приема 

като традиции и нови тенденции.  

2018-2019 Директор  Не изисква  

средства 
-Проведени заседания на педаго-

гическия съвет с присъствието на 

представители на родителската 

общност; 

-Съгласуване и утвърдени учи-

лищни нормативни актове. 

2.6. Удовлетвореност на училищните 

партньори по конкретни въпро-

си-проучвания чрез анкети, ин-

тервюта и др. 

2018-2019 Директор  Не изисква  

средства 
Изготвени анкети за проучвания. 

Установена хармония в дух на 

сътрудничество. 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ”  

2700 Благоевград, ж.к. “Ален мак”, ул. „Борис Ангелушев“, тел. 073/885288, 073/885289,  

www.pgiblg.com 

39 
 

 


