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I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и

ученето 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 2022/ 2023 година
1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна

социализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст.

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

Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко

дете и ученик.

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца

със специални образователни потребности.

4. 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.

5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа 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, с акцент български език и литература, математика и

профилирана подготовка.

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

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и

иновативни методи на работа.

7. 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).
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8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и

диалог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна

среда.
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III. Други приоритети на институцията
1. Реализиране  и утвърждаване на училищния и държавния план-прием
2. 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. Системно взаимодействие с родителите
за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог

3. Повишаване на образователните резултати на учениците на външни оценявания
4. Отбелязване на 100 годишен юбилей на училището

IV. Дейности за реализиране на националните и институционалните приоритети:

№ Цели/мерки/дейности по: Срок за
изпълнение

Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка

Мерна
единица
(брой, %)

Текуща
стойност
(Базови

стойности)

Целева
стойност

края на 2022/
2023

(Планирани
стойности)

1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социализация,
качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст

1.1.

2.
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система.
Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и
ученик.

2.1.
Изпълнение на механизъм за идентифициране
на ученици в риск от отпадане и изготвяне на
програми за работа с тях.

Октомври
2022г % 100 100

Педгогически
съветник,

класни
ръководители
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2.2.
Изграждане на родителски активи по класове с
цел подкрепа на училището за реализиране на
качествено обучение

Октомври
2022г % 100 100 Класни

ръководители

2.3.

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 2022
Февруари 2023

% 100 100

Класни
ръководители,
педагогически

съветник,
психолог

Включване на учениците в извънкласни и
извънучилищни форми, клубове по интереси и
др. с цел развитие на личностното им развитие.

Учебната
2022/2023г. Брой

клубове
21 21 Учители по

предмети

Реализиране на училищни инициативи за
превенция и противодействие на агресията –
инициативи на ученически парламент

Учебната
2022/2023г. Брой срещи 4 4

Педагогически
съветник,
учители

Регулярен обмен на информция между
училището и институциите за съвместни
дейности и действия за налагане на сътоветни
санкции по реда на ЗПУО, ЗЗДетето на
родители, чиито деца не посещават редовно
училище.

Учебната
2022/2023г.

Брой срещи 4 4
Директор,

ЗДУД, учители
по предмети

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца със
специални образователни потребности. Дейности за превенция на агресията и тормоза.

3.1.
Изграждане на училищни екипи за подкрепа за
личностно развитие, съгласно чл.188от ЗПУО Бр.екипи 23 24

координатор
екип, класни

ръководители,
учители

3.2. Организиране на инициативи за отбелязване на
Международния ден на толерантността

Ноември 2022
г. брой срещи 4 4

Образователен
медиатор,
педагогически
съветник,
класни
ръководители

5



3.3.

Стимулиране на творческите заложби на деца и
ученици чрез осигуряване на възможност за
изяви на местно, регионално и национално
ниво

Учебната
2022/2023г. брой изяви 10 10 учители по

предмети

3.4.

Финансово подпомагане и стимулиране на деца
и ученици по условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби

Учебната
2022/2023г. брой

стипендии 3 3
учители по
предмети,
директор

3.5.

Включване в дейности на неправителствени
организации, читалища, спортни клубове,
културни институции, участие в културни
събития на местно ниво

Учебната
2022/2023г. брой

дейности 10 10 учители по
предмети

3.6.
Изпълняване на програма за превенция на
насилието и преодоляване на проблемното
поведение в училище

Учебната
2022/2023г. % 100 100

Кл.ръководители
учители по
предмети

3.7. Формиране на гражданска, екологична и
природозащитна култура

Учебната
2022/2023г. % 100 100

Класни
ръководители,

учители по
предмети

3.8. Кариерно ориентиране на учениците Учебната
2022/2023г % 100 100

Педагогически
съветник,

психолог, класни
ръководители

4.

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на 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.

4.1. Обмяна на опит по НП „Иновации в
действие“със сходни училища от България

Учебната
2022/2023г

Брой учители 8 8 Директор,
зам.директори

4.2.
Въвеждане на практика за плавен преход от
основна в гимназиална степен чрез
проекто-базирано обучение

Учебната
2022/2023г

Брой уроци

4 4
Класни

ръководители 4
клас, учители по

предмети

4.3. Провеждане на открити уроци Учебната
2022/2023г

Бр.уроци 15 15 Методически
обединения
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4.4.
Допълване на портфолиото на всеки
педагогически специалист. Създаване на
електронни портфолиа - актуализации

Учебната
2022/2023г

%
100 100 Педагогически

специалисти

5.
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, с акцент български език и литература, математика и профилирана подготовка.

5.1.

Поддържане и подобряване на изградената
ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и
повишаване ефективността на учебния процес
и управлението на административната дейност.

Учебната
2022/2023г % 100 100

Директор,
ЗДАД,

счетоводител,
учители по ИТ

5.2.

Популяризиране на добри практики по всички
учебни предмети за създаване и използване на
електронни ресурси и уроци с дигитално
съдържание.

Учебната
2022/2023г

брой

10 10 Учители по
предмети

5.3. Допълнително обучение за ученици, които
повече от 10 дни не са се включвали в ОРЕС.

Учебната
2022/2023г % 100 100

Директор,
педгогически
специалисти

5.4.
Методическо подпомагане на новопостъпили
педагогически специалисти за работа в онлайн
среда

Учебната
2022/2023г % 100 100

Директор,
педгогически
специалисти

5.5.

Изготвяне на изпитни материали и провеждане
на входни равнища по предмети. Анализ на
резултатте и идентифициране на ученици с
дефицити в знанията.

Септември/
октомври
2022г.

% 100 100
Главен учител,
учители по
предмети

5.6.

Сиситемно проследяване на резултатите от
учебната дейност на учениците с цел
включването им в групи за обща или
допълнителна подкрепа при констатирни
нужди

Учебната
2022/2023г

Брой
паралелки

Всички
паралелки

Всички
паралелки

ЗДУД,
педагогически

съветник,
класни

ръководители

5.7.
Диагностициране на четива техника и умението
за четене с разбиране по български език и
литертура и по изучаван чужд език.

Учебната
2022/2023г

Брой
паралелки

Всички
парлелки

Всички
паралелки

Учители по
предмети
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6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални
компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа.

6.1.
Мотивиране на педгогически специалисти за
включване в обучителни семинари, срещи и
други, организирани от РУО -Враца

Учебната
2022/2023г % 100 100

Директор,
педгогически
специалисти

6.2. Компетентностен подход в работата на
педагогическите специалисти

Учебната
2022/2023г % 100 100

Директор,
педгогически
специалисти

6.3. Споделени практики за работа в онлайн среда Учебната
2022/2023г брой 5 5 Педагогически

специалисти

7. 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).

7.1.

Методическа подкрепа на новоназначени
педагогически специалисти и включването им в
работни срещи, квалификационни форми и
семинари за повишаване на професионалната
им компетентност

Учебната
2022/2023г

% 100 100 Директор,
педгогически
специалисти

7.2. Обмен на добри педагогически практики –
вътрешна и външна квалификация

Учебната
2022/2023г

% 100 100

Директор,
Методически
обединения,

педгогически
специалисти

7.3.
Мотивиране и подпомагане участието на
педагогическите специалисти във различни
форми за повишаване на квалификацията

Учебната
2022/2023г % 100 100

Директор,ЗДУД,
педгогически
специалисти

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно
включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда.

8.1.

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
2022/2023г брой 5 5

педагогически
съветник,
медиатор,

класни
ръководители
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8.2.

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;
-Употреба на различни онлайн платформи за
комуникация с родителите

Учебната
2022/2023г % 100 100

педагогически
съветник,
медиатор,

класни
ръководители,

учители по
предмети

8.3.

Създаване на информационна банка с данни и
координати за своевременна връзка с ученика и
неговите родители/настойници

Учебната
2022/2023г брой 1 1

педагогически
съветник,

медиатор, кл.
ръководители,

8.4.

Регулярен обмен на информация между
училището и институциите за съвместни
дейности и действия за налагане на сътоветни
санкции по реда на ЗПУО, ЗЗДетето на
родители, чиито деца не посещават редовно
училище.

Учебната
2022/2023г брой 2 2

съветник,
медиатор, кл.
ръководители

9. Реализиране на институционалните приоритети
Реализиране  и утвърждаване на училищния и държавния план-прием

9.1.
Разработване на училищна политика и
рекламна стратегия за изпълнение на приема в
първи, пети и в осми клас

Октомври 2022 % 100 100
Директор,

комисия по
реклама
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9.2. Изготвяне на предложение за държавен
план-прием Декември 2022 брой 1 1

Директор,
педагогически

съвет

9.3.
Работни срещи с бизнеса, РУО, Областен
управител и кмет на Община Мездра за
обсъждане на необходимостта от кадри

Декември 2022 брой 2 2
Директор,
заместник
директори

9.4. Дейности по планиране и осъществяване на
училищния план-прием съгласно ДОС

Януари-май
2023 % 100 100

Директор,
педагогичеси
специалисти

9.5. Съвместни информационни кампании на
учители от начален етап с детски градини

Учебната
2022/2023г брой 5 5

Директор,
учители начален

етап

9.6. Лятна академия за бъдещи първокласници Юни 2023 брой 1 1 Учители
начален етап

10. 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

10.1.

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
2022/2023г % 100 100

Медиатор,
педагогически

съветник,
учители

10.2.

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
2022/2023г Брой срещи 5 5

Медиатор,
педагогически

съветник,
учители

10.3.
-Организиране и провеждане на родителски
клубове/инициативи на територията на училището;
-Употреба на различни онлайн платформи за
комуникация с родителите

Учебната
2022/2023г брой 2 2

Медиатор,
класни

ръководители

10.4. Подкрепа на изяви на ученици от различни
етноси. Участие във фестивали и конкурси.

Учебната
2022/2023г % 100 100 Медиатор,

педагогически
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съветник,
учители

11.
Повишаване на образователните резултати на учениците на външни оценявания

11.1.

Определяне на координатор и екип за
организиране и координиране на процеса на
осигуряване на общата и допълнителна
подкрепа за личостно раазвитие

Септември
2022 брой 1 1 Директор,

координатор
екип

11.2. Изграждане на училищни екипи за подкрепа за
личностно развитие, съгласно чл.188от ЗПУО

Септември
/октомври 2022 Брой екипи 24 24

Директор,
координатор

екип, ресурсни
учители,
психолог,

педагогически
специалисти

11.3.

Изготвяне на изпитни материали и провеждане
на входни равнища по предмети. Анализ на
резултатите и идентифициране на ученици с
дефицити в знанията.

Октомври 2022 % 100 100
Главен учител/
педагогически
специалисти

11.4.
Обучение на педагогическите специалисти за
работа с учениците в обща и допълнителна
покрепа

Октомври 2022 % 100 100
Директор,

педагогически
специалисти

11.5.

Системно проследяване на резултатите от
учебната дейност на учениците с цел
включването им в групи за обща или
допълнителна подкрепа при констатирани
нужди.

Учебната
2022/2023г

Брой
паралелки 23 23

ЗДУД,
педагогически

съветник,
класни

ръководители

11.6.
Диагностициране на четивна техника и
умението за четене с разбиране по български
език и литертура и по изучаван чужд език.

Учебната
2022/2023г

Брой
паралелки

Всички
паралелки

Всички
паралелки

Директор,
ЗДУД, учители
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11.7.

Провеждане на допълнителни групови и
индивидуални консултации с ученици от
всички етапи, показали ниски резултаи в
обучението

Учебната
2022/2023г % обхванати 100 100 Педагогически

специалисти

11.8.

Реализиране на целодневна организация на
учебния процес за ученици от 1 до 7 клас.
Акцент върху работата с ученици с
идентифицирани дефицити

Учебната
2022/2023г Брой групи 8 8

Директор,
ЗДУД, учители

ЦОУД

11.9.

Организиране 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
2022/2023г % 100 100

Директор,
ЗДУД, учители

ЦОУД

11.10.

Организиране на работни срещи за обмяна на
идеи и добри практики в методическите
обединения по БЕЛ, Математика и начален
етап.

Учебната
2022/2023г Брой срещи 3 3 Директор,

ЗДУД, учители

11.11. Обмен на опит между начални учители и
учители по предмети

Учебната
2022/2023г Брой срещи 7 7

Педагогически
специалисти по

предмети

11.12. Провеждане на пробни изпити във формата на
НВО и ДЗИ

Февруари/
април 2023 Брой изпити 4 4 Директор,

ЗДУД, учители

11.13. Проверка на готовността на учениците за НВО и
ДЗИ

Февруари/
април 2023

Брой
проверки 4 4 Директор, ЗДУД

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година

10.1.
НП“Без свободен час“, модул 1 „Без свободен
час в училище”, модул 3” Подкрепа на
обучението в електронна среда от разстояние

Учебната
2022/2023г Брой 1 1

Директор,
счетоводител,
педагогически
специалисти

10.2. НП „Квалификация на ПС“ Учебната
2022/2023г Брой 1 1

Директор,
счетоводител,
педагогически
специалисти
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10.3. НП „Иновации в действие“ Учебната
2022/2023г Брой 1 1

Директор,
счетоводител,
педагогически
специалисти

10.4. НП „ИКТ в системата на предучилищното и
училищното образование”

Учебната
2022/2023г Брой 1 1

Директор,
счетоводител,
педагогически
специалисти

10.5. НП „Културните инститиуции“ Учебната
2022/2023г Брой 1 1

Директор,
счетоводител,
педагогически
специалисти

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ Учебната
2022/2023г Брой групи 6 6

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, ONLINE

Съгласно
сроковете на

проекта
Бр.дейности 2 2

Екип по проекта,
диркетор,
ученици

Провеждане на дейности по европейски проект
по ЕРАЗЪМ + , ключова дейност 2, Проект за
Акредитация за училищно образование

Съгласно
сроковете на

проекта
Бр.дейност 2 2

Екип по проекта,
директор,
ученици

Провеждане на дейности по европейски проект
по ЕРАЗЪМ + , ключова дейност 2,
Предприемачески умения в електронната
търговия

Съгласно
сроковете на

проекта Бр.дейности 2 2
Екип по проекта,
директор,
ученици

Програма Еразъм+ - нови проекти
Съгласно

сроковете на
програмата

% 100 100 Директор,
комисия проекти

ВG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до
училищно образование в условията на кризи“

Съгласно
сроковете на
програмата

Бр. 1 1
Екип по проекта,
директор,
ученици
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BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за
приобщаващо образование“ ОПНОИР

Съгласно
сроковете на
програмата

Бр. 1 1 Екип по проекта,
директор

„МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В
МНОГООБРАЗИЕТО – ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ
ДИАЛОГ“, ОПНОИР

Съгласно
сроковете на

проекта
Брой
обучения 2 2

Директор,
педагогически
специалисти

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

12.1 Участие в състезания и конкурси -
НАПРАВЛЕНИЕ “ИЗКУСТВА”

Учебната
2022/2023г % 100 100 Педагогически

специалисти

12.2
Организиране и участие в международни и
национални състезания и конкурси -
НАПРАВЛЕНИЕ “НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ”

Учебната
2022/2023г % 100 100 Педагогически

специалисти

12.3
Участие на представителни отбори на
общински, регионални и областни състезания и
спортно-туристически мероприятия

Учебната
2022/2023г % 100 100 Педагогически

специалисти

12.4. Участие в литературни конкурси
Учебната

2022/2023г % 100 100 Педагогически
специалисти

Отбелязване на 100 годишен юбилей на училището

Цели/мерки/дейности по: Срок за
изпълнение

Индикатори за изпълнение
Отговорник

Забележка

МО „Хуманитарни науки“

Иван Вазов - живот и дейност /проектна дейност/-
6а декември 2022 Т. Георгиева

Конкурс за есе и стихотворение “ Моето училище
на 100 години”

декември- март
2023

учителите по
БЕЛ
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По стъпките на Вазов във Врачанския Балкан –
бинарен урок /БЕЛ, География и История/ 10
класове

ноември 2022
В.Вълева, Д;
Димитров и М.
Букович

Вазов и борбите на българите за освобождение
и обединение /бинарен урок БЕЛ и История/- 5
и 6 класове

февруари 2023
Д. Димитров

В. Вълева

Десетте нравствени урока на Вазов – дискусия

март

април 2023

Албена Цолова,
Дарина Николова
и данаил
Димитров

Йорданка Илиева

Дарина Николова

МО „Чужди езици“

Конкурс за избор на лого 100 годишен юбилей на
СУ “Иван Вазов” - Мездра

октомври/

ноември 2022

учители по ЧЕ

“Иван Вазов по света” -  Представяне на
презентации по време на различните
мобилности.

целогодишно
учители по ЧЕ

Изложба на Вазовите преводи на чужди езици април 2023 учители ЧЕ

“Творчество и биография на Иван Вазов” -
викторина с въпроси на английски език по
класове

януари 2023
В. Коловска

П. Ангелова

Иван Вазов - живот и дейност - презентация декември 2022 Учители по ЧЕ

Минало, настояще и бъдеще на руския език в
нашето училище - среща с бивши учители по
Руски език в училище “Иван Вазов”

юни Л. Петрова,
В. Найденова
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МО „Природни науки“

„Тайният свят на природните науки“  -
съвместно занятие на ученици и учителите по
химия, физика и биология

март 2023
учители по
природни науки

Социална инициатива ( социално
предприемачество)- Работа в учебно предприятие.

Януари- 2022

Май -2023

Рени Тошева

Гергана Костова

МО „Матемтика и ИТ“

Декартова система – творческа задача 100 години
СУ „Иван Вазов“ 11 и 12 клас.

през учебната
2022-2023

Инж. П.
Димитрова

Виртуален албум:100 години гимназиално
образование.

през учебната
2022-2023 Цв. Стоянова

„Компютърна графика“ – 100 години гимназиално
образование.

през учебната
2022-2023 Р. Станимирова

– „Числото Пи – 7а и 7б през учебната
2022-2023

Н. Владинова и В.
Вътова

„Математиката – лесна и интересна“ – 6б през учебната
2022-2023 Д. Д. Христова

МО „Изкуства и спорт“

МО „Начален етап“

„Аз пях за България“ – състезание в начален етап,
посветено на празника на училището

април 2023 начални учители

МО „Учители в ЦОУД“

“ В началото бе словото”-
групи ЦОУД 1-7 клас

април 2023 учители ЦОУД
1-7 клас
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образователни занимания: песни, стихове,
апликации, постери, кръстословици, гатанки,
драматизация по творчеството на Иван Вазов
МО „Педагогически специалисти с
допълнителни функции“ /ресурсни учители,
психолог, логопед/

Отбелязване на Световния ден на Земята(22.04) със
засаждане на плодни дръвчета от учениците на
ДПЛР

21.04.2023 ЕПЛР
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