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ПЛАН  
ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА СТРАТЕГИЯТА 

В ПЕРИОДА 2019-2020 ГОДИНА 
 

Цел/подцели Дейности Очаквани 

резултати 

Срок на 

изпълне

ние 

Финансира

не (извън 

училищния 

бюджет) 

Отговорник Индикатори за изпълнение 

I. Повишаване на качеството и ефективността на училищнотои предучилищното образование и възпитание 

 

1. Осигуряване на 
качествено и ефективно 
образование чрез 
прилагане на 
интерактивни методи 
на обучение и участие в 
иновативни проектни 
разработки. 
 

1.1.Използване на иновативни 

педагогически методи и форми:  

 JUMP Math 

 Обърната класна стая 

 Училище за здраве 

 насърчаване на четенето чрез 
използването на електронни 
ресурси, флашмоб и открити и 
класни библиотеки 

 интердисциплинарен подход и 
проектно базирано обучение в 
прогимназиален етап 

 Връстници подпомагат връстници 

 Лятна радостилница 

 

 

2019 

2020 

 

ДБ/спонсо

рство 

 

 

 

 

 

 

 

Св.Пенчева 

А. Тодорова 

Цв. 

Мирославов

а 

Учители 

прогимнази

ален етап 

Силвия 

Николаева 

Анна 

Станева 

Начални 

учители и 

учител ПГ 

 

Екип от  учители, прилагащи 

JUMP Math 

 

37 учители ефективно 

използващи в час платформата на 

Майкрософт Office 365. 

 



 1.2.Осъществяване на допълнителна 

подкрепа на учениците с обучителни 

затруднения. Откриване на 

заложбите на всяко дете и насочване 

на развитието му в област, в която то 

ще изяви най-добре своя потенциал.  

 

Развиване и 

подобряване на 

индивидуалната и 

диференцирана 

работа с 

учениците. 

2019 

2020 

 

 

 

 

ДБ/Проект

и 

Главен 

учител и 

председател

и  на МО 

Училищен 

психолог, 

ресурсен 

учител и 

логопед 

Осъществена допълнителна и 

обща подкрепа 

 

 

2. Осигуряване на 
по-голяма практическа 
приложимост на 
обучението и 
ориентирането му към 
конкретни резултати, 
свързани със 
социалната реализация 
на учениците. 
 

2.1.Развиване на умения за живот в 

XXI век в прогимназиален етап: 

комуникативни умения, креативност, 

умения за работа в екип  

 

 2019 

2020 

 Анна Станева 

Нина 

Кожухарова 

 

Проведени уроци във всяка 

паралелка за формиране на 

определен тип умения 

 2.2. Повишаване нивото на 

познавателните умения, адаптирани 

към различни форми и начини за 

практическо прилагане на учебното 

съдържание и овладяване на 

компетентности по всеки учебен 

предмет 

По-високо ниво 

на успеваемост 

във външните 

оценявания по 

отношение на 

творческите 

задачи и/или тези 

с отворен отговор 

2019

2020 

 Главните 

учители и 

председател

и на МО 

Повишена успеваемост на 

учениците на външните 

оценявания по отношение на 

творческите задачи и/или тези с 

отворен отговор 

 

Проведена анкета сред 

училищната общност  за 

споделяне на мнение за 

качеството на обучение в ОУ 

„Димитър Благоев” 

 

 2.3. Сътрудничество с институции за 

професионалното ориентиране на 

учениците  

 

Проведени 

тренинги 

2019 

2020 

 Директор 

Класни 

ръководител

и 

Училищен 

психолог 

Проведени тренинги ,обучения и 

посещения на работни места -  за 

професионално ориентиране, 

стартиране от начален етап 

3. Доразвиване и 3.1.Реализация на дейности за Повишаване 2019  Директор Проведени външни оценявания 



усъвършенстване на 
системата за външно и 
вътрешно оценяване. 

повишаване на резултатите от 

външното оценяване: 

 Външно оценяване от 
директора в IV, VII клас. 

 Повишаване на изискванията 
към работата на учителя чрез 
засилване на вътрешно 
училищната контролна дейност. 

 

ефективността на 

педагогическия 

контрол. 

 

Повишаване 

качеството на 

предварителната 

подготовка за 

учебна работа. 

2020  

 

 

 

 

ЗДУД 

на училищно ниво с анализирани 

на сбирки на МО резултати от 

тях. 

 

90% изпълнение на контролната 

дейност на ръководството по 

отношение на конкретната 

преподавателска дейност 

 3.2.Създаване на система за 

вътрешна оценка на качеството в 

училище 

Ефективност на 

вътрешната 

самооценка 

2019 

2020 

 Силвия 

Николаева 

Нина 

Кожухарова 

Главен 

учител 

Проведени и обобщени анкетни 

проучвания за мнението на 

учениците, родителите и 

учителите. 

Създадена и гласувана от ПС 

система за вътрешна оценка на 

качеството. 

Изготвен доклад за самооценка. 

Приети мерки за осигуряване 

качествено функциониране на 

институцята през периода 2019-

2020. 

4. Провеждане на 
ефективна 
възпитателна работа с 
децата и учениците с 
оглед пълноценно 
личностно развитие. 
 

4.1.Превенция на насилието и 

агресията сред учениците и 

утвърждаване на позитивни модели 

на поведение. 

 

Малобройни 

случаи на 

агресия в 

училище 

2019

2010 

 Училищен 

психолог 

Класни 

ръководите

ли 

Действащ механизъм за 
превенция на тормоза, анализ на 
нивата на тормоз в училище, 
обсъден на ПС  
Работещи екипи за подкрепа на 
личностното развитие на децата 
и учениците 

 4.2. Създаване на училищни 

политики реализиране на здравно и  

екологичнообразование със силен 

акцент върху здравното и екологично 

образование за изграждане на навици 

за здравословен начин на живот в 

детска възраст. 

 

Създадени 

навици за 

правилно 

хранене, 

проведени дни 

на 

здравословното 

хранене 

Формирана 

екологична 

2019 

2020 

ДБ/спо

нсорств

о 

Директор 

Главен 

учител 

Родители 

1. ПровРазработена програма и план 
за здравно и екологично 
образование и възпитание; 
действащ клуб по туризъм, 
преведени здравословни 
работилници в родители 



култура у 

подрастващите 

 4.3.Постигане целите на 

гражданското образование чрез 

постоянна работа в рамките на 

всички учебни предмети, часа на 

класа и извънкласните дейностии 

усвояваненабазисни умения за 

разбиране и стратегии на отговорно 

поведение  вгражданскотообщество.  

Учениците се 

формират като 

активни млади 

хора с 

гражданска 

позиция. 

2019

2020 

 

 

 

 Директор 

ЗДУД 

Главен 

учител 

 Силвия 

Николаева 

 Анна 

Станева 

2. ИздадеАктивно и отговорно 
изпълнение на дейностите по 
гражданско образование , 
заложени в План на класа, 
Годишен план на училището, 
МЕГО и дейностите на Училищния 
ученически съвет 

 4.4. Професионално ориентиране 

чрез подготовка на подрастващите 

за самостоятелен и информиран 

избор на професия. 

 

Създадени 

реални 

възможности за 

избор на най-

подходящата за 

съответния 

ученик 

професия. 

2019 

2020 

 Училищен 

психолог 
3. Прес П 

Проведени тренинги в  Центъра 
за кариерно ориентиране и в 
училище 

5. Осигуряване на 
широк спектър от 
извънкласни форми за 
свободното време  на  
учениците  и  създаване  
на  условия  за  тяхната  
публична  изява, 
инициатива и 
творчество. 

5.1. Осигуряване на възможности 

за развитие на интересите и 

способностите на учениците чрез 

обучение извън задължителното 

учебно време.  

 

 

Осмислено 

свободно време 

и развити 

творчески 

способности  и 

иинтереси на 

децата и 

учениците. 

 

2019 

2020 

 

 

 

 

ДБ/Проект

и 

Главен 

учител и 

председател

и на МО 

 

 

Обхванати 60% от учениците в 

извънкласни дейности, 

организирани от училището. 

 5.2.Организиране на 

съдържателна учебно-

възпитателна работа, насочена 

към практическо приложение на 

знанията и уменията на 

учениците:  

 училищни и извънучилищни 

мероприятия и дейности: 

състезания, екскурзии сучебно-

възпитателна цел, участие в 

олимпиади,изложби,конкурси 

Постигане на 

оптимално ниво 

на вътрешна 

мотивация за 

учене у 

учениците. 

2019 

2020 

ДБ/ 

спонсо

рство / 

дарени

я/ 

проект

и 

Главен 

учител и 

председатели 

на МО 

Участие и заемане на призови 

места в олимпиади, 

изложби,състезания, конкурси. 



 отбелязване на тържествени 

събития и ритуали от 

националния и религиозния 

календар; 

 творчески работилници и  

изложби; 

 участие в обявени регионални, 

национални и международни 

конкурси и състезания. 

 

6. Формиране на 
дигитална грамотност 
на училищната 
общност. 

6.1. Въвеждане на електронен 

дневник 

Улесняване на 

комуникацията с 

всички членове на 

училищната 

общност. 

 

2019 

2020 

ДБ Директор Създадени служебни мейли на 

всички учители. 

10% от учителите ползват 

облачните услуги на Office 365, 

активни фейсбук страници по 

класове , на учители и на 

училището 

II. Усъвършенстване системата за квалификационна и вътрешноучилищна квалификационнадейност 

1. Утвърждаване на 
авторитета и 
подпомагане на 
кариерното развитие на 
учителите, работещи в 
училището. 

 

1.1. Провеждане на 
целенасочена квалификационна 
дейност за разширяване обсега  на 
дигиталната грамотност на 
педагозите чрез: 

 Създаване и използване на 
електронни документи от 
задължителната училищна 
документация  

 Усъвършенстване на уменията 
на учителите за работа 
сприложен софтуер. 

 Изготвяне на електронни 
учителски портфолиа. 

Усъвършенства

ни умения на 

учителите да 

използват 

електронни 

ресурси в 

обучението. 

Усъвършестване 

обмена на 

вътрешноучилищн

ата информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

2020 

ДБ/про

екти 

Директор 

 

 

 

ЗДУД 

Главен 

учител 

А. Радова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени обучения на  

педагозите за работа с Office 

365. 

 

Създадени и използвани за  

служебна комуникация 

електронни пощи на персонала и 

фейсбук група на персонала 

Проведени обучения от 

вътрешноучилищната 

квалификационна дейност за 

изготвяне на електронно 

портфолио. 

 

 1.2. Създаване на възможност за 

повишаване на постигнатата 

професионално- квалификационна 

степен за всеки член на 

педагогическата колегия. 

Повишаване 

броя на 

учителите, 

притежаващи 5 

и по-висока 

2019 

2020 

 

 

 Директор  

Приети правила за 

осъществяване на 

вътрешноучилищната 

квалификационна дейност, 



 ПКС. предвиждащи финансова 

помощ от училищния бюджет 

при възможност. 

2. Оптимизиране 
структурата на 
изградената система за 
квалификация. 
 

2.1. Провеждане на въвеждаща, 

поддържаща и надграждаща 

квалификация на педагогическата 

колегия. 

 

Усъвършенствана 

система за 

квалификация. 

2019 

2020 

 Директор 

 

 

Главен 

учител 

Използван на 100% бюджет за 

вътрешноучилищна 

квалификационна дейност. 

100% от персонала е получил по 

2 кредита. 

90% от новопостъпилите колеги 

са с осигурена въвеждаща 

квалификация.  

 

 

2.2. Насърчаване и развиване на 

неформалното и формалното учене 

през целия живот. 

Повишаване 

личната 

квалификация на 

всеки педагог. 

2019 

2020 

   нови магистри 

 2.3. Участие в организирани на 

регионално и национално ниво 

обучения на педгогическите кадри. 

2019 

2020 

ДБ  50 % от педагозите, участвали в 

организирани регионални и 

национални обучения 

3. Квалификация на 
учителите за работа с 
родителите на ученици в 
риск и даровити деца. 
 

Развиване на ефективни 

партньорства между училището, 

ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“и 

други центрове за 

обучение,читалищаи 

неправителствени организации. 

Осигурен достъп 

до различни 

формина 

непрекъснато 

образование 

ипридобити нови 

умения на 

персонала. 

 

2019 

2020 

Проект

и/ ДБ 

 Подаден проект по КА1 за 

финансиране на обучителни 

курсове на педагогическия 

персонал в държави-членки на 

ЕС. 

Проведено обучение с лектори от 

ВТУ на целия персонал. 

III. Утвърждаване научилището като научно и културно средище,като значим фактор в културния живот на града 
 

1. Утвърждаване на ОУ 

„Димитър Благоев” като 

общностно училище, 

насърчаващо 

повишаване на 

инициативността и 

разнообразяване на 

формите и дейностите 

за развитие на 

1.1 Организиране и поощряване на 

извънкласните и извънучилищни 

дейности по класове 

 

Количествено и 

качествено 

стабилизиране на 

институцията 

2019 

2020 

ДБ/ 

проекти/ 

дарения 

Директор 

 

Разработени извънкласни и 

извънучилищни дейности, 

успехи, грамоти, награди 



потенциала на всяко 

дете 

 1.2. Приемане и изпълнение на план 

за извънкласнии извънучилищни 

дейности,/ заложени в План за 

дейността на училището/ 

По-добра 

организацияна 

свободнотовремеи

развитиенатворче

скияпотенциална 

учениците. 

2019 

2020 

ДБ/проект

и 

В.Бояджиев 

В.Райчева 

Н.Ефремова 

Обхванати 60% от учениците и 

всички възрастови групи 

обучаеми. 

 

 1.3. Организиране, поощряване и 

своевременно информиране за 

участие в конкурси от 

регионален, национален и 

международен характер. 

 

Участие на 

училищни 

формациии 

индивидуални 

участници в 

различни 

общински, 

регионални и 

национални изяви. 

2019 

2020 

 Главен 

учител, 

председател

и на МО 

60 %  участие годишно. 

 1.4.  Реализиране на условия за 

достъп и участие в международни 

образователни програми и 

подобряване на условията за 

мобилност. 

 

 2019 

 

2020 

Програми 

Еразъм+ и 

Трансгран

ично 

сътруднич

ество на 

ЕС 

 

Директор 

Н. 

Кожухаров

а 

Т. Райкова 

Поне 2 стартирали 

международни проекта за 

ученическа и учителска 

мобилност. 

2. 2. Изграждане на 
ефективна рекламна 
стратегия. 
 

 

2.1. Поддържане на училищния сайт 

и Фейсбук страница; публикуване на 

актуална и необходима информация, 

отнасяща се до живота на цялата 

училищна общност. 

 

Изграждане 

положителен 

имидж на 

училището сред 

местната 

общност. 

2019 

2020 
 А. Радова 

Цв. 

Мирославова

Цветелина 

Маринова 

Активен сайт и поддържана 

Фейсбук страница; реклама 

 

 2.2. Активно сътрудничество с 

местните медии  

 

   Директор 

Цв. 

Мирославо

ваЦветелин

10 публикации за училището в 

местни медии годишно. 

 



а Маринова 

IV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения, както и с ученици сн изявен талант в различни области на науката и изкуството. 

 

1. Създаване на условия 

за изява на всички 

ученици в съответствие с 

техните желания и 

възможности. 

 

1.1. Запазване на визията на ОУ „Д. 

Благоев”  като училище за 

приобщаващо образование за 

децата  и учениците със 

специални образователни 

потребности,  деца в риск и 

таланти. 

 

Ефективна 

личностна 

подкрепа на 

нуждаещите се 

деца и ученици. 

2019 

2020 

 Директор 

Училищен 

психолог, 

ресурсен 

учител, 

логопед 

учители 

Сформиран училищен екип за 

допълнителна подкрепа на 

ученици със СОП (логопед, 

психолог, ресурсен учител). 

 

 1.2. Изграждане на подкрепяща 

среда за учениците със специални 

образователни потребности чрез 

осигуряване на 

архитектурен,информационен и 

комуникационен достъп в 

училището. 

Улесняване на 

достъпа до 

образователни 

услуги на 

учениците със 

СОП. 

2019 

2020 

ДБ/проек

ти 

Директор 3 кабинета за оказване на 

допълнителна покрепа (логопед, 

ресурсен учител,училищен 

психолог). 

 1.3. Осигуряване на преждевременно 

напуснали образователната система 

ученици възможности за 

реинтеграция и завършване на 

желаната от тях степен/етап. 

Реална 

възможност за 

продължаване на 

образованието на 

по-късен етап от 

живота. 

2019 

2020 

 ЗДУД Удовлетворени са всички 

подадени заявления за обучение 

в самостоятелна форма. 

2. Създаване на условия 

за приемственост между 

различните класове и 

степени. 

 

2.1.Изнасяне на открити уроци от 

бъдещите учители в V  клас и 

провеждане на специални 

родителски срещи за осигуряване 

на по-плавен преход към следващия 

образователен етап 

 

По-лесна 

адаптация на 

новоприетите 

ученици – I, V,  

клас. 

2019 

2020 

 ЗДУД 

Главен 

учител 

Организирана 1 родителска 

среща годишно в I, V,  клас и 3 

урока във всяка паралелка от IV 

клас и в ПГ. 

 2.2 2019  Директор 

 

темата. 

Изнесени по 15 урока за 

споделяне на опит. 



V. Осигуряванена стабилност,ред и защита на децата в училището и безопасна среда за обучение и възпитание. 

 

1. Провеждане на 

дългосрочни 

действия,касаещи 

здравното образование, 

физическата 

култура,гражданските 

права и 

творческитедейности на 

подрастващите, отнасящи 

се до непосредствената 

сигурност и безопасност 

на децата в училището. 

1.1.Формиране на умения сред 

децата,  учениците и учителите 

за адекватно поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 

 

Изграждане на 

навици за 

адекватно 

поведение при 

кризи и 

екстремни 

ситуации. 

2019 

2020 

 ЗДУД 

 
Проведени двапътигодишно, 

практически обучения 

проиграванена 

основнибедствениситуации(земе

тресение, наводнение, 

пожар,производствена авария, 

терористиченакт). 

 

 1.2. Превенция на 

тютюнопушенето,  употребата на 

алкохол и наркотични вещества сред 

децата и учениците. 

 

Формиране на 

навици за 

здравословен 

живот. 

2019 

2020 

 Кл. 

ръководите

ли, 

училищен 

психолог 

Беседи, дискусии и тренинги по 

темата през всеки учебен срок. 

 1.3. Изготвяне и реализиране на 

Програми за превенция на ранното 

напускане на  училище и за 

предоставяне на равни възможности 

и приобщаване на децата от 

уязвимите групи. 

 

Управление и 

контрол на риска 

от ранно 

напускане на 

училище, 

подпомагане на 

децата от уязвими 

групи. 

2019 

2020 

 ЗДУД, 

Училищен 

психолог 

Осигуряване на различни 

възможности за обучение, 

предотвратяващи отпадането от 

системата 

2. Реализиране на 

конкретни 

мерки,основаващи се на 

принципите на 

превантивен контрол и 

дейности за ограничаване 

и преодоляване на 

опасностите. 

2.1.Създаване на подкрепяща среда 

за деца и ученици,склонни към 

насилиеи агресия. 

Превенция на 

проявите на 

насилие и 

агресия. 

2019 

2020 

 ЗДУД, 

класни 

ръководите

ли 

Училищен 

психолог 

екипи за подкрепа и 

подпомагане на деца и ученици, 

склонни към агресия. 



 2.2.Постоянен контрол по 

изпълнение дейностите,свързани с 

осигуряване безопасни условия на 

обучение,дейността на комисиите 

по безопасност на 

движението,противопожарна 

охрана,гражданска защита и 

провеждане часа на класа. 

Осигуряване на 

безопасни 

условия на 

обучение и труд. 

2019 

2020 

 Директор, 

ЗДУД 

Извършени веднъж в учебен срок 

проверки на спазването на 

Правилника за осигуряване на 

здравословнии безопасни 

условияна обучение и 

трудвучилището и на плановете на 

класния ръководител. 

 

 2.3.Стриктно спазване системата на 

дежурство в 

училище,осъществяване на 

самоконтрол чрез създаване на 

комисии по спазването на 

дежурството. 

Правилник за 

Спазване графика 

за дежурство и 

утвърдения 

вътрешния ред. 

2019 

2020 

 ЗДУД Извършени 10 проверки по 

спазване графика за дежурство. 

 

3. Създаване на 

устойчиви механизми и 

инструменти за 

гарантиране на 

сигурността и здравето на 

децата и учениците. 

 

3.1.Училищните нормативни актове 

да са съобразени с целта по стигане 

на яснота и стабилност на 

училищната организация. 

 

Икономия на 

време при 

организацията на 

процесите и 

осигуряване на 

прозрачност и ред 

в институцията 

2019 

2020 

 Директор Действащи правила за 

пропускателния режим и за 

свързване с училищното 

медицинско лице в случай на 

нужда. 

 3.2.Усъвършенстване насистемите 

за видеонаблюдение, достъп и 

подобряване на безопасността на 

материалната база. 

 

Усъвършенстване 

на системата за 

видеонаблюдени

е и контрол на 

достъпа в ОУ 

„Димитър 

Благоев” 

2019 

2020 

ДБ/ 

спонсорс

тво, 

проекти 

Директор, 

ЗДУД 

Ефективен контрол на достъпа 

VI. Превръщането на родителите в активна част от цялата училищна общност, която участва във вземането на решения и сътрудничи 

при решаванена училищните проблеми. 

 

1.Активно 

сътрудничество с 

родителите 

Училището предоставя възможности 

за оказване на необходимото 

съдействие на родителите за: 

Изграждане на 

устойчиваобразов

ателна училищна 

2019 

2020 

 Директор 

 

ЗДУД 

Организиране и провеждане на 

родителски срещи два пъти в 

учебен срок. Изготвяне на график 



  среща с класния ръководител и 

преподавателите по предмети в 

определенотоприемновремеилив

другоудобнозадветестранивреме; 

 участие в родителските срещи; 

 изразяване намнение и  

предложения за развитие на 

училището; 

 присъствие и 

прижеланиеоттяхнастранадабъда

тизслушани,когато се 

решаватвъпроси,коитозасягат 

праватаиинтереситена дететоим; 

 участие в 

училищнотонастоятелство и 

обществения съвет; 

 консултиране от специалист по 

въпроси, свързани с 

възпитанието на децата и 

учениците; 

 запознаванесрещуподпис с 

училищния учебен план 

Правилниказа дейността на 

училището при записванена 

дететоилиученика; 

 явяване в училището, когато 

важни причини налагат това и 

бъдат поканени от класния 

ръководител или директора; 

 изясняване правата народителя и 

неговото дете в процедурата по 

налаганена санкции; 

 присъствие на родител при 

изслушване наученики/ил и 

изразяване на мнение при 

санкциониране на ученик 

общност, 

функционираща в 

условията на 

публичност 

ипрозрачност на 

управление и 

състояние. 

 

 

Класни 

ръководите

ли 

за приемното време с родители 

на Директор, ЗДУД и кл. 

ръководители. Провеждане на 

регулярни срещи на Училищното 

настоятелство и Обществения 

съвет. Осигурена възможност на 

родител да бъде изслушван от 

ПС при налагане на санкции на 

ученика. 

2.Изграждане на 

прецизна система от 

2.1.Използване на всички 

възможности за комуникация о н -
Установяване на 

конструктивна и 

2019 

2020 

 Директор 

Класни 

Въведена електронна платформа 

Office 365 осигуряваща достъп на 



взаимовръзки и обратна 

информация за 

поведението и 

успеваемостта на 

учениците. 

 

л а й н  и  в реално време, 

улесняващи взаимодействието с 

родителите с цел получаването на 

желано и качествено образование. 

 

ефикасна 

комуникация 

учител-родител-

ученик 

ръководите

ли 

родителите до уроците, 

изпитванията и учебните 

материали на техните деца. 

 2.2.Развиване на ефективна система 

от действия за преодоляване на 

проблемас безпричиннитеотсъствия. 

Намален риск от 

отпадане от 

училище 

2019 

2020 

 Директор Въведен електронен дневник, 

нанесените данни в който да са 

достъпни на момента от 

мобилните телефони на 

родителите. 

3. Засилване ролята на 

училищното 

настоятелство и 

обществения съвет при 

определяне цялостната 

политика на училището. 

Засилване взаимодействието с 

родителите, членовете на 

училищното настоятелство и с 

обществения съвет. 

 

Активна роля 

на родителите в 

цялостната 

дейност на 

училището 

2019 

2020 

 ЗДУД 4.  
Активни  

Училищно  настоятелство  

и Общствен съвет 

 

VII. Подобряване и естетизиране на материалната база на училището 

1. Подобряване 
състоянието на 
външната и 
вътрешната среда. 

 

1.1.Подобрения във външната 

среда: 

 Подобряване състоянието на 
външната среда. 
Планиране,реализация, 
поддръжка. 

 Подобряванена откритата 
спортна база. 

 Оформяне на училищното 
пространство на входа на 
сградата 

 

Обновяване на 

външните 

пространства и 

сградата. 

2019 

2020 

ДБ// 

дарения/ 

проекти 

Директор 

Кознички, 

Капарашев, 

Кънчев, 

Кутев, 

Иванов, 

Зърков и 

Цачев 

Разчертани нови игрища на 

спортната площадка и места за 

игри, както и освежаване на 

стената на игрището 

 1.2.Подобрения във вътрешната 

среда: 

 Ремонт на всички санитарни 

Създадена 

училищна среда, 

подходяща за 

2019 

2020 

 

ДБ/ 

дарения 

Директор Обновени санитарни възли в 

сградата  

 



възли.  

 Промяна облика на кабинетите 
и коридорите в училището. 

 Оформяне на пространства за 
отдих и общуване на 
учениците през междучасията. 

 Всеки учител с помощта на 
училищното ръководство да 
реализира дейности за 
подобряване на интериора на 
работната среда. 

 Предоставяне на учителите на 
модерни и достъпни средства 
за осъществяване на 
интерактивно обучение 

ефективен труд, 

спорт и отдих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изнесени библиотеки по 

коридорите 

 

 

 

 1.3.Поддържане на модерна ИКТ 

среда: 

 Развитие на благоприятна 
среда за развитие на 
електроннообразователно 
съдържание 

 Ежегодно обновяване 
идопълване на частотхардуера 

- екрани, мултимедии, 

лаптопи. 

 Поддържане на компютърните 
зали в училището 
(компютри,терминали,мултим
едийни проектори) с оглед все 
по активното навлизане 
натехнологии в учебния 
процес. 

 Въвеждане на иновативните 
технологии в образованието 
 

Усъвършенствани 

дигитални умения 

на цялата 

общност. 

Бърз и лесен 

достъп до 

информация 

Лесна 

комуникация с 

родителите 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

ДБ/ 

програми 

и 

проекти/ 

дарения 

ЗДУД 

Цветелина 

Мирославова

А. Радова 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Функционираща инфраструктура 

за съхраняванеи използване на 

електронно съдържание. 

 

 

 

 



2. Осигуряване на 
допълнително 
финансиране чрез 
участие в национални 
международни 
програмии проекти. 

2.1.Подадени проектни предложения 

 
Осигурено 

финансиране за 

кабинети по 

природни науки 

2019  

проекти 
Директор Реализирани проекти 

 

 2.2. Подаден проект по програма 

Еразъм+  

Повишаване на 

мотивацията на 

учители и 

ученици 

20192

020 

Програма 

Еразъм+ 

на ЕС 

Директор Стартиране на проекти 

 2.3.Подаден проект по програма 

Еразъм+ за квалификация на 

учители в обучителни институции в 

други държави на ЕС. 

 2019 Програма 

Еразъм+ 

на ЕС 

Директор 

 

Одобрен и стартирал проект за 

квалификация на учителите 

 

 

 

 


