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ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  НА  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ИВАН ВАЗОВ“  ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 1/30.09.2020 г. и утвърден със заповед на директора № РД-............/30.09.2020 г. 

 

І. Основни приоритети на регионално ниво: 

1. Координация и подкрепа на образователните институции в област Враца за реализиране на ефективни педагогически и 

организационни модели и практики, в условията на сигурна и максимално безопасна образователна среда. Създаване на условия за 

подобряване на дигиталната компетентност на педагогическите специалисти и насърчаване на по-широкото използване на 

информационните и комуникационни технологии в  образователния процес и ползването на образователни ресурси. Развитие на 

институционална култура за оползотворяване на възможностите на обучението в електронна среда от  разстояние (не само по време на 

епидемия) в най-добрия интерес на децата и ученици в образователната институция.  

2. Продължаване на усилията за ориентиране на образователния процес към постигане на поставените целеви стойности за 

повишаване на образователните резултати на учениците от НВО и ДЗИ, както и за постигане на индивидуален напредък от всеки 

ученик. Създаване на условия и оказване на подкрепа за разбиране и осмислено прилагане на компетентностния подход в 

образователните институции на територията на областта. 

3. Усъвършенстване на практиките и взаимодействията между институциите за осигуряване възможно най-пълно  обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст в област Враца. Подпомагане на образователните институции за разработване на действени политики за 

идентифициране на учениците с образователни дефицити и осъществяване на действителна и ефективна подкрепа за тяхното 

преодоляване.  

4. Насърчаване на образователните институции за организиране на действени и работещи форми за развитие на способностите и 

стимулиране на изявите на децата и учениците.  

5. Продължаване на регионалната политика за подкрепа на по-широкото навлизане и ефективно прилагане на дуалната система 

на обучение и подобряване на качеството на професионалното образование в област Враца.  

6. Вътрешно усъвършенстване на дейността и процесите в РУО – Враца и подобряване на ефективността, ефикасността и имиджа 

на институцията чрез прилагане на модела CAF – инструмент за  управление на качеството в публичния сектор.  
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I. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО: 

1. Оптимизация на управленските процеси в училище съобразно стратегическите документи и държавната образователна 

политика за качествено образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците.  

2. Утвърждаване на модел, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна 

среда 

3. Повишаване на качеството на образование с акцент върху овладяването и приложимостта на съвременните ключови 

компетентности и с цел успешно представяне на НВО и ДЗИ; 

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно развитие на учениците в училището. 

5. Създаване на възможности за извънкласни дейности и изяви на учениците.  

6. Засилен контрол на присъствието на учениците в образователната институция и пълноценното им включване в 

образователния процес чрез ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежта и на бизнеса. 

7. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти с оглед прилагане на компетентностния подход в 

образованието и постигане на по-високи резултати в образователния процес.  

8. Стимулиране обмена на добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения. 

9. Методическа подкрепа за учителите при въвеждане на новото учебно съдържание и учебници в XI клас 

10. Модернизация на материалната база – физкултурни салони, кабинет на психолога, кабинет по изкуства, кабинети по 

химия, физика, биология, помещение за столово хранене. 

11. Разработване и реализиране на проектни предложения по европейски и национални програми. 
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ІІІ.      ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ: 

№ Дейности по Срок 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник 
Забеле

жка 

Мерна 

единица 

(брой, %) 

Базов

а 

стой- 

ност 

Целева 

стойност 

1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната  система (2013 – 2020) 

1.1.  
Ползване на наличните съвременни технически 

средства и прилагане на интерактивни методи на 

преподаване. 

През учебната 

годината 
% 100 100 Всички педагогически 

специалисти 
 

1.2.  

Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за 

учениците от основната образователна степен за 

преодоляване на обучителни трудности 

През учебната 

годината 
% 100 100 Директор,педагогичес

ки специалисти, 

Психолог, ресурсен 

учител, Логопед 

 

1.3.  
Консултации с ученици, допуснали повече от 5 

отсъствия по неуважителни причини. 

През учебната 

годината 

%  100  100 Пед. съветник, уч. 

психолог 
 

1.4.  
Ежемесечно подаване до 5-то число информация за 

учениците, допуснали отсъствия и тези с 5 и повече 

отсъствия без причина 

През учебната 

годината 

%  100 100 Пед. съветник, уч. 

психолог и кл. 

ръководители 

 

1.5.  

Поддържане на директен контакт между учители, 

родители и ученици чрез системен контрол за всяко 

направено отсъствие по уважителни и неуважителни 

причини. 

През учебната 

годината 
% 100 100 Кл. ръководител,уч. 

психолог и пед. 

съветник 

 

1.6.  
Ангажиране на родителите към проблемите на 

училището. 

През учебната 

годината 
% 80 100 Кл. ръководители,уч. 

психолог и пед. 

съветник 

 

1.7.  
Подпомагане  процеса на ефективно  реализиране на 

целодневната организация на учебния ден за ученици 

от I до VII клас 

През учебната 

годината 
% 100 100 Директор, 

МО „Учители в 

ЦОУД” 

 

1.8.  
Организиране и провеждане на изяви на учениците, 

включени в дейностите занимания по интереси 
През учебната 

годината 
% 100 100 Директор и 

педагогически 

специалисти 

 

1.9.  
Кариерно ориентиране на учениците от I до XII клас През учебната 

годината 
% 100 100 Пед. съветник, 

Кл.ръководители, 

Ученически парламент 
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2. 
Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 

науката (2014-2020 г.) 

2.1 

Обучение на учители по различни учебни 

предмети за използване на онлайн ресурси и 

облачни технологии 

През учебната 

2020/2021 г 
Брой учители 6 6 

Директор и 

педагогически 

специалисти 

 

2.2. 
Спазване на изискванията за използване на 

безопасен интернет 

През учебната 

2020/2021 г 
% 100 100 

педагогически 

специалисти 

 

2.3. 
Разработване на уроци с електронно съдържание и 

изготвяне на банка с електронни учебни материали 

През учебната 

2020/2021 г 

 

% 
 

100 

 

100  
Учителите по учебни 

предмети  

 

2.4. 
Споделяне на добри педагогически практики, 

създадени с ИКТ средства. 
През учебната 

2020/2021 г 

% 100 100 Директор и 

педагогически 

специалисти 

 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 -2020 г. 

3.1 
Активно участие в националните програми, 

финансирани от държавния бюджет и европейски 

програми и програми, администрирани от МОН 

През учебната 

2020/2021 г 

% 100 100 Директор, ЗДАД, 

ЗДУД  

и гл. учител 

 

3.2 

Развиване на партньорствата и сътрудничеството 

на училището с други центрове за обучение, 

читалища и неправителствени организации 

През учебната 

2020/2021 г 

% 100 100 Директор, ЗДУД, 

ЗДАД,гл. учител, 

пед.специалисти 

 

3.3 
Насърчаване на педагогическите специалисти за 

повишаване на тяхната професионална квалификация 

и подготовка 

През учебната 

2020/2021 г 

% 100 100 Директор, ЗДУД, пед. 

специалисти 

 

3.4 

Допълване на професионалното портфолио от 

всеки педагогически специалист През учебната 

2020/2021 г 

% 100 100 Директор, ЗДУД, 

главен учител, 

пед.специалисти 

 

3.5 

Насърчаване на извънкласните и извънучилищните 

и на други алтернативни учебни дейности като 

възможности за увеличаване привлекателността на 

училището 

През учебната 

2020/2021 г 

% 100 100 Директор, ЗДУД, 

ЗДАД 

гл. учител, 

пед.специалисти 

 

3.6 

Осигуряване на допълнителни условия и възможности 

за подкрепа на ученици с изявени дарби и на ученици, 

които срещат затруднения при овладяване на учебния 

материал, включително и чрез реализиране на 

целодневна организация на образователния процес 

През учебната 

2020/2021 г 

% 100 100 Директор, ЗДУД, 

ЗДАД,гл. учител, 

пед.специалисти 
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4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

4.1 

Осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ за 

деца с обучителни трудности в занимания по интереси 

или по проект „Подкрепа за успех“ и проект 

„Образование за утрешния ден“ 

През учебната 

2020/2021 г. 
% 100 100 

Екип за обща и 

допълнителна 

подкрепа, 

Педагогически 

специалисти 

 

4.2 
Осъществявяне на извънкласни и извънучилищни 

дейности със съдържателни елементи на 

интеркултурното образование 

През учебната 

2020/2021 г. % 100 100 

Директор , 

педагогически 

специалисти 

 

4.3 
Подкрепа на изяви на ученици от различни етноси . 

Участие във фестивали и конкурси. 

През учебната 

2020/2021 г. 
% 100 При участия 

Директор, класни 

ръководители 
 

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

5.1 

Диагностика за установяване нивото на базовите 

знания по учебните предмети, по които се 

провежда НВО в  IV, VII и X клас 

октомври 2020 г. % 100 100 Главен учител, 

педагогодически 

специалисти 

 

5.2 

Изготвяне на списъци по класове на ученици с 

голям брой отсъствия по уважителни и 

неуважителни причини през уч.2020/2021 г. 

През учебната 

2020/2021 г. 
% 100 100 Директор, пед. 

съветник, гл.учител, 

класни ръководители 

 

5.3 

Методическа подкрепа за промяна на 

образователната дейност на учителя, насочена 

към ефективен образователен процес и правилно 

планиране на учебната дейност: 

- Ефективно задаване на домашна работа; 

- Редовна проверка на тетрадките; 

- Консултации по предмети; 

- Допълнителна индивидуална работа  

През учебната 

2020/2021 г. 
% 100 100 Директор, главен 

учител, 

председатели на МО 

 

5.4. 

Училищни инициативи в подкрепа на 

заниманията за четене с родителите: „Бъди 

грамотен”, „Малкото голямо четене”, Национален 

маратон на четенето” 

През учебната 

2020/2021 г. 
% 100 100 

Учители начален 

етап и учители по 

БЕЛ 

 

5.5. 
Участие в регионално състезание „Мисия 7“ за 

ученици от 7 клас 
30.04.2021 

Бр.участници   Учители БЕЛ и учител 

Група ЦОУД 
 

5.6. 
Участие в регионално състезание „Точно в 10“ 

във връзка с подготвката на НВО – 10 клас 
Март 2021 

Брой 

участници 

  Учители БЕЛ  



6 
 

6. Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. 

6.1 

Популяризиране на профилите и професия 

„Електронна търговия“ и „Съдебен администратор“ – 

„Панорама на образованието“, „Ден на мениджъра“, 

„Ден на отворените врати“ 

През учебната 

2020/2021 г. 
% 100 100 Директор, класни 

ръководители, 

Ученически парламент 

 

6.2 

Привличане на бизнеса  за подпомагане на 

професионалното обучение и насърчаване на 

предприемачество сред учениците - реализиране на 

учебни практики 

През учебната 

2020/2021 г. 
% 100 100 Директор, класни 

ръководители, ПС 

Ученически парламент 

 

6.3 
 Обмен на добри практики с училища със сходни 

професии, профили 
През учебната 

2020/2021 г. 
брой 1 1 

Директор, ЗДАД, 
 

6.4 
Методическа подкрепа на педагогическия съветник в 

кариерното консултиране на учениците 
През учебната 

2020/2021 г. 
брой 1 При 

необходимост 
Директор, 

педгогически 

съветник, психолог 

 

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 г.  
7.1. Участие в НП „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и 

училищното образование“ 

През учебната 

2020/2021 г. 

% усвоени 

средства 

100 100 директор  

7.2  Участие в НП „Оптимизиране на вътрешната 

структура на персонала“ 

Съгласно 

срокове на 

програмата 

% 100 100 директор 

7.3  Участие в  НП „Без свободен час“ Съгласно 

срокове на 

програмата 

 

% 

100 100 директор  

7.4  Участие в НП „Бизнесът преподава“,  
НП „Мотивирани учители“ 

 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

 

% 

100 100 Директор, 

педагогически 

специалисти 

 

7.5  Участие в дейности по НП „Квалификация“2020 Съгласно срок 

на програмата 

% 100 100 Директор, 

пед.специалисти 
 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

8.1 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за 

професионално развитие на педагогическите 

специалисти“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 г., Кампания 4. 

Съгласно 

инструкцията и 

графиците по 

проекта 

% учители  брой учители Директор, 

пед.специалисти 
 

8.2 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за Съгласно   брой ученици Директор, учители  
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утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-

2020 г. 

инструкцията и 

графиците по 

проекта 

брой учители групи 

8.3 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ Подкрепа за 

успех“ “, финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

Съгласно 

инструкцията и 

графиците по 

проекта 

 

 
брой ученици 

брой учители 

Директор, 

координатор, учители 

групи 

 

8.4 

Еразъм+“ CVS” / Гласът на децата за ново човешко 

пространство/ 
брой ученици 

брой учители 

 

0 

 

0 Бр.участвали 

ученици 

бр.участвали 

учители 

Василка Коловска  

8.5 Еразъм+ „Set for success: Училище за утре“ 

брой учители 

 

0 

 

0 

бр.участвали 

учители 
Директор 

 

8.6. Eразъм+: „Be Bully not Budy” 

брой ученици 

брой учители 

 

0 

 

0 Бр.участвали 

ученици 

бр.участвали 

учители 

Йоана Константинова  

8.7.  Програма за училища посланици на ЕП 

брой ученици 

брой учители 

 

0 

 
0 Бр.участвали 

ученици 

бр.участвали 

учители 

Йоана Константинова 

Данаил Димитров 

 

8.9. 

Сформиране на групи за занимания по интереси 

съгласно чл. 21 от Наредба за приобщаващо 

образование 

През учебната 

2020/2021 г. 

% 100 

100 

Координатор 

занимания по интереси 

 

8.10. 

Други проекти и програми при откриване на 

процедури и в зависимост от обявените схеми за 

предоставяне на финансова помощ 

През учебната 

2020/2021 г. 

% 100 

100 

Директор, 

ЗДАСД, ЗДУД, 

комисия проекти 

 

 

9. 
Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция,  

за превенции, за приобщаващо образование. 

9.1. Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция 

9.1.1 Повишаване качеството на образователния процес През учебната 

2020/2021 г. 

брой ученици 

брой учители 

 0 

  

0 

Бр.участвали 

ученици  

бр. участвали 

учители 

Директор ЗДУД 

учители по учебни 

предмети 
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9.1.2 Развитие на системата за поддържане и 

повишаване на квалификацията на учителите 

През учебната 

2020/2021 г. 
брой учители 

0  брой 

участвали 

учители 

Директор 

ЗДУД 

учители по учебни 

предмети 

 

9.1.3 Организационно и методическо подпомагане при 

прилагането на новите учебни програми в 11 клас-

профилирана подготовка 

м. септември 

2020 г. – м. юли 

2021 г. 

Брой учители 5 5 Директор, 

ЗДУД,учители по 

предмети 

 

9.1.4. Методическо подпомагане на новоназначени 

педагогически специалисти 

През учебната 

2020/2021 г. 

Брой учители  Бр.участвали 

учители 

Директор, 

ЗДУД,учители по 

предмети 

 

9.1.5 Осъществяване на ефективен контрол на директора, 

ЗДУД и ЗДАД съобразно целите на стратегията и на 

дейностите в годишния план на училището, 

подобряване на образователния процес и задържането 

на учениците в училище 

През учебната 

2020/2021 г. 

% 100 100 Директор, ЗДУД, ПС  

9.1.6 Осъществяване на ефективен контрол върху 

дейността на ресурсните учители за формиране на 

социални умения на учениците със СОП и върху 

дейността на педагогическите специалисти 

реализиращи подкрепа за личностно развитие 

През учебната 

2020/2021 г. 

% 100 100 Директор, ЗДУД, ПС  

9.1.7. Осъществяване на ефективен контрол на подходите за 

формиране на ключови компетентности в обучението 

по БЕЛ, математика, история, ИТ, чужд език и 

ефективната подготовка за НВО – 4, 7,10 клас 

През учебната 

2020/2021 г. 

% 100 100 Директор, ЗДУД, ПС  

9.1.8. Участие в обмен на добри педагогически практики в 

професионално направление „Приложна 

информатика“ 

През учебната 

2020/2021 г. 

% 100 100 Директор, ЗДУД, ПС  

9.2. Дейности по превенции на негативни прояви. 

9.2.1 

Актуализиране на училищната политика за превенция 

на насилието и тормоза в училище  м. септември 

2020 г. 

%  100 100 Директор, 

Пед.съветник и 

Координационен 

съвет,Кл.ръководители 

 

9.2.2 

Осигуряване на психологическо консултиране и 

проучване причините и поводите за отклонение в 

поведението на учениците с отрицателни прояви и 

набелязване на конкретни мерки за въздействие 

През учебната 

2020/2021 г. 
%  

Бр.уче

ници 

Бр.участвали 

ученици 

Педагогически 

съветник, психолог 
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9.2.3 

Подобряване на институционалната политика, 

насочена към превенция и противодействие на 

насилието – провеждане на беседи, на ролеви игри, 

открити уроци с участието на родителите; използване 

на подхода „връстници обучават връстници“  

През учебната 

2020/2021 г 

% 100 100 Пед.съветник и 

Координационен съвет 

Ученически парламент 

учители  

Обществен съвет 

 

9.2.4 

Организиране и провеждане на обучения на 

педагогически специалисти за работа с деца с 

емоционално-поведенчески проблеми, за справяне с 

агресията в училище и за противодействие на тормоза, 

включително на кибертормоза. 

През учебната 

2020/2021 г 
% 100 100 

Директор, 

Психолог, 

Координационен екип 

 

9.2.5 
Организиране и провеждане на обучения на 

педагогическите специалисти за оказване на първа 

помощ на  ученици 

През учебната 

2020/2021 г 
% 100 100 

Директор, медицинско 

лице 

 

9.2.6 
Включване на теми от глобалното, гражданското, 

здравното и интеркултурното образование в 

плановете на класните ръководители за ЧК 

м. септември 

2020 г. 
% 100 100 Класни ръководители 

 

9.2.7 

Провеждане в ЧК и при възможност в часовете по 

останалите учебни предмети на лекции и беседи, 

дискусии и дебати, свързани с поведението на 

учениците 

През учебната 

2020/2021 г 
% 100 100 

Кл.ръководители, 

пед.специалисти, 

психолог, пед.съветнк 

 

9.2.8. 
Провеждане на беседи и разговори с учениците по 

проблемните теми 

През учебната 

2020/2021 г 

брой ученици   0 Бр.участвали 

ученици  
Кл.ръководители 

 

9.2.9. 

Изготвяне на информационни табла, изложби, 

мултимедийни презентации по теми, свързани с 

превенция на негативните прояви; гледане на 

видеофилми 

През учебната 

2020/2021 г 

брой ученици   0 Бр.участвали 

ученици  пед. съветник,учители, 

кл. ръководители 

 

9.2.10. 
Включване на учениците в училищни инициативи, 

празници и конкурси 

През учебната 

2020/2021 г 

брой ученици   0 Бр.участвали 

ученици  

пед. съветник,учители  

кл. ръководители 
 

9.2.11. 
Провеждане на своевременни срещи и разговори с 

родители на ученици в риск 

През учебната 

2020/2021 г 

брой ученици  0 Бр.участвали 

ученици 

Пед.съветник, 

кл.ръководители 
 

9.2.12. 
Прилагане на индивидуална корекционна и 

консултантска дейност спрямо ученици с 

негативни прояви 

През учебната 

2020/2021 г 

брой ученици   0 Бр.участвали 

ученици  Пед.съветник 
 

9.2.13. 
Обсъждане на добри училищни практики в МО с 

цел превръщане на училището в сигурна и желана 

територия на ученика 

През учебната 

2020/2021 г 

  Бр.участвали 

учители 

 

ЗДУД, председатели МО 
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9.3. Дейности за приобщаващо образование  

9.3.1 
Идентифициране на ученици, които имат 

необходимост от обща подкрепа 

През учебната 

2020/2021 г 

Брой ученици 0 Бр.участвали 

ученици 

Педагогически 

съветник ,учители 
 

9.3.2. 
Определяне на координатор на екипа за оказване на 

подкрепа Екипна работа на учителите от даден клас 

Септември 2020 

През учебната 

2020/2021 г 

Брой ученици 0 
Бр.участвали 

ученици 

Директор 

Класни ръководители, 

учители  

 

9.3.3. 

Психологическа подкрепа, психо-социална 

рехабилитация и консултации 

През учебната 

2020/2021 г 

Брой 

консултации 

0 брой, 

проведени 

консултации 

според 

нуждите 

Психолог, 

педагогически 

съветник 

 

9.3.4. 
Съвместни дейности с УКБППМН През учебната 

2020/2021 г 

Бр.заседания 0 Бр.осъществе

ни заседания 

УКБППМН, 

директор, 

ОбКБППМН 

 

9.3.5. 
Включване на педагогически специалисти в обучения 

за повишаване на професионалната компетентност в 

областта на приобщаващото образование 

През учебната 

2020/2021 г 

Брой учители 0 Брой 

участвали 

Директор, 

пед.съветник,психолог 
 

9.3.6. 

Привличане на родителите като активна страна в 

процеса на подкрепата за личностно развитие: 

-Провеждане на индивидуални разговори с 

родителите, както за затрудненията на децата, така и 

за техните успехи; 

-Създаване на възможности за включване на „трудни 

родители”; 

-Добри практики при работа с родители на деца от 

малцинствени групи; 

-Организиране и провеждане на родителски 

клубове/инициативи на територията на училището; 

- Използване на различни онлайн платформи за 

комуникация с родителите 

През учебната 

2020/2021 г 

Брой срещи 0 Брой 

осъществени 

род.срещи 

Класни ръководители, 

учители 
 

9.3.7. 
Създаване на клубове по интереси и участие на 

учениците в представителните изяви на училището, 

читалище „Просвета” и ЦПЛР - Мездра 

През учебната 

2020/2021 г 

Бр.изяви   Педагогически 

специалисти МО 

„Изкуства и спорт“ 

 

9.3.8. 
Стимулиране и обезпечаване участието на ученици с 

изявени дарби в областта на науката, изкуствата или 

спорта в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

През учебната 

2020/2021 г 

Брой ученици 0 Брой 

участвали 

ученици 

Учителите по 

предмети 
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9.3.9. 
Организиране на допълнително обучение на ученици 

по учебни предмети БЕЛ и математика за 

преодоляване на обучителни трудности . 

През учебната 

2020/2021 г 

% 100 1001 Педагогиески 

специалисти 
 

9.4. Училищни мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти. 

9.4.1. Въвеждане и прилагане на електронни системи за 

управление на образователния процес – електронен 

дневник, електронни ученически книжки, 

електронни лични картони, платформа G Suite for edu-

cation – място за електронни документи, обновяване и 

поддръжка на сайт и др. 

Октомври 2020 Брой учители 0 54 Директор 

ЗДУД 

учители по учебни 

предмети 

 

9.4.2. Използване на възможностите на електронните 

формуляри за обобщаване на информация от 

образователните институции. 

През учебната 

2020/2021 г 

   Директор,ЗДУД 

учители  

 

 

9.5.                                         Реализиране  и утвърждаване на училищния и държавния план-прием 

9.5.1. Обсъждане на предложения за държавен план-прием 

на Педагогически съвет 
Октомври-

ноевмри 2020 

Брой 

предложения 

2 2 
Директор, учители 

 

9.5.2. Работни срещи с бизнеса, РУО, Областен управител и 

кмет на Община Мездра за обсъждане на 

необходимостта от кадри  

Ноември 2020 брой 2 2 
Директор, 

ЗДУД,ЗДАД 

 

9.5.3. Изготвяне на предложения за брой паралелки и 

брой ученици в тях заVIII клас през учебната 

2021/2022 г 

Декември 2020 
Брой 

предложения 
2 2 директор 

 

9.5.4. Участие на училището в информационни дни за ДПП, 

„Панорама на образованието”  

Април-Май 2021 Бр.участия 1 1 Комисия по 

приема 

 

9.5.5. Разработване на училищна политика и рекламна 

стратегия за изпълнение на приема  в 7 клас 

Януари -юни 

2021 
Брой 

публикации 

10 10 Комисия по 

приема 

 

9.5.6. Обновяване на интернет страницата на училището Април 2021 брой 2 2 
Комисия по 

приема 
 

9.5.7. 
Приемане на комисии за осъществяване на 

държавния план-прием в VIII клас 

През учебнта 

година 
брой 2 2 

Директор, Комисия по 

приема 
 

9.5.8. 

Организиране и провеждане на родителски срещи с 

родителите на учениците от VII клас за 

запознаване с графика на дейности за приемане на 

ученици в държавни и общински училища след7кл 

Април – юли 

2021 
брой 2 2 

Директор, класни 

ръководители 

 

9.5.9. 
Създаване на екипи за формиране на първи и пети 

клас – училищен прием 

Октомври 2020 

 
брой 2 2 

Диркетор, ЗДУД, 

учители 
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9.6. Организиране  на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

9.6.1. 
Запознаване на учителите с датите и изискванията за 

провеждане на НВО и ДЗИ. 
Май 2021 % 100 100 ЗДУД  

9.6.2. 
Анализ на резултатите от входно равнище и 

предприемане на мерки за преодоляване на 

констатираните пропуски 

Декември 2020 % 100 100 Педагогическите 

специалисти по 

предмети 

 

9.6.3. 
Запознаване на родителите на учениците с 

изискванията за провеждане на НВО и ДЗИ. 
Май 2021 % 3 3 ЗДУД, класни 

ръководители 

 

9.6.4. 
Провеждане на консултации по предмети През цялата 

година 

% 100 100 Педагогическите 

специалисти по 

предмети 

 

9.6.5. 
Организиране и провеждане на регионално външно 

оценяване в 4, 7 и 10 клас 
Февруари, март 

2021 

% 6 6 РУО, Директор, ПС  

9.6.6. 
Организиране и провеждане на НВО-4, НВО-7, НВО-

10, НООДК-10 и ДЗИ 
По график 2021 % 6 6 Директор, ПС, РУО  

9.6.7. 
Допълнителна и индивидуална работа с ученици във 

връзка с НВО и ДЗИ и провеждане на пробно НВО и 

ДЗИ 

Април 2021 % 100 100 Педагогическите 

специалисти по 

предмети 

 

9.6.8. 
Определяне на комисии за организация на 

дейностите по провеждането на ДЗИ на учениците 

от ХІІ клас 

м. февруари 

2021 г. 

 

брой комисии 1 1 Директор  

9.6.9. 
Попълване на заявления от зрелостниците за 

Допускане до ДЗИ и избор на втора задължителна 

матура 

до 17 март 

2021 г 
% 100 100 Директор, ЗДУД  

9.7. Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания. 

9.7.1. 

Участия на общински, областни и национални 

кръгове на олимпиади по: БЕЛ, Английски език, 

Руски език, Математика,Информационни технологии, 

Философия, История и цивилизация, Гражданско 

образование, Физика, Астрономия, Химия и ООС, 

Биология и ЗО, География и икономика 

По график на 

МОН 

   Учители по предмети  

9.7.2. Участие в състезанията организирани от СБНУ постоянно    Учители по предмети  

9.7.3. 
Участие на учениците от прогимназиален и 

гимназиален  етап в различни състезания и конкурси 

постоянно    Учители по предмети  
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9.8. 
Организиране на дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, Националния спортен календар 

на МОН и дейности на училищно, общинско и регионално ниво 

9.8.1. 

Изпълнение на програма за здравно образование, 

спортно-туристически календар, насочени към 

комплексно здравно образование чрез интерактивни 

дейности и занимания в часовете на класа, посветени 

на превенцията на тютюнопушенето, наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол, активна спортна и 

туристическа дейност 

По график,през 

цялатагодина 

 

  

МО „Природни науки“ 

медицински 

специалист 

 

 

9.8.2. 

Обучения по:  

- по безопасност на движението;  

- за действия при бедствия, аварии, катастрофи и 

пожари; 

- началното военно обучение в IX и X клас;  

- поведение при кризи и екстремни ситуации 

По график, 

през цяата 

година 

   Комисия по БДП, 

Комисия БАК 

Класни ръководители 

9 и 10 клас 

Комисия БУВОТ 

 

9.8.3. 
Участие в общинско, областно и зонално 

състезание по баскетбол 

През учебната 

годината 
% 100 100 Учители по ФВС 

 

9.8.4. 
Участие в общинско, областно и зонално 

състезание по хандбал 

През учебната 

годината 
% 100 100 Учители по ФВС 

 

9.8.5. 
Националния конкурс за стихотворение и есе  

„Живеем в земята на Ботев” 

Април - май 

2021 г. 
% 100 100 Учители по БЕЛ 

 

9.8.6. 
Националния конкурс на малките философи „Малкият 

принц 

Март – април 

2020 г. % 100 100 

Учители по БЕЛ, 

Гражданско 

образование 

 

9.8.7. 
Участие в регионално състезание „1000 причини да се 

гордеем, че сме българи“; 

По график 

 % 100 100 Учители по история 
 

9.8.8. 
Участия в математически състезания По график, през 

цялата година 
% 100 100 

Учители по 

математика 
 

9.9. Дейности по изпълнение на специфични училищни приоритети. 

 

 Подготовка , организиране и участие в празници,тържества, изложби, състезания и конкурси: 

1. Откриване на учебната година 

2.Текущи и тематични изложби  

3. Състезания и игри 

4.Коледно парти/дискотека 
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5. Участие в училищни,общоградски и общински мероприятия,празници и конкурси  

6. Ден на Училищното самоуправление 

7. Ден на абитуриента 

8. Тържествен концерт по случай Празника на училището 

9. Абитуриентски бал 2021 

10. Официално закриване и връчване на удостоверенията за основно образование на учениците от 7-ми клас. 

11. Официално закриване и връчване на удостоверенията за първи гимназиален етап. 

12. Дипломиране на випуск 2021 

 МО „Хуманитарни дейности“       

 
Отбелязване на 1 ноември - Ден на народните 

будители 

    
Учители по история 

 

 Боговете на древен Египет – 5 клас     Учители по история  

 Заветите на  Апостола – интерактивен урок     Учители по история  

 
3-ти март – национален празник на  Република 

България - 139 г. от Освобождението - викторина 

    
Учители по история 

 

 
Открити уроци: Части на речта. -5 клас 

Публицистичен стил.Език на медиите.- 9а клас 

    
Учители по БЕЛ 

 

 Десетте нравствени урока на Вазов – дискусия 11 клас     Учители по БЕЛ  

 
Създаване на „Приказна аудио книга“с избрани и 

прочетени приказки от ученици. 

    Учиели БЕЛ и начален 

етап 

 

 
презентации „Природни условия и ресурси на 

България“  

    
Учители география 

 

 На гости от Азия – практическо занятие – 7 клас     учители география   

 МО „Математика, информатика и ИТ“       

 
Участие в математически турнир „Черноризец 

Храбър” за учениците от III до XII клас в чест на деня 

на народните будители и  

Ноември 

 

 

   Учители по 

математика 

 

 
Участие в математически турнир „Иван Салабашев” Декември    Учители по 

математика 

 

 Участие в състезание IT-Знайко 5-7 клас     Учители по ИТ  

 
в Международно състезание „Европейско 

кенгуро” 

    Учители по 

математика 

 

 МО „Чужди езици“       

  Bulgarian National English Spelling Bee 2021     Учители по ЧЕ  
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Ден на Св. Патрик 

- информационен блок 

    Учители по ЧЕ  

 Ден на Земята- открит урок     Учители по ЧЕ  

 МО ‚Природни науки“       

 
„Храносмилателна система“ –открит урок в 9 клас     Учители по природни 

науки 

 

 
„Човекът и природата през есента“-изложба     Учители по природни 

науки 

 

 
1-ви декември -  световен ден за борба със СПИН – 

здравна беседа 

    Учители по природни 

науки 

 

 
„Тайните на Космоса“, 

открит урок, 12 клас 

    Учители по природни 

науки 

 

 
Часът на Земята „ Свържи се с природата!“, 

радиопредаване 

    Учители по природни 

науки 

 

 
„Климатичните промени и бъдещето на Земята“, 

занятие по повод 22 Април - Ден на Земята 

    Учители по природни 

науки 

 

 МО „Изкуства и спорт“       

 „Ден без автомобили” /колоездене/     Учители по ФВС  

 Участие в общински крос посветен на 3 Март     Учители по ФВС  

 
Участие в общински, областни и регионални 

състезания 

    Учители по ФВС  

 
Конкурс за най-красива коледна украса в класната 

стая 

    учител по ДБТ  

 
„ Аз съм влюбен” – конкурс за изработване на 

валентинка 

    учител по ДБТ  

 За първи път в кухнята” – урок ДТИ     учител по ДБТ  

 „Моето училище – улови мига” – фото-изложба     учител по ДБТ  

 
Урок по хореография – Дни на отворените врати – 

традиционно представяне пред родители и гости 

    Учител по мизука и 

хореография 

 

 
Тематично междучасие чрез училищното радио     Учител по мизука и 

хореография 

 

 МО „Учители група ЦОУД“       

 Богатствата на есента     Учители група ЦОУД  
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 21 ноември – Ден на Християнското семейство     Учители група ЦОУД  

 Вълшебството на Коледа     Учители група ЦОУД  

 Мартенски празници     Учители група ЦОУД  

 Чудото на пролетта     Учители група ЦОУД  

 За чиста околна среда     Учители група ЦОУД  

 Ботеви празници     Учители група ЦОУД  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

І.План за квалификационната дейност на образователната институция. 

ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция. 


