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Настоящият План за изпълнение на дейностите по Стратегията за развитие на 

ПГИ „Иван Илиев“ е приет на заседание на Педагогическия съвет, съгласно 

протокол № 13 /14.05.2021 г. 



 

Стратегическа цел 1: Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез 

личностно-ориентирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала 

на всеки ученик, създаване на учеща среда 

 

Дейности Отговорни лица и 
срокове 

Необходими 
ресурси 

Показатели за 
измерване 

1.Провеждане на анкета сред 
родителите свързана с качеството и 
ефективността на образователния 
процес в ПГИ 

Членове н 
комисията за 
самооценка, 
ежегодно 

Не са необходими – 
анкетата да се 
проведе 
електронно 

Анкетирани поне 
70% от родителите 

2.Провеждане на анкета сред 
учениците свързана с качеството и 
ефективността на образователния 
процес в ПГИ 

Членове н 
комисията за 
самооценка, 
ежегодно 

Не са необходими – 
анкетата да се 
проведе 
електронно 

Анкетирани поне 
70% от учениците 

3.Провеждане на анкета сред 
работодателите, където  учениците 
провеждат производствена практика, 
свързана с показваните знания, умения 
и компетенции от учениците  

Учители – 
ръководители 
производствена 
практика, ежегодно 

Не са необходими – 
анкетата да се 
проведе 
електронно 

Анкетирани поне 
70% от 
работодателите 

4.Анализ на проведените анкети и 
предприемане на действия и мерки за 
подобряване на резултатите 

Заместник- 
директор, учители, 
ежегодно 

Не са необходими Наличие на 
гласувани мерки за 
повишаване на 
качеството и 
ефективността на 
образователния 
процес. 

5.Провеждане на анкета сред 
родителите и учениците, свързана с  
откриване на клубове за занимания по 
интереси 

Класни 
ръководители, 
ежегодно 

Не са необходими – 
анкетата да се 
проведе 
електронно 

Анкетирани поне 
90% от учениците и 
родителите 

6.Анализ на проведените анкети и 
предприемане на действия и мерки за 
създаване на желаните клубове от 
страна на учениците 

Заместник-
директор, учители, 
ежегодно 

Бюджет на 
училището 

Брой създадени 
клубове –
занимания по 
интереси 

7.Стимулиране на учениците за участия 
в състезания, конкурси и инициативи 
на национално и международно ниво 

Заместник-
директор, учители, 
ежегодно 

Бюджет на 
училището, 
Училищно 
настоятелство 

Брой участия на 
ученици в 
състезания, 
конкурси и 
инициативи на 
национално и 
международно 
ниво 

 

 

 



 

 

Стратегическа цел 2: Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

 

Дейности Отговорни лица и 
срокове 

Необходими 
ресурси 

Показатели за 
измерване 

1.Проучване на нагласите и потребностите 
от квалификация на персонала в училище с 
цел провеждане на ефективни обучения с 
доказан резултат за придобиване на нови 
компетентности. 

Директор, 
заместник-
директор, 
ежегодно 

Не са 
необходими – 
анкетата да се 
проведе 
електронно 

Анкетиране на 
100% от 
служителите 

2.Организиране и провеждане  на 
квалификационни курсове от външни 
институции за служителите в ПГИ, по теми 
посочени от тях 

Директор, 
заместник-
директор, до м. 
септември 2022г. 

Бюджет на 
училището 

Обучение/я за 
придобиване на 
1/2 кредита 

3.Организиране на междуинституционални 
квалификационни курсове 

Директор, 
заместник-
директор, 
ежегодно 

Бюджет на 
училището 

 
2 обучения 

4.Организиране и провеждане на 
вътрешноинституционални 
квалификационни курсове – открити уроци, 
тренинг/изработване и технология на теста, 
изработване на тестове по предмети, 
уеднаквяване на критериите за оценка и 
др. 

Учители, 
ежегодно 

Не са 
необходими 

16 часа за учител 
годишно 

 

5.Споделяне на резултатите от обученията и 
мултиплициране на добрия педагогически 
опит от участия в международни проекти 
чрез различни форми на изява:  
представителни изяви и др. 

Учители, 
ежегодно 

Програма 
“Еразъм+”, 
национални 
програми, 
бюджет 

2 събития 

6. Създаване на система за стимулиране на 
персонала 
 

Директор, 
учители, м. май 
2021г. 

Не са 
необходими 

Система за 
стимулиране на 
персонала 

    
 

Стратегическа цел 3: Осигуряване на съвременна и адекватна на образователно-възпитателния 

процес материална и технологична обезпеченост на училището: 

Дейности Отговорни лица и 
срокове 

Необходими 
ресурси 

Показатели за 
измерване 

1.Осигуряване на съвременно 
оборудвани компютърни и други 
кабинети    

Заместник-
директор, учители 
професионална 
подготовка, до м. 
септември 2022г. 

Национални 
програми и 
проекти 

 Кандидатстване 
по НП 
„Информационни 
и 
комуникационни 
технологии (ИКТ) 



в системата на 
предучилищното 
и училищното 
образование“ с 
един проект 
 

2.Осигуряване на безопасна и достъпна 
архитектурна среда 

Директор, 
Заместник-
директор, до 
м.октомври 2022г. 

ОП „Региони в 
растеж“ 

Обновяване на 
системата за 
осветление и 
отопление, 
откритата 
спортна 
площадка 

3.Осигуряване на съвременна 
материална база за хранене на 
учениците 

Директор, до м. 
октомври 2022г. 

ОП „Региони в 
растеж“, бюджет 
на училището  

Извършен 
ремонт на 
кухненския блок 

 

Оперативна цел 1: Изграждане на многофункционална зала. 

Дейности Отговорни лица и 
срокове 

Необходими 
ресурси 

Показатели за измерване 

1.Изготвяне на 
инженерингов проект от 
фирмата-изпълнител, 
съгласуван с ръководството 
на ПГИ 

Директор, 
м.септември 2021г. 

ОП „Региони в 
растеж“ 

Изготвен и съгласуван 
проект 

2.Изграждане и оборудване 
на многофункционална 
зала 

Директор, до м. 
октомври 2022г. 

ОП „Региони в 
растеж“ 

Изградена и оборудвана 
многофункционална зала 

 

 

Оперативна цел 2:  Кандидатстване с два проекта по „Еразъм+“.. 

 

Дейности Отговорни лица и 
срокове 

Необходими 
ресурси 

Показатели за 
измерване 

Запознаване с изискванията  за работа 
по проекти по „Еразъм +“ и 
сформиране на екип за разработване 
на проект за кандидатстване по 
„Еразъм +“   

Директор, 
Заместник-директор, 
учители, до м. май 
2021г. 

Не са 
необходими 

Сформиран екип 

Разработване на един проект за 
кандидатстване по програма „Еразъм 
+“ 

Заместник-директор, 
учители, до м. Май 
2022г. 

Не са 
необходими 

Разработен  
един проект и 
кандидатстване 
за финансиране 

 

 

 

 

 


