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УТВЪРЖДАВАМ:  

МАРИЕЛА ГОРАНОВА 

Директор СУ „Иван Вазов“ - Мездра 

               

 

ГОДИШЕН  ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ИВАН ВАЗОВ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния 

процес за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

3. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху 

български език и литература и математика.  

4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.  

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за 

прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

 

Регионални приоритети в дейността на РУО – Враца 

1. Качествено и ефективно професионално образование и обучение. ДПП – съобразно националните приоритети и пазара на труда.  

2. Възпитанието – неизменна част от образователната политика 

3. Продължаващо организационно усъвършенстване  на РУО – Враца 
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Училищни приоритети в дейността на РУО – Враца 

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

2. Подобряване качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците чрез показване на 

практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика  в активна позиция по отношения на знания, с цел по-

голяма мотивация. 

3. Осигуряване на ред и дисциплина в процеса на образование, възпитание и социализация, като не се допуска безотговорно отношение 

към професионалните задължения и се повиши качеството на педагогическия и административен контрол. 

4. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с ИКТ и прилагане на съвременни методики в 

образованието. 

5. Активно партниране с родителската общност за възпитаване на учениците в ценности и добродетели, за нетърпимост към агресията, 

нетолерантността и за зачитане правата, спазване на правилата и задълженията. 

6. Подновяване и обогатяване на материалната база . 

 

III. Дейности за реализиране на националните, регионалните и училищните приоритети: 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за 

изпълнение 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 
Мерна 

единица 

(брой, %) 

Базови 

стойности 

Планирани 

стойности 

2. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на 

дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване 

на учениците. 

2.1. 

Поддържане  и подобряване на изградената ИКТ 

инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване 

ефективността на учебния процес и упрвлеието 

на административната дейност.  

Учебната 

2021/2022г 

% 

ученици 

и 

персонал  

осигурен 

достъп 

100% 100% 
Директор, 

ЗДАД, учители 

по ИТ 

 

2.2. 

Оптимизиране на взаимодействието между 

учители, родители, ученици чрез използване на 

електронен дневник 

Учебната 

2021/2022г 

Брой 

групи 
100%  100% 

Директор, 

педагогически 

специалисти 
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2.3. 
Популяризиране на добри ИКТ по всички учебни 

предмети 
Учебната 

2021/2022г 

Брой 

практик

и 
100%  100% 

педагогически 

специалисти 

 

2.4. 

Въвеждане на използването на електронни 

помагала с интерактивно съдържание, 

въвеждане на електронен дневник и електронни 

платформи за работа в дигитална среда в 

условията на пандемиятаот Covid-19. 

Учебната 

2021/2022г,. 

Брой 

практик

и 
100%  100% 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

 

2.5. 
Допълително обучение за ученици, които повече 

от 10 дни не са се включвали в ОРЕС. 
Учебната 

2021/2022г,. 
% 100 100 

Директор, 

педгогически 

специалисти 

 

 

3. 

Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент 

върху български език и литература и математика. 

3.1. 

Определяне на координатор и екип за 

организиране и координиране на процеса на 

осигуряване на общата и допълнителна подкрепа 

за личостно раазвитие 

Септември 

2021 
Бр.екип 1 1 

Директор, 

координатор 

екип 

 

3.2. 

Обучение на педагогическите специалисти за 

работа с учениците по обща и допълнителна 

покрепа 

Учебната 

2021/2022г,. 

Бр.обуче

ния 
5 5 

Директор, 

педгогически 

специалисти 

 

3.3. 
Изгражданена учиищни екипи за подкрепа за 

личностно развитие, съгласно чл.188от ЗПУО 
Учебната 

2021/2022г,. 

Бр.екип

и 
23 24 

координатор 

екип 

 

3.4 

Изготвяне на изпитни материаи и провеждане на 

входни равнища по предмети. Анализ на 

резултатте и идентифициране на ученицис 

дефицити в знанията. 

Септември/ 

октомври 

2021. 

Брой 

срещи 

/брой 

обр.степ

ени 

7 7 

Главен учител, 

учители по 

предмети 

 

3.5 

Сиситемно проследяване на резултатите от 

учебнт дейност на учениците с цел включването 

им вгрупи за обща или допълнителна подкрепа при 

консттирни нужди. 

 

Учебната 

2021/2022г,. 

Бр.парал

елки 

Всички 

паралелки 

Всички 

паралелки 

ЗДУД, 

педагогически 

съветник, класни 

ръковоитли  
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3.6 

Диагностициране на четива техника и умнието за 

четене с разбиране по български език и литертура 

и по изучаван чужд език. 

Учебната 

2021/2022г. 

Бр.парал

елки 

Всички 

парлелки 

Всички 

паралелки 

Учители по 

предмети 

 

3.7 

 

Провеждане на допълнителни групови и 

индивидуални консултции с ученици от всички 

етапи, покзали ниски резултаи в обучението 

Учебната 

2021/2022г. 
% 

обхвана

ти 

100% 100% 

Директор , 

ЗДУД,  

Учители по 

предмети 

 

3.8 

Реализиране на целодневна организация на 

учебния процес за ученици от  1 до 7 клас. Акцент 

върху работата с ученици с идентифицирани 

дефицити 

Учебната 

2021/2022г. 
Бр.групи 8 8 

Директор , 

ЗДУД,  

Учители група 

ЦОУД 

 

3.9 

Оргаинзиране на допълнителни занимания по 

четене и по български език в рамките на 

целодневна организация на учебния ден за 

учениците от 1 до 7 клас. 

Учебната 

2021/2022г. % 

ученици 
100 100 

Директор , 

ЗДУД,  

Учители група 

ЦОУД 

 

3.10 

Организиране на работни срещи за обмяна на 

идеи и добри практики в методическите 

обединения по БЕЛ, Математика и начален етап. 

Учебната 

2021/2022г. 
Бр.срещ

и 
7 7 

Методически 

обединния 

 

3.11 
Обмен на опит между начални учители и учители 

по предмети 
Учебната 

2021/2022г. 

Бр.учите

ли 
10 10 

Учители по 

предмети 

 

3.12 
Провеждане на пробни изпити във формата на 

НВО и ДЗИ 

Февруари - 

април 

Бр.изпит

и 
4 4 

ЗДУД, 

педагогически 

специалисти 

 

3.13 
Проверка на готовността на учениците за НВО и 

ДЗИ 

Феруари-

април 

Бр.прове

рки 
2 4 Директор, ЗДУД 

 

4. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

4.1. 

Изпълнение на механизъм за идентифициране на 

ученици в риск от отпадане и изготвяне на 

програми за работа с тях. 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Педгогически 

съветник, класни 

ръководители 

 

4.2. 

Изграждане на  родителски активи по класове с 

цел  подкрепа на училището за реализиране на 

качествено обучение 

Октомври 

2021 

 

% 100 100 
Класни 

ръководители 
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4.3 

Информиране на родителите и стимулиране на 

родителската активност: за основните 

нормативни и училищни документи, по повод 

информация за резултатите от учебната 

дейност, консултиране по проблеми, решаване на 

конфликти и налагане на санкции и др. 

Октомври 

2021 

Февруари 

2022 
% 100 100 

Класни 

ръководители 

 

4.4 

Регулярен обмен на информция между училището 

и институциите за съвместни дейности и 

действия за налагане на сътоветни санкции по 

реда на ЗПУО, ЗЗДетето на роители, чиито деца 

не посещавт редовно училище. 

Учебната 

2021/2022г. 

Брой 

срещи 

5 5 

Директор , 

ЗДУД,  

Учители по 

предмети, 

педадгогически 

съветик 

 

4.5 

Включване на учениците в извънкласни и 

извънучилищни форми, клубове по интереси и др. с 

цел развитие на личностното им развитие. 

Учебната 

2021/2022г. 

Брой 

клубове 13 13 
Учители по 

предмети 

 

4.6 

Включване на педгогически специалисти в 

обучения за повишаване на професионалната 

компетнтност в областта на приобщаващото 

образование. 

Учебната 

2021/2022г. 

брой 

53 53 

Директор , 

ЗДУД,  

Учители по 

предмети 

 

4.7 
Професионалното ориентиране и кариерното 

развитие. Срещи на ученици с Кариерен център 
Учебната 

2021/2022г. 

Брой 

срещи 
3 3 

ПС и класни 

ръководитеи 

 

4.8. 

Реализиране на училищни инициативи за 

превенция и противодействие на агресията – 

инициативи на ученически парламент 

Учебната 

2021/2022г. 
брой 3 3 

Педгогически 

съветник и 

учители 

 

5. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

5.1. Споделени практики за работа в онлайн среда 
Учебната 

2021/2022г. 
брой 

5 5 Учители по 

предмети, ЗДУД,  

 

5.2. 

Мотивиране на педгогически специалисти за 

включване в обучителни семинри, срещи и други, 

организирани от РУО -Враца 

Учебната 

2021/2022г. % 100 100 

Директор  

5.3. 
Компетентностен подход в работата на 

педагогическите специалисти 
Учебната 

2021/2022г. 
% 100 100 

Педагогически 

специлисти  
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6. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

6.1. 

Мотивиране и подпомагане участието на 

педагогическите специалисти във различни форми 

за повишаване на квалификацията 

Учебната 

2021/2022г 

Брой 

специа 

листи 

53 53 
Диркетор, 

ЗДУД,ЗДАД 

 

6.2. 
Обмен на добри педагогически практики – 

вътрешна и външна квалификация 
Учебната 

2021/2022г 
% 53 53 

Диркетор, 

ЗДУД,ЗДАД 

 

6.3. 

Методическа подкрепа на новоназначени 

педагогически специалисти и вклюването им в 

работни срещи, квалификационни форми и 

семинари за повишаване на професионалната им 

компетентност 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Директор, 

ЗДУД, главен 

учител 

 

7. 
Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на 

проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни 

връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

7.1. 
Обмяна на опит по НП „Иновации в действие“със 

сходни училища от България  
Учебната 

2021/2022г 
бр 2 2 

Директор, 

счетоводител, 

педагогически 

специалисти 

 

7.2. 

Въвеждане на практика за плавен преход от 

основна в гимназиална степен чрез проекто-

базирано обучение  

Учебната 

2021/2022г бр 1 1 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

 

7.3. Провеждане на открити уроци 
Учебната 

2021/2022г 
бр 20 20 

Педагогически 

специалисти 

 

 
Допълване на портфолиото на всеки 

педагогически специалист 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Педагогически 

специалисти 

 

8. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. 

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

8.1. 

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; 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Класни 

ръководители, 

Педагогически 

съветник, 
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-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; 

-Употреба на различни онлайн платформи за 

комуникация с родителите 

Педагогически 

специалисти 

8.2. 

Създаване на информационна банка с данни и 

координати за своевременна връзка с ученика и 

неговите родители/настойници 

Учебната 

2021/2022г 
бр 50 70 

Педагогически 

съветник, 

Класни 

ръководители 

 

8.3. 

Осъществяване на съвместни инициативи, 

организиране на събития и др. с родителите на 

учениците за постигане на координирани 

действия и подобряване на образователните 

резултати на учениците 

Учебната 

2021/2022г 

Бр. 

срещи 
3 3 

Класни 

ръководители, 

Педагогически 

съветник, 

Педагогически 

специалисти 

 

9. Училищни приоритети 

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

9.1.1 
Изготвяне на предложение за държавен план-

прием съгласно ДОС 
Декември 

2021 
бр 1 1 

Директор  

9.1.2 
Дейности по планиране и осъществяване на 

училищния план-прием съгласно ДОС 
Декември 

2021 

Бр. 

дейности 
5 5 

Директор  

9.1.3 

Разработване на училищна политика и рекламна 

стратегия за изпълнение на приема  в 7 клас и 

задържане на учениците в училището след 

приключване на първи гимназиален етап 

 

Декември 

2021 – 

 Юли 2022 

% 100 100 

Комисия 

реклама. 

Комисия прием 

 

9.1.4 

Работни срещи с бизнеса, РУО, Областен 

управител и кмет на Община Мездра за 

обсъждане на необходимостта от кадри  

Декември 

2021 
Бр. 

срещи 
3 3 

Директор, 

Комисия 

реклама 
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9.1.5. 

Участие на училището в информационни дни за 

ДПП, „Панорама на образованието” на местно и 

регионално ниво 

Април 2021 % 100 100 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

 

9.1.6 
Съвместни информционни кампании на учители 

от начален етап с детски градини  
Учебната 

2021/2022г 

Бр.срещ

и 
5 5 

Директор, 

учители начален 

етап 

 

9.1.7 Лятна академия за бъдещи първокласници 
Учебната 

2021/2022г 
брой 1 1 

Учители начален 

етап 

 

9.2 
Подобряване качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на учениците чрез 

показване на практическата приложимост на учебното съдържание и поставяне на ученика  в активна позиция по 

отношения на знания, с цел по-голяма мотивация. 

 

9.2.1. 

Приемственост между отделните етапи  чрез 

интегриране на съвмести уроци и дейности 

между учители от 4 клас и прогимназиален етап. 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Учители начален 

и 

прогимназиален 

етап 

 

9.2.2 

Въвеждане и усъвършенстване на практиката за 

възлагане на индивидуални и групови учебни 

проекти, ориентирни към практическо 

приложение на наученото и интегриране на 

знания от различни учебни области 

Учебната 

2021/2022г 

 

% 
100 100 

Педагогически 

специалисти 

 

9.2.3 
Мотивиране на ученици и учители за участие   в 

олимпиади, състеания и конкурси 
Учебната 

2021/2022г 

Брой 

участни

ци 

20 20 
Диркетор, 

пед.специалисти 

 

9.2.4 
Изготвяне на програма за подкрепа на деца/ 

ученици с изявени дарби 
Учебната 

2021/2022г 
брой 5 5 Пед.съветник 

 

9.2.5 
Утвърждаване на занимания в клубове по 

интереси 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 Пед.специалисти 

 

9.2.6 
Стимулиране на ученици и учители с материални 

и морални награади 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Директор, 

ЗДАД,ЗДУД 

 

9.2.7 

Подобряване на работата на ученически 

парламент и целенасочена работа  с 

естествените лидери по класове за укрепването 

на общественото им съзнание, на чувство за 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Класни 

ръководители, 

отговорник 
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колективизъм, както и за изграждане на 

организационни качества у тях.  

училищен 

парламент 

9.2.8 
Реализиране на дейности за формиране на знания 

и умения за здравословен начин на живот. 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Класни 

ръководители 

 

9.2.9 
Реализиране на дейности за екологичното 

възпитание на учениците 
Учебната 

2021/2022г 
брой 10 10 

Класи 

ръкоодители 

 

9.2.10 

Организиране и провеждане на мероприятия за 

ограничаване предпоставките за пътни злополуки 

през учебната година със съдействие на 

служители на Пътна полиция 

Учебната 

2021/2022г 
брой 10 10 

Класни 

ръководители 

 

9.2.11 

Реализиране н дейности за превенция на 

наркоманията, на агресивното поведение, за 

семейно и сексуално възпитание 

Учебната 

2021/2022г 
брой 10 10 Кл.ръководители 

 

9.3 
Осигуряване на ред и дисциплина в процеса на образование, възпитание и социализация, като не се допуска безотговорно 

отношение към професионалните задължения и се повиши качеството на педагогическия и административен 

контрол. 

 

9.3.1 

Повишаване на мотивацията за учене: 

       - чрез представяне на реалните учебни 

резултати пред учениците и пред родителите; 

       - като се създават условия учениците да 

съпоставят своите учебни резултати с тези, 

формулирани в ДОС, и с тези на своите 

връстници в други училища 

- чрез представяне на вярна информация за 

възможностите за по-нататъшно 

образование и професионална реализация; 

- чрез представяне на вярна информация за 

възможностите за по-нататъшно образование и 

професионална реализация; 

- да се запознават  своевременно учениците от 4., 

7., 10. и 12. клас с условията и реда за провеждане 

на  НВО и ДЗИ. 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Педгогически 

специалисти 
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9.3.2 

Професионалното ориентиране и кариерното 

развитие на учниците: 

-запознаване на учениците с начините за търсене 

на работа; с правата и задълженията, 

регламентирани с Кодекса на труда, с 

възможните рискове за злоупотреба от страна 

на не-добросъвестни работодатели, с 

изискванията на Инспекцията по труда за 

работа на непълнолетни. 

Учебната 

2021/2022г 

Брой 

класове 
23 23 

Класни 

ръководители, 

Учители, 

кариерен център 

 

9.3.3 

 

Осъществяване на строг контрол от страна на 

учителите, класните ръководители и 

ръководството относно отсъствия от учебни 

часове 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Диркетор, 

Всички учители 

 

9.3.4 
Подържане на тясна връзка с родители относно 

успех и отсъствия на учениците 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Класни 

ръководители, 

 

9.3.5 

Проучване на потребностите на педагогическите 

специалисти и осигуряване на участие в обучения 

за продължаваща квалификация и разширяване на 

ключови компетентности на учителите 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Директор, 

ЗДУД,ЗДАД 

 

9.3.6 

Методическа подкрепа на новоназначени 

педагогически специалисти и вклюването им в 

работни срещи, квалификационни форми и 

семинари за повишаване на професионалната им 

компетентност. 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 Главен учител 

 

9.3.7 
Мотивиране на учители за подготвяне на 

ученици-призьори на състезания, олимпиади и др. 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 директор 

 

9.3.8 

Осъществяване на ефективен контрол в часовете 

по БЕЛ за разширена и допълнителна подготовка 

-7,10,12 клас – НВО и ДЗИ 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 Директор, ЗДУД 

 

9.3.9 

Осъществяване на ефективен контрол на 

директора, ЗДУД и ЗДАД съобразно целите на 

стратегията и на дейностите в годишния план на 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Директор, 

ЗДУД,ЗДАД 
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училището, подобряване на образователния 

процес и задържането на учениците в училище 

9.3.10 

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 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 Директор, ЗДУД 

 

9.3.11 

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 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 Директор, ЗДУД 

 

9.3.12 
Осъществяване на ефективен контрол при 

провеждане на консултации по предмети 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 Директор, ЗДУД 

 

9.3.13 
Ефективен контрол върху дейността на 

административния и непедагогически персонал 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 Директор,ЗДАД 

 

9.4 
Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с ИКТ и прилагане на съвременни методики 

в образованието – съвпада с изброените по-горе приоритети 

 

9.5 
Активно партниране с родителската общност за възпитаване на учениците в ценности и добродетели, за 

нетърпимост към агресията, нетолерантността и за зачитане правата, спазване на правилата и задълженията.  

 

9.5.1 

Информиране на родителите и стимулиране на 

родителската активност: за основните 

нормативни и училищни документи, по повод 

информация за резултатите от учебната 

дейност, консултиране по проблеми, решаване на 

конфликти и налагане на санкции и др. 

Учебната 

2021/2022г 

Брой 

срещи 
2 2 

Директор, 

класни 

ръководители 

 

9.5.2 

Сътрудничество и съдействие от родителите 

при: 

 -    организиране на училищни дейности; 

 - в процеса на кариерното информиране, 

ориентиране и развитие;  

Учебната 

2021/2022г 
% 50 100 

Директор, 

класни 

ръководители 
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-    при идентифициран риск за ученика от 

отпадане и/или преждевременно напускане на 

училище 

9.5.3 

Осъществявяне на извънкласни и извънучилищни 

дейности със съдържателни елементи на 

интеркултурното образование 

Учебната 

2021/2022г 
брой 10 10 Учители  

 

9.5.4 

Допълнителна работа с ученици от етническите 

малцинства, застрашени от отпадане и/или 

преждевременно напускане на училище 

Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Учители по 

предмети 

 

9.5.5 
Подкрепа на изяви на ученици от различни етноси. 

Участие във фестивали и конкурси. 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Учители по 

предмети 

 

9.6 

 
Подновяване и обогатяване на материалната база 

 

9.6.1. 
Израждадне на ограда на училищния двор 

/бюджет/  
Учебната 

2021/2022г 
бр 1 1 

Директор, ЗДАД 

счетоводител 

 

9.6.2 
Поствяне на бюст-паметник на Патриарха на 

Българската литертура в двора на училището 
Учебната 

2021/2022г 
бр 1 1 

Директор, ЗДАД 

счетоводител 

 

9.6.3 
Подновяване на ученически чинове и маси – 

система „Умни чинове“ 
Учебната 

2021/2022г 
Бр.стаи 3 3 

Директор, ЗДАД 

счетоводител 

 

9.6.4 
Изгрждане на сензорна стая – по проект и от 

бюджета на учиилщето 
Учебната 

2021/2022г 
бр 1 1 

Директор, ЗДАД 

счетоводител 

 

9.6.5 

Обновяване на помещение за хранене, кабинети: 

изобразително изкуство, химия, физика и 

биология 

Учебната 

2021/2022г 

Бр. 

помеще

ния 

5 5 
Директор, ЗДАД 

счетоводител 

 

9.6.6 Обновяване на физкултурен салон и вход към него 
Учебната 

2021/2022г 

Бр.поме

щения 
1 1 

Директор, ЗДАД 

счетоводител 

 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

10.1. 

НП“Без свободен час“, модул 1 „Без свободен час 

в училище”, модул 3” Подкрепа на обучението в 

електронна среда от разстояние 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

бр 1 1 

Директор, 

счетоводител, 

педагогически 

специалисти 
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10.2. НП „Квалификация на ПС“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 
бр 1 1 

Директор, 

счетоводител, 

педагогически 

специалисти 

 

10.3. 
НП „ИКТ в системата на предучилищното и 

училищното образование” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 
бр 1 1 

Директор, 

счетоводител, 

педагогически 

специалисти 

 

10.4 НП „Бизнесът преподава“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 
бр 1 1 

Директор, 

счетоводител, 

педагогически 

специалисти 

 

10.5 НП „Иновации в действие“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 
бр 1 1 

Директор, 

счетоводител, 

педагогически 

специалисти 

 

10.6 НП „Културните инститиуции“ 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 
бр 1 1 

Директор, 

счетоводител, 

педагогически 

специалисти 

 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1 

Провеждане на дейности по европейски проект по 

ЕРАЗЪМ + , ключова дейност  2 

CVS_KA201_Children's Voices for a new human 

Space 

До 12м 

2021г. 
бр 

1 1 
Екип по проекта, 

директор 

ученици 

 

11.2 
Провеждане на дейности по европейски проект по 

ЕРАЗЪМ + , ключова дейност  2, ONLINE 
36 м бр 1 1 

Екип по проекта, 

директор, 

ученици 

 

11.3 Програма Еразъм+ - нови проекти 

Съгласно 

сроковете 

на 

програмата 

% 100 100 
Комисия 

проекти 

 

11.4 
BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за 

приобщаващо образование“ ОПНОИР 
Съгласно 

сроковете 
бр 1 1 

Директор, 

счетоводител, 
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на 

програмата 

педагогически 

специалисти 

11.5 

ВG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“  

(публ. 05.03.2021 г. 

Съгласно 

сроковете 

на 

програмата 

Бр 11 11 

Директор, 

счетоводител, 

педагогически 

специалисти 

 

11.6 

„МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В 

МНОГООБРАЗИЕТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ 

ДИАЛОГ“, ОПНОИР 

Съгласно 

сроковете 

на 

програмата 

бр 55 55 

Директор, 

педгогически 

специалисти 

 

11.7 Училище-посланик на Европейски парлмент 

Съгласно 

сроковете 

на 

програмата 

Бр. 

дейности 
10 15 

Уч.парламент, 

Отговорници по 

проекта 

 

12. Участие в дейности в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

12.1 

Организиране и участие в международни и 

национални състезания и конкурси - 

НАПРАВЛЕНИЕ “НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ” 

Учебната 

2021/2022г % 100 100 
Методичско 

обединения 

 

12.2 
Участие в състезания и конкурси - 

НАПРАВЛЕНИЕ “ИЗКУСТВА” 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Методичско 
обединения 

 

12.3 
Участие в състезания и конкурси - 

НАПРАВЛЕНИЕ “ИЗКУСТВА” 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Методичско 
обединения 

 

12.4 
Аз обичам България – участие в съвместна 

инициатива с родители под формата на игра 
Учебната 

2021/2022г 
% 100 100 

Методически 

обединения 

 

12.5 
Участие в регионално състезание „1000 причини 

да се горедем че сме българи 

Учебната 

2021/2022г % 100 100 

ПГЕ,ГЕ – 

учители по 

история 

 

12.6 

Участие на представителни отбори на  общински, 

регионални и областни състезания и спортно-

туристически мероприятия 

Учебната 

2021/2022г % 100 100 Учители по ФВС 
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IV. Квалификационна дейност 

І.План за квалификационната дейност на образователната институция.  

1. Цели, приоритети и очаквани резултати. 

 

Основни цели: 

 

1. Насърчаване на мотивацията за самоусъвършенстване на професионалните умения, нагласи и ценности на учителите. 

2. Развиване на учениковата личност чрез овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в 

конкретни практически задачи. 

3. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 

Основни задачи: 

1. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна 

на педагогически опит. 

2. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност в учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания. 

3. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите. 

4. Да се внедрят иновативни практики за повишаване качеството на обучение чрез иновации за интерактивно обучение и 

иновации за оценяване знанията на учениците 

 

Основни приоритети 

 

Изборът на теми за квалификация става след проучване мнението на преподавателите относно трудностите, които срещат в 

работата си с учениците и техните родители. Във връзка със ЗПУО и съпътстващата нормативна уредба, за обучения през новата 

учебна година приоритетни теми са: „Компетентностен подход в образователната система“, Качествено обучение от разстояние 

в електронна среда „,Активното учене и формиращо оценяване на учениците“, „Развиване на дигитални компетентности 

на участниците в образователния процес“, „Профилирана подоготвка в 12 клас и ДЗИ“ 
 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

 учители по общообразователна и профилирана подготовка 

 класни ръководители 

 председатели и членове на постоянни комисии 

 административно ръководство 
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РЕЗУЛТАТИ:  

1. Създаден регистър на проведените квалификационни дейности и популяризиране на резултатите от тях;  

2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия. 

3. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез 

въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. 

4. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

5. Мотивиране на учениците за учене и постигане на резултати, чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в 

съответствие с новите образователни изисквания. 

 

2. Вътрешноинституционална квалификационна дейност. 

 

Вид    Тема времетр

аене 

Участници Срок 

Вътрешноучил

ищна 

Обсъждане на указания на експерти за новата 

учебна година  

2ч Учителите по 

предмети 

Септември 2021 г. 

Вътрешноучил

ища 

Провеждане на заседания на МО за избор на 

ръководство и приемане на план за работа  

2ч Членовете  на 

МО 

 

септември 

Вътрешноучил

ищна 

Провеждане на заседания на МО- веднъж 

месечно, документиране на заседанията 

1ч Председателит

е на МО 

 

м. септември 2021 

г.-юни 2022г. 

Методически 

семинар 

Обсъждане на учебните програми и 

учебниците по съответните учебни 

дисциплини 

1ч Учителите в 

СУ”Иван 

Вазов” 

Септември 2021 г. 

 

Вътрешноучил

ищна 

Оказване на методическа помощ на млади 

колеги  

16ч Новопостъпил

и учители  и 

гл.учител 

постоянен 

 

Методически 

семинар 

Изготвяне на анализи на резултатите от 

входни равнища. 

 

8ч. Учители от 

СУ”Иван 

Вазов” по 

съответните 

предмети 

Октомври 2021г. 
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Методически 

семинар 

Изготвяне на единни критерии за оценяване 

знанията и уменията на учениците. 

6ч. Учители от 

СУ”Иван 

Вазов” по 

съответните 

предмети 

Ноември 2021г. 

 

 

Работна среща  Обсъждане и приемане  на съдържателна 

рамка на модел на входно равнище 

2ч Учители по 

БЕЛ, история и 

география 

Септември2021г. 

 

Методически 

семинар 

Поддържане на електронно и хартиено 

портфолио на дейности на МО”Хуманитарни 

и обществени науки”.. 

16ч Учители по 

БЕЛ, история и 

география и др. 

Октомври2021г. 

 

Работна среща 

 

 „Училище в облака  -  G-suit, Office 365“  16ч Антонова,  

Стоянова, 

Коловска 

Октомври 2021г. 

Методически 

семинар 

 

Изготвяне на анализи на резултатите през 

първия и втория учебен  срок. 

Определяне на основните проблеми и 

представяне на предложения за решаването 

им. 

2ч Учители от СУ 

„Иван Вазов“ 

по съответните 

предмети 

Февруари- юни 

2022 г. 

Практическо 

занятие 

Борба със затлъстяването. Здравословни 

храни  и хранене 

1ч Антонова, 

Кузовска 

м.ноември 2021г 

Интерактивно 

занятие 

Свързване на електрически вериги 1ч Антонова, 

Вътова 

М. Ноември 2021г. 

Математическ

о състезание 5 

клас 

Геометрични фигури в училищния двор 

 

1ч Владинова, 

Вътова 

Септември 2021- 

Юни 2022г. 

Открит урок Работа с текстов документ за 5 клас 1ч Ц.Стоянова Септември 2021- 

Юни 2022г. 

Практическо 

занятие 

„Безопасен интернет“ 1ч Ц. Стоянова 

Р.Станимирова 

Септември 2021- 

Юни 2022г. 

Бинарен урок День Победь! 1ч История и 

руски език 

Май 2022 
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Бинарен урок 8 

а кл. 

Бъди в час, а не в чат 1ч БЕЛ и ИТ Септември 2021- 

Юни 2022г. 

Бинарен урок 7 

клас 

Пътят на Баба Илийца 1ч БЕЛ и 

география 

Декември – 

януари  

Бинарен урок 5 

и 6 кл. 

Природата - моят дом 1ч Природни 

науки  и 

изкуства 

Април 2022 

 

3. Квалификация за придобиване на квалификационни кредити по програми на организации. 

С планирани: конкретна форма с тема; название на обучаващата организация; продължителност на провеждането в академични 

часове; конкретен срок за изпълнение; място на провеждането; отговорник и стойност на обучението. 

 

ВЪНШНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

Участие в други квалификационни дейности /регионални, ДИУУ и други/ 

Организатори Вид / форма Тема Участници 

РУО - Враца Методическо съвещание Физика и астрономия 

Химия и опазване на околната среда 

Човекът и природата 

Учители по природии 

нуки РУО - Враца Методическо съвещание 

РУО - Враца Методическо съвещание Начално образование Начали учитлеи 

РУО - Враца Методическо съвещание Математика Учители математика и 

инфор.технолоии 

РУО - Враца Методическо съвещание Информатика, 

информационни технологии 

Учители ИТ 

РУО - Враца Методическо съвещание Биология и здравно 

образование 

Учител по биология 

РУО - Враца Методическо съвещание Български език и литература Учители БЕЛ 

 

РУО - Враца Методическо съвещание Чужди езици Учители ЧЕ 

РУО - Враца Методическо съвещание История и цивилизация, 

география и икономика, 

философски цикъл 

Учители история 

РУО - Враца Методическо съвещание Физическо възпитание и 

спорт 

Учители ФвС 
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1.Обмяна на опит с 

учители от сродни  

училища 

 

НП ‚Иновации в действие“  Всички педагогически 

специалисти 

2.Осъществяване на 

контакти със звена за 

следдипломна 

квалификация на 

педагогическите кадри 

към ВУЗ и ДИУУ– гр. 

София 

Курсове за преквалификация,  

Курсове по предметни области 

 

 Всички педагогически 

специалисти 

Аполи Инвест ЕООД, 

Плевен 

Външна квалификация за 

придобиване на 

квалификационни кредити по 

програми на организации 

Работа в мултикултурна среда, 

Преодоляване на бърнаут   

Всички педагогически 

специалисти 

НУС- София/ КНСБ Външна квалификация за 

придобиване на 

квалификационни кредити по 

програми на организации 

Тренинг за повишаване равнището 

на комуникативна компетентност. 

Умения за общуване с подрастващи-

1 кредит 

Всички педагогически 

специалисти 

 

 

4. Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН и общините. 

Тъй като към настоящия момент годишния план на РУО не е утвърден от министъра, можете да впишете само че задавате такова 

участие при необходимост. Финансиране на квалификационната дейност. 

Вписва се размерът на гласувания % от ФРЗ за квалификация, както и конкретно в лева, № на протокола от педагогическия съвет, 

на който е приет размерът на средствата с гласуване. При желание може да се впишат и други източници на финансови средства. 

Съгласно Чл. 35 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование, годишните средства 

за квалификация на педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 1,2% на сто от годишните средства за работна 

заплата на педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни 

курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора. 

Очкавани други източници на финансиране са проекти по Еразъм +, Училищно образование. 

5. Контрол и мониторинг на квалификационната дейност. 

Директорът възлага контрола на изпълнение на плана за квалификационна дейност, както следва:  
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В частта извънучилищна квалификация – на ЗДУД, ЗДАСД. Проведения контрол ЗДУД вписва в книга за контролната дейност на 

ЗДУД.  

В частта вътрешноучилищна квалификация - на главен учител. Проведеният контрол главният учител описва в годишния си 

доклад пред ПС след края на учебната година. Регулярно докладват пред ПС за осъществени квалификационни дейности, 

резултати и приоритетите за вътрешна квалификация. 

В частта финансиране на квалификацията – на главен счетоводител 


