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ОСИОВИО УЧИЛИЩЕ "ЮРИЙ ГАГАРИИ" - СЛИВЕИ 
тел./факс: 044/624537; GSM: 0877788935; E-mai1: ои_gagarin@abv.bg 

Стратегия за развитие на училището (2020-2024) 
Приложение № 2 План за действие (2020-2022) 
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Утвърждавам! ..~ 
Директор• 

/ Г.ИЛИЕВА / 

ПЛАН 
ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОСИОВИО УЧИЛИIЦЕ „ЮРИЙ ГАГАРИИ" - СЛИВЕН 
(2020-2022) 

учебна 2020-2021 година 

Планът за действие е приложение към Стратегията за развитие на Основно училище 
„Юрий Гагарин". Планът е разработен съгласно чл.263, ал.1, т.1 от 3акона за 
предучилищното и училищното образование (3ПУО) и е съобразен с държавните 
образователни стандарти (ДОС) по чл. 22 от 3ПУО. 
Планът за действие е за две учебни години (2020-2021 и 2021-2022) и конкретизира 

дейностите по изпълнение на стратегията за развитие на училището. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА 
ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕИИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА 

№ Дейности Отговорни лица, 
институции и 

организацин;срокове 

Финансиране Иидикатори 

срок отговорник 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образоваыиQто ' 

1.1. Изготвяне на ежегоден отчет за 09.2020 Директор; средства за 1-Ежегоден отчет 
изпълнение на Плана за действие 
за предходен период в условия на 

09.2021 временна 
училищна 

консумативи за предходната 
учебна година; 

образователна реформа в 
страната и утвърждаване мястото 
на училището 

комисия 2-Утвърден план 
за действие към 
Стратегията за 
развитие на 
училището 

09 2020 . 

1.2. Актуализиране на вътрешната 09.2020 Директор; средства за Актуализирани 
нормативна уредба 09.2021 гл. учител; 

временни 
комисии 

консумативи вътрешни 
нормативни 
актОве 

1.3. Подобряване на училищната 2020- Директор Утвърдени мерки 
система за качество 2022 за повишаване 

качеството на 
образованието 
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1•3• 1 Проследяване на промените 
(изменения и допълнения) 
в наредби на МОН, с които са 
приети държавните 

образователни стандарти (ДОС) 

09.2020 
09.2021 

Директор; 
председатели 
на временни 
училищни 
комисии 

Не изисква 

средства 
Актуализирани 
вътрешни 

нормативни 

актове 

1•3.2 Разработване на училищен 09.2020 Педагогически Средства за Утвърден 
учебен план 09.2021 съвет - 

приемане; 
Директор - 
утвърждаване 

консумативи училищен учебен 

план - 
по паралелки 

1.3.3 Изготвяне на седмично 09.2020 Временна Не изисква Утвърдено 
разписание за дейностите от 
целодневната организация на 
учебния ден 

09.2021 училищна 
комисия; 
Педагогически 
съвет 

средства разписание 

1.3.4 Сформиране на постоянни 10.2020 Педагогически Не изисква Сформирани 
училищни екипи (комисии) за: 10.2021 съвет средства училищни екипи 
✓ подкрепа за лииностно развитие 

на детето и ученика; 
(комисии) 

✓ изграждане на позитивен 
организационен климат; 

✓ утвърждаване на позитивна 
дисциплина; 

✓ развитие на училищната 
общност 

1.3.5 3апознаване с насоките за 

инспектиране на Националния 

инспекторат по образованието 

(НИО) - критерии, индикатори, 

подиндикатори за инспектиране 

.10.2020 Роководство на 
училището; 
главен учител, 
педагогически 
съвет 

Не изисква 
средства 

1.3.6 Подобряване на вътрешната 

система за ефективен 
мониторинг и контрол 

.10.2020 Директор; 
зам.- 
директори; 

Наличие на 

вътрешна система 
за ефективен 
мониторинг и 

контрол 

Дейност 2: Инвестиции в образованието. или финансови ресурси  , .. _, , 
2.1. Създаване на условия за участие 2020- Директор; Средства за Осигурени 

в национални и европейски 

програми и проекти 

2022 зам.-директори офис техника помещения, 

офис техника; 

други 
необходими 

ресурси 
2.1.1 Сформиране на училищни екипи 2020- Педагогически Не изисква Сформирани 

за участие в проекти и програми 
и/или разработване на проекти 

2022 съвет; 
Директор 

средства училищни екипи 

2. l•2 Квалификация на екипите по 2020- Комисия за Средства от Проведени 

разработване, управление и 
мониторинг на проекти 

2022 квалификацион 
на дейност 

бюджета обучения на 
екипите 

2.2. Разработване и актуализиране на .12.2020- Директор, Не изисква Разработен и 

училищния бюджет съобразно •02.2021; счетоводител средства актуализиран 

действащата нормативна уредба; • 12•2021 училищен 

законосъобразно и прозрачно 
управление на бFоджета 

•02•2022 бюджет 

2•2• 1 Актуализиране на документите 2020- Директор, 
счетоводител 

Средства за Разработени и 
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по Системата за финансово 
управление и контрол (СФУК) 
в училището: 
✓ Счетоводна политика; 
( Процедура по разделяне на 

отговорностите по вземане на 
решение, осъществяване на 
контрол и изпълнение; 

✓ Процедура по осигуряване на 
точно и своевременно 
осчетоводяване на всички 
операции; 

✓ Система за двоен подпис; 
✓ Вътрешен контрол за поемане 

на задължения и извършване 
на разход; 

✓ Предваритетен контрол за 
завеждане и изписване на 
краткотрайни и дълготрайни 
активи 

2022 консумативи актуализирани 
документи по 
СФУК 

2•22 Осигуряване на прозрачност и 2020- Директор; Средства за 1. Публикувани 

публично отчитане на средствата 
от бюджета и извънбюджетните 

2022 счетоводител поддържане 
на 

на сайта на 
училището: 

приходи училищния 

сайт 

- Бюджет на 
училището 

- Отчети по 
тримесечия; 

2. Процедура за 
възлагане на 
обществена 

поръчка; 

З. Обществени 
поръчки на 
училището 

2•2•3 Осигуряване на инвестиции в 2020- Директор; Не изисква Приходи от 

училището и тяхното 
законосъобразно,целесъобразно 

и икономично използване 

2022 счетоводител средства наеми,проекти, 
спонсорства 

дарения 

2.3.4 Привличане на алтернативни 2020- Директор; Средства за 1) Одобрени 

източници за финансиране 
(кандидатстване по проекти и 
програми, дарения, наеми, 
спонсорство и др.) 

2022 счетоводител; 
екипи за 
разработване 
на проекти 

консумативи проектни 
предложения; 

2) Договори 

Дейност 3. Квалификация
3.1. Планиране, реализиране и 2020- Директор; % от Участие в 

документиране на 
квалификационната дейност за 
педагогическите специалисти на 
вътрешноучилищно ниво 

2022 Главен учител бюджета или 
съгласно 
КТД 

продължаваща 
квалификация 

3• 1•1 Запознаване на педагогическите 2020- Директор Не изисква Заседание на 
специалисти с изменения в 
Наредбата за статута и 
професионалното развитие на 
учителите,директорите и 

2022 средства педагогическия 
съвет и/или на 
методическите 
обединения 
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другите педагогически 
специалисти 

3.1.2 Проучване на нагласите и .09.2020 Главен учител, Средства за Проведена анкета 
потребностите от квалификация 
на персонала в училище 

.09.2021 првдседатели 
на методически 
обединения 

консумативи за допитване 

3.1.3 Изработване на план за .09.2020 Главен учител Средства за Утвърден план 
квалификационната дейност, 
съобразен с изискванетоза 
повишаване на квалификацията 
с не по-малко от 48 академични 
часа за всеки период на 
атестиране и не по-малко от 1 б 
академични часа годишно за 
всеки педагогически специалист 

.09.2021 консумативи 

3.1.4 1-lасочване повишаването на 2020- Комисия за Не изисква Утвърден план 
квалификацията на 
педагогическите специалисти 
към напредъка на децата и 
учениците и подобряване на 
образователните им .ез лтати 

2022 квалификацион 
ната дейност 

средства 

3.1.5 Мотивиране на членовете на 2020- Ръководство Участие във 

колектива за повишаване на 
квалификацията и учене през 
целия живот 

2022 на училището форми за 
повишаване на 
квалификацията 

3.1.6 Споделяне на педагогически 2020- Всеки за Проведени 

опит, получен при 
квалификационната дейност 

2022 педагогически 
специалист 

консумативи заседания на 
методическите 
обединения 

3.2. Планиране, реализиране и 2020- Директор; за Утвърден план за 

документиране на 
квалификационна дейност, 
проведена от други институции 

2022 Главен учител консумативи квалификационна 
та дейност 

3•2• 1 Повишаване квалификацията на 2020- Директор; % от Участие на 

педагогическите специалисти от 
специализирани обслужващи 
звена - висши училища и др. 

2022 главен учител бюджета 
съгласно 
КТД 

педагогическите 
специалисти 

3•22 Споделяне на ефективни 2020- Всеки Не изисква Проведени 
практики и популяризиране на 
добрия педагогически опит 

2022 педагогически 
специалист 

средства за 
вътрешни 
п . актики 

открити уроци 
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4.1. Осигуряване на достьп до 2020- Ръководство на Средства за Разпечатани и 
законовата и подзаконовата 
нормативна уредба 

2022 училището консумативи предоставени 
за ползване 
нормативни 
документи 

4.1.1 Подобряване на вътрешната 2020- Директор; Не изисква Своевременно 
система за движение на 
информацията и документите в 
училището 

2022 
АТС 

средства информиране на 
работещите в 
училището 

4.1.2 Запознаване на педагогическия 
екип с изменения в Наредбата за 

10.2020 Директор Не изисква 
средства 

стр. 4 



приемане на ДОС за 

информацията и документите 
4.2. Осигуряване на досrьп до 2020- Директор, Не изисква 

учебната документация по 
изучаваните учебни дисциплини 

2022 Учител, 
отговарящ за 
библиотеката 

средства 

4.2.1 Поддържане и актуализиране на 2020- Средства за Актуализирани 
информационния поток в 

училищната библиотека 

2022 хардуер и 

софтуер 

библиотечни 

единици 
4•2•2 Осигуряване на резервни 2020- Счетоводител; В зависимост Наличие на 

комплекти от учебници и учебни 
помагала в училищната 
библиотека 

2022 учител, 
отговарящ за 
библиотеката 

от броя 
ученици 

достатьчен брой 

резервни 
комплекти 

4.3. Осигуряване изрядното водене 2020- Ръководство на Средства за Наличие на 
на училищната документация 2022 училището папки, 

класьори, 
стелажи, 

шкафове 

достаrьчен брой 

офис техника и 
консумативи 

~•3•1 Осъществяване на текущ контрол 2020- Директор, Не изисква Осъществени 

по водене на училищната 
документация 

2022 зам.-директори средства проверки 

4.3.2 Съхраняване и архивиране на 2020- Училищна Средства за Наличие на 

училищната документация 2022 експертна 
комисияпо 
архивиране 

електронно 
архивиране 

училищен архив; 
номенклатура на 

делата съгласно 
изискванията на 

Държавен архив 

4.4. Поддърждне състоянието на 2020- Учител, 

библиотечната информация 

еъгласно нормативните 

изисквания 

2022 отговарящ за 
библиотеката 

4.4.1 Набавяне на справочна, 2020- Учител, Според Набавена 

художествена и методическа 

литература 

2022 отговарящ за 

библиотеката 

заявените 

потребности 

литература 

- 4.4.2 Провеждане на инвентаризация в .12.2020 комисия по Не изисква Проведена 

нормативно определения срок .12.2021 инвентариза 
ция 

средства инвентаризация 

Дейност 5. Училищен персонал

5.1. Прилагане на правила и 2020- Директор Не изисква 

процедури при назначаване и 

съкращаване на персонала 

2022 средства 

5• 1• 1 Осъществяване на подбор при 2020- Директор Не изисква процедура за 

назначаване, сключване и 

прекратяване на трудови 

договори 

2022 средства назначаване и 

съкращаване на 

персонал 

5.2. Прилагане на механизъм за 2020- Директор Не изисква откритост и 

откритост и прозрачност при 
вземане на управленски решения 

2022 средства прозрачност при 

вземане на 
управленски 

решения 
5•2• 1 Сътрудничество със 2020- Педагогически Не изисква Проведени ерещи 

заинтересовяните лица при 
вземане на управленски решения, 
енързани с развитие на 

2022 съвет; 
Обществен 
съвет 

средства 
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училището 
5.3. Прилагане на правила за 

делегиране на права от директора 
2020— 
2022 

Директор Не изисква 
средства 

Спазване на 

правилата 
5.3.1 Прилагане на процедура по 

разделяне на отговорностите за 
вземане на решение, 

осъществяване на контрол и 
изпълнение 

2020- 
2022 

Директор Не изисква 

средства 
Спазване на 

процедурата 

5.4. Прилагане на критерии за оценка 
труда на учителите и 

служителите 

2020- 
2022 

Ръководство на 
училището 

Не изисква 

средства 
Спазване на 

критериите 

5.4.1 Поощряване на педагогическите 
сттециалисти с морални и 
материални награди за високи 
постижения в образователния 
процес 

2020- 
2022 

Ръководство на 
училището; 
счетоводител 

Средства от 
бюджета 

5.4.2 Актуализиране на критериите за 
диференцирано заплащане труда 
на педагогическите и 

непедагогическите специалисти 

2020— 
2022 

Коиисия; 
счетоводител 

Не изисква 
средства i 

5.4.3 Актуализиране на вътрешните 
правила за работната заплата 

2020- 
2022 

Директор; 
Счетоводител 

Не изисква 
средства 

5.5. Насърчаване и подпомагане на 
извънкласните дейности 

2020- 
2022 

Ръководство на 
училището; 
постоянни 

училищни 
комисии 

Не изисква 
средства 

Планирани 
извънкласни 
дейноСтИ 

5.6. Съвместна дейност на 
ръководетвото на училището 

и екипите за подкрепа за 
личностно развитие 

2020- 
2022 

Ръководство 
на училището; 
координатор 
на обща и 
допълнителна 
подкрепа 

Не изисква 
средства 

Проведени срещи 

5.7. Подпомагане на новоназначени 

педагогически специалисти и 
приемственост при заместване 

2020- 
2022 

Главен учител; 
председатели 
на иетодически 
обединения 

Не изисква 

средства 

Екипна работа за 

методическо 
подпомагане 

5.8. Подобряване на 
административното обслужване 

2020- 
2022 

Ръководство 
на училището; 

Според 
заявените 

потребности 

ОПЕРАТИВИА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАИЕ НА цЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА УЧЕНИКА КЪМ 

УЧHЛИЩИАТА СРЕДА 

Дсйности Отговорни лица, 
институцни и 

организацин, срокове _ 

Финансира 
tie 

Индикатори 

срок отговорник _ 
'• ~~ r  S =.' ~ l . . Дейност 1. Индивидуална среда на ученика

1. Прилагане на мерки за 
адаптиране на децата и 
учениците към училищната среда 

2020- 
2022 

Педагогически 
екип 

Адаптиране на 

децата и 
учениците 

1.1. Запознаване с ДОС за ПРи Директор; Не изисква 
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физическата среда и 

информационното и библиотечно 
обслужване 

обнарод- 
Ване 

на 
Наредба 

зам.-директори средства 

1.2. Подобряване системата за охрана 2020- Директор Съобразно Извършени 
и сигурност с видеонаблюдение и 
жива охрана 

2022 конкретните 
нужди 

подобрения 

1.2.1 Прилагане на мерки и дейности 2020- Директор; Адаптиране на 
за адаптиране на учениците към 
училищната среда и различните 
форми на обучение 

2022 зам.- 
директори; 
педагогически 
специалисти 

учениците 

1•2•2 Актуализация на оценката на 2020- Служба по Актуализирана 
риска на физическата среда 2022 трудова 

медицина 

оценка на риска 

1.2.3 Сформиране на училищна .10.2020 Директор Не изисква Действаща 
комисия по трудови и битови 
злополуки; определяне на права и 
задължения; предотвратяване на 
рискове 

.10.2021 средства комисия 

1.3. Регламентиране условията за 2020- Директор Не изисква 

записване и промяна на формите 
на обучение за конкретната 

учебнагодина 

2022 средства 

1.4. Създаване на възможности за 2020- Педагогически Средства по включване на 

включване на учениците в 
различни училищни общности в 

зависимост от интересите и 

потребностите 

2022 специалисти национални 
програми 

учениците в 

клубове, групи, 

секции 

1.5. Осигуряване на различни форми 2020- Директор Осигурени 

на обучение 2022 възможности 

1.6. Осигуряване на условия за 2020- Директор Според Прилагане на 

интерактивно учене 2022 потребностите интерактивни 

практики 

1•6• 1 Приложение на ИКТ в 2020- Педагогически бели дъски; Нanичие на 

образователния процес по всички 2022 специалисти екрани; достьпни: 

учебни предмети лаптопи; 

мултимедий- 

ни 
проектори; 

средства за 

софтуер 

- методически 
помагала на 

електронен и 

хартиен носител; 

-електронно 

четими учебници; 

- учебни стаи за 

интерактивно 

учене 
1•6•2 Прилагане на собствени модели 2020- Педагогически Не изисква Приложени добри 

интерактивни педагогически 
практики 

2022 специалисти средства педагогически 

практики 
1.6.3 Осъществяване на контрол по По Директор Не изисква Извършени 

планиране на учебния материал и 
прилагане на интерактивните 
методи на преподаване 

график средства проверки 

1.6.4 Създаване на условия за 2020- Педагогически бели дъски; Създадени 
използване на интерактивни 2022 специалисти екрани; 

лаптопи; 
условия за 
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техники за активно участие на 
учениците в учебния процес 

мултимедий- 
ни проектори; 
софтуер 

използване на 

интерактивни 
техники 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място" , 
2.1. Създаване на условия за 2020- Ресурсен Според Интегриране на 

интегриране на ученици със 
специални образователни 
потребности (СОП) 

2022 учител; 
специалисти в 
EIIЛP 

потребности 
те 

ученици със СОП 

2.2. 3апознаване с промени в 2020- Председатели Не изисква 3аседания на 
Наредбата за приемане на ДОС 
за приобщаващото образование 

2022 на методически 
обединения 

средства методическите 
обединения 

2.3. Актуализиране на програмата за .09.2020 Временни 3а Утвърдени 
предоставяне на равни 
възможности и за приобщаване 
на децата и учениците от уязвими 
групи и програмата за превенция 
на ранното напускане на училище 

.09.2021 училищни 
комисии 

консумативи програми 

2.4. Прилагане на правила за 2020- Училищен Не изисква разрешаване 
разрешаване на възникнали 
конфликти при сътрудничество, 
тьрсене на подкрепа и 
партньорство в общносrга 

2022 медиатор 
(психолог) 

средства на възникнали 
конфликти 

2.5. дейности за превенция на 2020- Училищен реализирани 
конфликтни ситуации 2022 медиатор дейности 

(психолог) 
2•5• 1 Съвместна работа на 2020- iСласни Екипна работа 

педагогическия съветник и/или 
психолог с класните 
ръководители при реализиране на 
дейности за мотивация и 
преодоляване на проблемното 
поведение 

2022 ръководители; 
Педагогически 
съветник; 
психолог 

2.6. Поддържане на вътрешна 2020- АТС; Своевременно 

информационна система за 
разпространение на информация, 

свързана с дейносrга на 

училището 

2022 счетоводител; 
Директор 

информиране 

2•6• і Поддържане на интернет 2020- Ръководител Софтуерни и актуална 

страница на училището 2022 направление 
„ИКт" 

технологичн 

и разходи 

информация 

на интернет 
страницата 

2•6•2 Администриране на електронен 2020- Ръководител Средства по Регулярно 

дневник 2022 направление 
„ИКТ" 

национална 
програма 

попълване на 
електронния 
дневник 

2.6.3 Актуализиране на електронните 2020- Педагогически Не изисква Електронни 

портфолиа на учителите 2022 специалисти средства портфолиа на 
учители 
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ОПЕРАТИВИА цЕЛ 3: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕJВИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВИА 
СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, ОРИЕНТИРАИА КЪМ МИСЛЕНЕ 

Дейности Отговорнн лица, 
институции и 

организации,срокове 

Финансира 

не 
Индикатори 

Срок Отгово~ници 
Дейност 1: 3Учебна дейност
1.1. Прилагане на модел за 2020- Педагогически Не изисква 

подготовка и планиране на 
уроците 

2022 специалисти средства 

1• 1 • 1 Разработване и утвърждаване на 2020- Нlставници; Не изисква предварително 
тематичен план на учебния 
материал 

2022 педагогически 
специалисти 

средства планиране на 

урока 

1• 1•2 Съобразяване на урочното Ежеднев Педагогически Не изисква Съобразено 
планиране с учебната програма, 
резултатите от входящата 
диагностика и текущото 
оценяване 

H0 специалисти средства урочно 
планиране 

1.1.3 Гъвкаво промяна на годишното и При Педагогически Не изисква Своевременно 

урочното планиране необходи специалисти средства актуализиране на 
-мост урочните 

планове 
1.1.4 рдзпределяне на уроците за нови 2020- 

_ 
Педагогически Не изисква Актуализиране 

знания и затвърдяване съгласно 
нормативните изисквания 

2022 специалисти средства на опорни 
знания и умения 

1• 1•5 Адаптиране на урочните планове 2020- Педагогически Не изисква Прилагане на 

към равнището на подготовка и 

потребностите на учениците - 
диференцирано обучение 

2022 специалисти средства диференцирано 

обучение според 

равнището на 

справяне 

1• 1•6 Предварителна подготовка на 2020- Педагогически Средства за Подготвени 

учебни материали за урока 2022 специалисти материали разнообразни 

учебни 
материали 

1• 1•7 Включване на учениците в 2020- Педагогически Не изисква 

предварителната подготовка на 

урока със задачи за проучване, 

презентации, информационни 

съобщения и др. 

2022 специалисти средства 

1.2. Определяне на ясна и 2020- 
_ 
Педагогически Не изисква 

методически обоснована 

структура на урока 

2022 специалисти средства 

1•2• 1 Включване на значителна част от 2020- Педагогически Не изисква 

учениците в урока 2022 специалисти средства 
1•2•г Открояване на структурни 2020- Педагогически Не изисква 

елементи,които са очаквани от 
учениците 

2022 специалисти средства 

1•2•3 Целесъобразно използване на 2020- Педагогически Не изисква Равномерно 

урочното време, в т.ч. чрез ИКТ 2022 специалисти средства разпределение на 

стр. 9 



структурните 

компоненти на 
урока 

I.2.4 Актуализиране на учебното 2020- Педагогически Не изисква Адекватност на 
съдържание 2022 специалисти средства поставените 

цели и 

възможностите 
на учениците 

1.3. Планиране и използване на ИКТ 2020- Педагогически Не изисква Ефективност от 
в урОка 2022 специалисти средства използването на 

ИКТ 
1•3• 1 Квалификация на учителите за 2020- Главен учител % от Проведено 

ефективно използване на 
съвременни информационни и 
комуникационни технологии в 
обучението 

2022 бюджета обучение 

1•3•2 Самостоятелно разработване на 2020- Педагогически Не изисква разработени 
мултимедийни и електронни 
уроци 

2022 специалисти средства уроци 

i.з.з Прилагане на интерактивен 2020- Педагогически Не изисква Ефективно 
подход в обучението и постигане 
на трайно усвояване на учебния 
материал от учениците 

2022 специалисти средства използване на 
интерактивни 

методи 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване ' ~✓~' д~ `> .~ 4 ` 
2.1. Спазване на ДОС за оценяване на 2020- Педагогически Не изисква 

резултатите от обучението на 
учениците 

2022 специалисти средства 

2• I•1 Прилагане на разнообразие от 2020- Педагогически Не изисква Повишаване на 

форми за проверка и оценка на 
постиженията на учениците 

2022 специалисти средства интереса към 

ученето 

(формални, неформални, 
вътрешни, външни, 

самооценяване и взаимно 

оценяване). 

2.2. Изготвяне на критерии за 09.2020 Педагогически Не изисква критерии за 
оценяване 09.2021 специалисти средства оценяване 

2•2• 1 Запознаване на ученици и в началото Директор Не изисква срещи 
родители с критериите за на средства 
оценяване 

учебната 
година 

2.2.2 Прилагане на единни изисквания 2020- Педагогически Не изисква 
за оценяване от различни 
учители по един предмет 

2022 спеииалисти средства 

2•2•3 Изготвяне на график на датите 2020- Директор Утвърден график 
за контролни и класни работи 2022 

2.3. Визуализиране на резултатите от 2020- Ръководител Не изисква 
НВО на училищно равнище с цел 
обработка и анализ 

2022 направление 
„ИКТ" 

средства 

2•3• 1 Генериране на данни за средните 2020- Ръководител Не изисква 
резултати от националното 
външно оценяване (НВО) за
училището, областта и страната 

2022 налравление средства 
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2.4. Гарантиране на ритмичност на 
оценяването 

2020- 
2022 

Директор Не изисква 

средства 
2•4• 1 Осъществяване на непрекъснат 

контрол за ритмичносrга на 
оценяването 

2020- 
2022 

Директор Не изисква 

средства 

Извършени 

проверки 

2•42 Установяване на входното 
равнище на учениците по учебни 
п едмети из [авани в 
р ' ~ 

задължителни учебни часове на 
предходната учебна година 

В 
тРиседмич 

ен срок от
начanото 
на

учебната 
година 

Педагогически 
специалисти 

За 

консумативи 
и печатни 

устройства 

Проведена 

входяща 

диагностка 

2.4.3 Установяване на дефицитите от 

входното равнище 

октомври

всяка 

година 

Педагогически 

специалисти 
Не изисква 

средства 
Изготвен 

качествен и 
количествен 
анализ 

2.4.4 Установяване на изходното ниво 
на учениците по учебни 
предмети, по които не се 
провежда класна работа и НВО 

2 седмици 
преди 
Нформяне 

годишната 
оценка 

Педагогически 
специалисти 

за 
консумативи 
и печатни 
устройства 

Изготвен 
качествен и 
количествен 

анализ 

2.5. Изграждане на умения за 
самооценяване у учениците 

2020- 
2022 

Педагогически 
специалисти 

Не се 
изисква 

използване на 
адекватни 
критерии и 
показатели 

Дейност 3: Изграждане на позитивнн взаимо:отношеиия учённк х%чител; учёник-ученик 

3.1. Поддържане на 
взаимоотношения на 

партньорство между учители и 
ученици 

2020- 
2022 

педагогически 
специалисти 

Не се 
изисква 

взаимоотношения 
на партньорство 

3• 1•► Превенция на обучителни 

трудности и преодоляване на 

риска от тях 

2020- 
2022 

педагогически 
специалисти 

Не изисква 
средства 

Проведени 
консултации 

3.2. Изграждане на умения за работа 

в екип в паралелката и 

поддържане на позитивна 

атмосфера 

Ежеднев 

HO 
Педагогически 
специалисти 

Не изисква 

средства 

3.2. i реализиране на дейности по: 
- осигуряване на обучение и 

възпитание в здравословна, 

безопасна и сигурна среда; 

- зачитане на учениците като 

активни участници в 

образователния процес; 

- получаване на информация за 
обучението,възпитанието, 
правата и задълженията на 
учениците; 
- обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на децата 
и учениците; 
- индивидуално консултиране по 
проблеми, свързани с 

поведението и 

взаимоотношенията с връстници, 

2020- 
2022 

Педагогически 
специалисти 

Според 
установените 
потребности 

Постигнати 
резултати в 
образователния 

процес 
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родители и учители; 
- формиране на знания, умения и 
нагласи за здравословен начин на 
живот и екологично възпитание 

з•2.2 Обсъждане на въпроси, засягащи 2020- Ученически Не изисква проведени срещи 
училищния живот и училищната 
общност чрез формите на 
ученическо самоуправление 

2022 съ,зет средства 

3.2.3 Подпомагане на учениците от 2020- Ученически Не изисква изяви, свързани с 

училището при изразяване на 

мнение по въпроси, които пряко 

ги засягат и при участие в живота 
на общността 

2022 съвет средства ученическото 

самоуправление 

3•2•4 Поощряване с морални и 2020- Директор; Средства за наградени 

материални награди при 
показани високи постижения в 

обласrга на науката, изкуството 
и спорта 

2022 Педагогически 
съвет 

материални 
награди 

ученици 

3.2.5 ритуализация на училищния 2020- Педагогически Не изисква rьржества и 

живот - поддържане на 
училищните традиции 

2022 специалисти средства ритуали по 
празнични 

поводи 

Дёйност 4: Повишаване резултитите от обучёнието

4.1. Подготовка на учениците за 2020- Педагогически Не изисква Относителен дял 

изпитите от национално външно 

оценяване (НВО) в IV и VII клас 

2022 специалисти средства (%) на 
учениците, 

успешно 

положили 
изпитите от НВО 

към общия брой 

ученици в IV и 
VII клас 

4.2. Провеждане на пробно външно 2020- Ръководство на Консумативи; 

оценяване за учениците от 2022 училището офис техника 

IV и VII клас 

4.3. Организиране на допълнително 2020- Директор Средства по Проведено 

обучение за ученици с 

обучителни трудности 

2022 проекти и 
програми 

допълнително 

обучение 

4.4. Консултиране на ученици, 2020- Педагогически Не изисква Проведени 

полагащи поправителен изпит 2022 специалисти средства консултации; 
Относителен дял 

(%) на ученици, 

полагащи изпити 

към общия брой 

ученици 

4.5. Преустановяване на 2020- Педагогически Не изисква Прекратени 

индивидуалната учебна програма 
на ученици със СОП и 
продължаване на обучението по 
общата при постигане на 
изискванията 

2022 специалисти средства индивидуални 
програми; 

ученици със 

СОП, успешно 

завършили VII 
клас 

4.6. Реализиране на дейностите в 2020- Педагогически 
екип 

Според Относителен дял 
(%) на 
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програматаза превенция на 
ранното напускане на училище 

2022 потребности 
те 

деца/ученици, 
отпаднали от 
училище по 
различни причини 

fl

Дейност 5: Надграждане на знания и умення >` ~ 
5.1. Организиране на състезания и 2020- Постоянни Средства за Проведени 

конкурси от училището 2022 училищни 

комисии 
материали и 

консумативи 

състезания и 

конкурси 

5.2. Реализиране на дейности, 2020- Педагогически Средства за Реализирани 
мотивиращи учениците за 
усвояване на допълнителни 

знания и умения (в партньорство 
с други училища и/или община 

2022 специалисти материали и 

консумативи 

дейности 

Сливен), в т.ч. по различни 
проекти и програми 

5.3. Подготовка на ученици за 2020- Педагогически Средства за 

_ 
Резултати от 

участие в състезания, олимпиади, 
конкурси и др. 

2022 специалисти материали и 
консумативи 

представянето на 
учениците 
(призови места) 

Дейкост 6: Поетигане на високи педагогичеек.и посlиження.

6.1. Мотивиране на педагогическите 2020- Директор; Не изисква учители с 

специалисти за повишаване на 
квалификацията и кариерно 
развитие (планиране, 
координиране,управление и 
контрол на дейностите за 

повишаване квалификацията) 

2022 Главен учител средства придобита 
следдипломна 
квалификация 

6.2. Мотивиране на учителите да 2020- Директор, учители, 

подготвят ученици за участие в 
състезания, олимпиади и др., 

в т.ч. чрез допълнително 
заплащане за резултатите от 
труда 

2022 главен учител подготвили 

ученици за 

участие в 

състезания, 

олимпиади и др. 

ОПЕРАТИВИА ЦЕЛ 4: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА цiПиЛИLЦНИ ПОЛИТИКИ ЗА SЪЗПИТАИИЕ И СОЦИАЛИЗИЦИЯ НА 
УЧЕНИЦИТЕ 

дейности 
Отговорни лица, 

институции и 
организации,срокове 

Финансира 
не 

Индикатори 

Срок ГЪтговорник 

Дейкост 1: Реализация на долитики и мерки, свързаRй, с възnитанаето и` с4ци~ализаqйята на . , 
децата : :`. 
1.1. Планиране на възпитателната 

дейност съвместно с родителите 
2020- 
2022 

Педагогически 
съвет; 
Обществен 
съвет 

Не изисква 
средства 

Актуализирани и 
утвърдени 

документи 

1.2. Прилагане на мерки за 
привличане и задържане на 
децата и учениците в училище; 
възпитание и развитие в 

2020- 
2022 

Педагогически 
екип 

Не изисква 

средства 

Привличане и 

задържане на 

децата и 

учениците в 
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съответствие с потребностите, 
способностите и интересите им 

училище 

1.3. Изграждане на училище без 2020- Педагогически Не изисква Реализирани 
агресия,което осигурява 
подкрепяща среда 

2022 екип средства дейности с 
педагогическия 

съветник и 

училищния 

психолог 
1.4. Поддържане на система за 2020- Директор Средства от Популяризиране 

поощрения и награди на ученици 
и учители за активно включване 
в извънкласни и извънучилищни 
дейности 

2022 бюджета на успешни 

изяви на деца и 

ученици; 

публикации в 

училищния сайт 

1.5. Функциониране на различни 2020- Средства по Групи за 
форми на извънкласна и 

извънучилищна дейност 
2022 национална 

програма 

организирани 
занимания по 
интереси 

1 .б. Популяризиране на добри 2020- Директор Средства по Публични изяви 

практики за приобщаване и 
участие на ученици в 
извънкласни и извънучилищни 

изяви 

2022 национална 

програма 

на групите за 
организирани 

занимания по 

интереси 

1.7. Осигуряване на библиотечно- 2020- Учител, Средства от Достьп до 

информационно обслужване в 
училище 

2022 завеждащ 
библиотеката 

бюджета библиотечен 

фонд и 
допълнителна 
информация 

1.8. Разработване и реализиране на 2020- Председатели След Утвърдени 

планове за дейносrга на 

постоянните училищни комисии 

2022 на лостоянни 
комисии 

преценка планове на 

комисиите 

(екипи): 

- за гражданско и интеркултурно 

образование; 
-за здравно и екологично 
образование; 

- Координационен съвет 

Дейност 2: Инициативм по основни направления на възпитателната дёйност 

2.1. Планиране и реализация на 2020- Класни Реализирани 

дейности за преодоляване на 
агресията в училище на ниво 
паралелки, в т.ч. чрез: 

2022 ръководители дейности за 
преодоляване на 

агресията 
- ученическите съвети; 
- проекти и програми; 
- партньорство с институции; 
- съдействие от компетентни 
органи 

2• 1•1 Осигуряване на обща подкрепа, 2020- Класни Средства от дейности по 
в т.ч. кариерно ориентиране и 
консултиране 

2022 ръководители; 
педагогически 
съветник; 

психолог 

бюджета обща подкрепа 
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2. 1 .2 Осигуряване на допълнителна 
подкрепа 

2020- 
2022 

Екипи за 
подкрепа за 
личностно 

развитие 
(ЕПЛР) 

Средства от 
бюджета 

дейности по 
допълнителна 

подкрепа 

2.2. Създаване на подкрепяща среда 

за деца и ученици, склонни към 
агресия - ранно откриване и 

предприемане на мерки за работа 
с тях и семействата им 

2020- 
2022 

Класни 

ръководители; 
педагогически 
съветник; 
психолог 

Не изисква 

средства 

проведени срещи 

и консултации 

2.3. Индивидуално консултиране на 
ученици по проблеми, свързани с 
поведението, 
взаимоотношенията с връстници, 
родители, учители или с 
личностното развитие 

2020- 
2022 

педагогически 
съветник; 
психолог 

Не изисква 
средства 

Проведени 
наблюдения, 
проучвания 
разговори, 
консултации 

2.4. Реализиране на дейности за 
насочване към здравословен 
начин на живот и екологично 
възпитание на учениците 

2020- 
2022 

класни 
ръководители; 
медицински 
специалист; 
учители по 
общообразова 
телни предмети 

Не изисква 
средства 

проведени 
здравни беседи, 
дискусии, 
състезания; 
дейности с 

екологична 

насоченост 

2.5. Реализиране на дейности за 
възпитание в национални и 
общочовешки ценности - 
патриотичен календар на класа; 
инициативиза изразяване на 
почит към национални герои 

2020- 
2022 

Класни 
ръководители 

Не изисква 

средства 

реализирани 

дейности и 
инициативи 

2.6. Ритуализация на училищния 
живот - патронен празник; 

уважениекъм националните 
символи 

пРи 
училищни 
лр азници 

Ръководство на 
учиището; 
педагогически 

специалисти 

Средства от 

бюджета 

Празници, 
rьржества, 

ритуали 

ОПЕРАТИВИА ЦЕЛ 5: 

ПАРТИЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ ИА 

СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛИИ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО ПАРТИЬОРСТВО, СЪЗДАВАЩА 

СОЦИАЛНА АИГАЖИРАНОСТ И ОТГОВОРИОСТИ ИА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С РОДИТЕЛИ, УЧЕI-iИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

дейности 

Отговорни лица, 
институции и организацин, 

срокове 
сliинансира 

не 

Индикатори 

Срок Отговорник 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образовайиtе' : 
1. Поддържане на партньорство 

между преките участници в 
образователния процес 

2020- 
2022 

Директор; 
Педагогически 
специалисти 

Не изисква 
средства 

1.1. Създаване на условия за 
подкрепа на млади учители 
(наставничество) 

2020- 
2022 

Директор; 
главен учител 

Не изисква 
средства 

Методическо 
подпомагане 
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2. Функциониране на система за 
училищно партньорство, 
определяща отговорностите на 
педагогическите специалисти 
при взаимодействие с родители 
и ученици 

2020- 
2022 

Директор; 
Педагогически 
специалисти 

Приложени 

практики 

2.1. Планиране на дейности за 2020- Не изисква проведени 
постигане на позитивен 

организационен климат и 

ефективна комуникация между 

всички участници в 

образователния процес 

2022 средства срещи 

2.2. Изслушване на детето и ученика, 2020- Групови и Не изисква 

осъзнаване на причините за 
проблемното поведение и 
предоставяне на възможност за 

усвояване на добри поведенчески 
модели спрямо себе си и 

останалите 

2022 класни 
ръководители 

средства 

2.3. Формиране на нагласи у 2020- Педагогически Не изисква проведени 

родителите за сътрудничество 

чрез организиране на 

родителски срещи и тематични 

инициативи на паралелките 

2022 специалисти средства родителски 

срещи 

2.4. Привличане на родителите за 2020- Групови и проведени 

активно участие в училищни 

извънкласни дейности: 
тьржества, празници, фестивали 

2022 класни 
ръководители 

инициативи с 

участие на 
родители 

Дейност 2: Външно партньорство : У 

2.1. Партньорство с други училища в 2020- Ръководство на Средства от проведени 

община Сливен и в страната 2022 училището бюджета съвместни 

състезания и 

изяви 

2.2. Партньорство с органите на 2020- Ръководство на Не изисква Получена 

местно самоуправление при 
реализиране и управление на 
национални и международни 
програми и проекти в областта на 
образованието 

2022 училището средства реална подкрепа 

от общината и 

областната 
администрация 

2.3. Взаимодействие с дирекция 2020- Ръководство на Не изисква Взаимно 

„Социално подпомагане" и 
структурите на полицията 

2022 училището средства информиране 

2.4. Взаимодействие с местната 2020- Ръководство на Не изисква съвместни 
общественост 2022 уLIилището средства дейности 

2.5. Представяне пред родителската 2020- Директор; За Участие на 
общност: 2022 счетоводител; консумативи представители 
- на документи, съгл. Чл.269, 
ал.1, т.1, 4, 10 от 3ПУО 
за разглеждане и даване на 
становище/одобрение; 

педагогически 
съветник 

и офис 
техника 

на училището 
в заседанията 

на обществения 

съвет 
- на документи, съгл. Чл.269, 
ал.1, т. 6 и 8 от ЗПУО 
за разглеждане и съгласуване 
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2.6. Участие на представители на 2020- Г[редставител на 3а 1-Утвърдени 
родителите в заседанията на 2022 Обществения консумативи училищни 
педагогическия съвет при: 
-обсъждане на училищни 
програми 

съвет и офис 
техника 

програми, 

съгл. Чл.269, 

ал.1, т.2 и 11; 
-приемане на етичния кодекс на 
училищната общност 

2-Утвърден 
етичен кодекс 
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