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      Настоящият годишен комплексен план е разработен по начин, обезпечаващ 

изпълнението на стратегическите и оперативните цели, залегнали в Стратегията за 

развитие на училището през учебната 2019/2020 година. 

             Той е съобразен с постигнатите положителни резултати до момента и поставя 

акценти върху решаването на редица  проблеми, които биха препятствали 

изпълнението на тези цели. На базата на изготвения стратегически анализ, планът 

очертава дейностите през периода 2019-2020 година  насочени към осигуряване на 

устойчивост на постигнатото до момента и новите предизвикателства, продиктувани от 

ЗПУО и действащите  стандарти в системата на образованието . Постигнатите успехи 

са в следните направления: 

 Изграден добър психоклимат в училищната общност; неподускане на прояви 

на тормоз и агресия, реализирани успешни политики, обезпечаващи грижа за 

живота и здравето на децата и учениците 

 Създадени са възможности за изява на талантите и дарованията на учениците; 

детето е поставено в центъра на  цялостната дейност на педагогическата 

колегия. Положително бихме могли да оценим усилията за изграждане на 

позитивна учебна и творческа среда и за превръщането на училището в 

желано и предпочитано място за учене, игри, спортна и художествено-

творческа дейност. 

 Успешно беше приложен механизъм за превенция на отпадането на ученици 

от училище; всички ученици завършиха успешно учебната 2018/2019  година 

 Създадените условия са адекватни и са в контекста на европейските 

изисквания и стандарти; начинът на планиране и реализиране на УВР и 

кадровата обезпеченост; приетите и реализирани училищни политики бихме 

могли да определим като успешни. 

       Върху какво следва да обърнем внимание през предстоящата учебна година 

 Предприемане на мерки за повишаване на мотивацията за учене; прилагане 

на адекватни методики за повишаване на мотивацията на учениците за 

участие в часовете за консултации,индивидуализация и диференциация на 

обучението 

 Полагане на усилия за осигуряване на партньорското участие на родителите 

в цялостния вътрешноучилищен живот като пример за демократичния дух на 

училището и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез 

участието им в Обществения съвет. 

 Прилагане на стратегии, стимулиращи креативното мислене, изграждащи 

умения за анализ и синтез, насочени към изграждането на автономни и 

инициативни личности, уважаващи другите, осъзнати за силните си страни и 

способни да ги развиват и  прилагат за себе си и за общността. 
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 Непрекъснатото повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти; прилагане на политики за насочване на професионалното 

развитие на учителите като адекватно на професионалния профил на 

изпълняваната длъжност, обезпечаващо напредъка на децата и учениците, 

като тези политики и мерки за кариерно развитие да благоприятстват 

атестацията им. 

 Поддържане и развитие на материално-техническата база на училището, 

адекватна на съвременните изисквания за обезпечаване на образователно-

възпитателния процес в училището 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: 

РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И 

НЕПРОТИВОРЕЧИВА СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ИНСТИТУЦИЯТА. 

Дейност 1. Поддържане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1.1. Изготвяне на анализ на образователната реформа в страната в контекста на 

европейските политики и стратегически цели за превръщането на образованието 

като национален приоритет и намиране мястото на образователната институция в 

контекста на промените. Запознаване ръководния персонал с проблемите, 

свързани с образователната реформа и адаптирането на училищните политики 

към новите образователни цели. 

Срок: IX. 2019 г 

Отговорник: Директор 

1.1.2. Създаване  и поддържане на актуална вътрешна нормативна уредба за 

изпълнение дейностите в училището; 

Срок: септември  2019 г. 

Отговорник: Директор, Зам. 

Директор, гл. учител 

1.1.3. Изграждане на училищна система за качество: 

- Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност 

за периода при планиране на дейността на педагогическите специалисти 

/ м.септември 2019 и 2020 г/ 

- Планиране на дейностите на работната група за управление на качеството, 

съобразно училищните политики 

- Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, 

ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/ . м.  IX. 

                                     Отг: В.Махнева, Г.Моралиева, М.Якимова 

- Изграждане на училищни екипи за: 
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 подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; - срок, съобразно 

възникналата необходимост 

 изграждане на позитивен организационен климат; 

 утвърждаване на позитивна дисциплина;  

 развитие на училищната общност, изграждане на Ученически съвети на ниво 

„паралелка“ и „училище“.Планиране на дейностите на Училищния съвет 

Срок: септември  2019 и 2020 г. 

Отговорник:  Зам. Директор, кл.р-ли, 

Дияна Демирева 

1.1.4. Предефиниране на политики, приоритети и ценности в контекста на настъпили 

промени в нормативната уредба 

                                                                               Срок: съгласно нормативната уредба 

                                                                                    Отговорник: ПС и председатели на  

                                                                                     комисии 

Дейност 2: Инвестиции в образованието , финансови ресурси 

1.2.1. Изграждане на училищен екипи за разработване на проекти. 

       Срок: ноември – декември 2019/2020 г. 

Отговорник: Директор 

1.2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

       Срок: 2018/2019 г. 

Отговорник: ЗДУД 

1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета.Изработване на отчети за всяко тримесечие 

       Срок: постоянен,отчетност – по  

                                                                                   тримесечие 

Отговорник: Директор, Зам. Директор 

по УД, гл. счетоводител 

 

Дейност 3. Квалификация 

1.3.1. Запознаване на новоназначените педагогически  специалисти с Наредба 15 за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и възможностите за кариерно израстване 

       Срок: при назначение 

Отговорник: Зам. Директор УД 

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и документиране 

на квалификационна дейност за педагогическите специалисти, проведена от други 

институции; планиране на дейностите на МО 

       Срок: септември 
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Отговорник: Ир.Петрова, 

В.Хвойнова,Махнева 

Контролира: Д.Камишева - ЗДУД 

1.3.3. Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите 

чрез учене през целия живот. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, ПС 

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации и при 

условията на Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“ 

Срок: съобразно плановете на МО и      

Плана за квалификация 

Отговорник: Директор, Гл. учител,  

Зам. Директор по УД 

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит – 

чрез дейности на МО 

Срок: съгласно плановете на МО 

Отговорник: всеки педагогически 

специалист, предс. на МО/ Ир.Петрова, 

В.Хвойнова, В.Махнева/ 

Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

1.4.1. Актуализация  на вътрешната система за движение на информацията и 

документите в образователната институция  чрез системата за финансово управление и 

контрол 

- Инструкция за вътрешна комуникация; 

- Правилник за документооборота 

Срок:  Срок-съобразно действащите  

 нормативни документи 

Отговорник: Директор,гл. 

счетоводител, библиотекар 

1.4.2. Изграждане и поддържане на автоматизирано библиотечно обслужване, 

поддържане и актуализиране на информационния поток в училищната библиотека 

Срок: ноември 

Отговорник: библиотекар, Зам. 

Директор по УД 
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1.4.3. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни 

дисциплини 

Срок: постоянен 

Отговорник:  библиотекар 

1.4.4. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната 

документация 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, ЗД УД 

1.4.5. Съхраняване и архивиране на училищната документация, съгласно изискванията 

на Стандарта за информация и документите. 

Срок: постоянен,съобразно Стандарта  

за информацията и документите 

Отговорник: Училищна експертна 

комисия по архивиране и Нели 

Георгиева 

Дейност 5. Училищен персонал. 

1.5.1. Актуализиране на  Инструкцията за вътрешна комуникация спрямо изискванията 

на Стандарта за информация и документите. 

Срок: м.ноември 

Отговорник: Директор 

1.5.2. Прилагане на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на 

решение, осъществяване на контрол и изпълнение. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор 

1.5.3. Изработване и прилагане  на критерии за оценка труда на учителите и 

служителите в контекста на възложените им задължения и в контекста на Наредба 15 за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

Срок: м.септември 

Отговорник: Директор и Комисия за 

оценка на труда на пед.спец. 

1.5.4. Осъществяване на политика за насърчаване и ресурсно обезпечаване на участието 

на учениците в  извънкласни дейности./ обща подкрепа за личностно развитие/ 

Срок: целогодишно 
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Отговорник: Координатор, екипи за 

обща подкрепа на личностно развитие 

1.5.5.  Прилагане на Политика за защита на личните данни във връзка с чл.259, ал.1 от 

ЗПУО и регламент…….. 

                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                 Отг: Директор и всяко лице в рамките на  

                                                                                 правомощията му 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 

УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА. 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

2.1.1. Създаване на условия за развитие на талантите и дарованията на учениците чрез 

участието им в занимания по интереси / организиране на художествено ателие, вокална 

група, групи за спортни занимания по предпочитани видове спорт и други дейности, 

съобразно проучените желания, нагласи и потребности на учениците 

- Проучване на желанията за ЗИ – до м. VI 

- Сформиране на групи за ИД, планиране на дейностите – м. IX 

 

2.1.2. Планиране на дейности в заниманията по интереси в  грпите за ЦО, 

стимулиращи участието на учениците в конкурси, изложби и състезания и 

превръщащи училището в желано и предпочитано място 

                                                                  Срок: м. IX  

                                                                  Отг: учители в групи за ЦО 

2.1.3. Осигуряване на условия за интерактивно обучение чрез разширяване на 

компютърната техника в класните стаи и технически обезпечаване  на училищната 

библиотека 

Срок:  м.  II-III . 2020 г 

Отговорник: Директор 

2.1.4. Създаване на условия, гарантиращи безопасност, защита на човешкия живот и 

грижа за психическото и физическото здраве на деца, ученици и персонал. 

Актуализация на дейностите, регламентирани в следните планове: 

- План за действие при критичен инцидент 

- План за действие при бедствия, аварии и катастрофи / БУОВТ/ 

- План за сигурност 

- План за осигуряване на БУОВТ през есенно-зимния период 

- План за евакуация при пожар или авария.Обучения на децата, учениците и 

персонала, провеждане на практически занимания 

Срок: м.септември 
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Отговорник: Директор, ГТУ 

2.1.5. Подсигуряване на психологическа подкрепа на деца, ученици и родители 

Срок: целогодишно 

Отговорник: Учил.психолог 

2.1.6. Съвместна дейност с РЦПЛР Пловдив и ЦОП Асеновград във връзка с 

осъществяване на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални 

образователни потребности 

                                                                               Срок: целогодишно, съобразно  

                                                                               възникналата  необходимост от ресурсно  

                                                                               подпомагане 

                                                                               Отг: Директор 

2.1.7. Провеждане на евакуации – „действие при пожар“ и „действие при бедствия и 

катастрофи“ 

- м. X, м. II – „действие при пожар“ 

- м.  XII, м. III – „ действие при бедствия и катастрофи“ 

                                                                                 отг: Директор и назначена комисия 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици, за които българският език 

не е майчин, чрез осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

Срок: целогодишно, съобразно 

плановете на назначените екипи 

Отговорник: ЗДУД,екипи за работа с 

всеки конкретен случай, психолог 

2.2.2. Адекватно прилагане на Механизма за тормоз и агресия в училище. Планиране и 

реализиране на дейности за разрешаване на конфликти./ дейности по паралелки и на 

ниво училище/. План за дейността на Училищната комисия за превенция на тормоза и 

насилието в училище 

Срок: м. октомври 

Отговорник: Училищната комисия за 

превенция на тормоза и 

насилието,П.Костадинова, Н.Петрова-

Димитрова, Ана Тодорова 

2.2.3. Съвместна работа на психолога с класните ръководители по изпълнение на 

Програмата за превенция на тормоза и насилието както и дейности за мотивация и 

преодоляване на проблемното поведение 
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Срок: постоянен, съобразно плановете 

на кл.ръководители и психолога и при 

възникнали конкретни случаи 

Отговорник: Зам.дир. по уч.дейност, 

класни ръководители, психолог 

2.2.4. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за 

разпространяване на информация, свързана с дейността на училището: 

- Сайт на училището  - отг. Йорданка Алешанова 

- Електронен дневник  - отг. Бойко Стоянов 

- Софтуерна  платформа „Учителско портфолио“ – отг. Бойко Стоянов 

- НЕИСПУО – отг. Нели Георгиева 

- Платформа „Безопасно училище“ – отг. Нели Георгиева 

Срок: постоянен 

2.2.5. Активно включване на учениците в дейността на училищните медии: 

- училищен вестник „Паисиеви вести““ 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: библиотекар, учители по 

БЕЛ и ИТ 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 

ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ 

Дейност 1: Учебна дейност 

3.1.1. Планиране на учебната дейност за постигане на ДОС по предмети и класове 

Срок: м.септември 

Отговорник:  учители 

3.1.2. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при възникнала  

необходимост и по преценка на педагогическите специалисти с оглед постигане 

на ДОС и усвояване на учебния материал, предвиден в учебното съдържание 

Срок: при необходимост 

Отговорник:   учители 

3.1.3. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход с 

нуждаещи се от подкрепа ученици в урочните планове. 

Срок: м.септември 

Отговорник:  учители 
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3.1.4.Адаптиране на урочните планове и подборът на методики за  различните 

паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически 

специалисти 

3.1.5.Провеждане на дейности, мотивиращи учениците за разработване и представяне 

на проекти по изучавани теми и проблеми 

Срок: съгласно плановете на учителите 

Отговорник: учители 

3.1.6. Подбор на методи и средства, поставящи учениците в активна позиция в урочната 

дейност / интеракция на обучението по предмети/ 

Срок: постоянен 

Отговорник: Педагогически 

специалисти, Главен учител 

3.1.7.Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване  съвременни информационни и комуникационни технологии в 

обучението, ориентирана към дефицитите в педагогическата работа на специалистите и 

констатираните пропуски от проведената контролна дейност на директора и зам. Дир. 

УД 

Срок: м.  IX 

Отговорник: Гл.учител, председатели 

на МО, зам.дир. УД 

3.1.9. Самостоятелно разработване и използване на мултимедийни и електронни уроци, 

създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, самостоятелно и 

съзнателно усвояване на учебния материал. 

                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                    Отговорник: Педагог.специалисти 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 

3.2.1. Спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците.Подбор на адекватни методики, съобразени със спецификата на учениците и 

индивидуалните им психо-физически състояния 

Срок: м.септември 

Отговорник: Директор, Зам. директор, 

учители 
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3.2.2. Осигуряване на обучение за учителите , свързано с методи на оценяване на 

учениците, тестово изпитване, формиране на оценка, използване на разнообразни 

форми на проверка и оценка, основани на: 

- Достъпност на оценяването 

- Точност 

- Сравнителен анализ 

- Яснота 

- Съгласуваност 

- Сравнимост 

- Свързаност 

- Надеждност 

- Безпристрастност 

- Обективност - непредубеден начин 

- Предварителен достъп – прозрачност в системата 

- Подобряване на качеството 

Срок: съгл. Планове на МО 

Отговорник:  Зам. Директор, Главен 

учител 

3.2.3. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и  предварителното 

му оповестяване на учениците и на родителите. 

Срок: м.септември 

Отговорник: Зам. Директор УД, 

учители 

3.2.4. Изграждане на система за визуализиране на резултатите от НВО на училищно 

равнище във вид, който е удобен за анализи и обработка с цел предприемане  на мерки 

за подобряване на резултатите. 

Срок: м.май-юни 2019 г 

Отговорник:  учител ИТ 

3.2.5. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно 

чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: съгл.сроковете по Плана за     

контролна дейност на ръководството 

Отговорник: Директор, Зам.дир. УД 

3.2.6. Разяснение пред учениците на методиката за видовете изпитвания, съгласно 

нормативната база .Осъществяване на прозрачност в оценяването, мотивиране на 

оценката пред учениците 

Срок: целогодишно 

Отговорник: пед. специалисти 
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Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения между страните, участващи в 

учебния процес: ученик-учител-родител-ръководство 

 

3.3.1. Прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика 

между институциите в системата на предучилищното и училищно образование./Обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие/ 

Срок: постоянен 

Отговорник:   учители, зам.директор по 

УД,психолог,екипи за всеки конкретен 

случай 

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от 

тях.Индивидуална и групова работа; съвместна дейност с училищния психолог 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители по всеки учебен 

предмет, Кл.р-ли, учител  

ППГ,психолог 

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката: 

- Проектно учене; 

- Използване на интерактивни методи и др.; 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките: 

Срок: постоянен 

Отговорник: Учители 

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 

самоуправление. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Кл. ръководители, 

Ученически съвети на ниво „ клас” и  

„училище” 

3.3.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството и спорта. 

Срок: целогодишно 

Отговорник: ПС,директор 

3.3.7. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 

свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на училището. 
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Празници: 

- 31.10.2019 г – Патронен празник 

                                                                   Отг: комисия съобразно заповед 

                                                                           на Директора 

- 20.09.2019 г – Отбелязване Независимостта на България 

                     -   Беседа по класове, кът 

                                                                   Отг: кл.р-ли, у-л по история и цивилиз. 

- 21.05.2020 г –  Спортен празник с игри на открито 

                                                                   Отг: Комисия съобразно заповед  

                                                                   на Директора 

- 20.12.2019 г – Коледни концерт на групите за ИД,тържества по паралелки 

                                                                   Отг:Ръководители на групи за ИД, 

                                                                   кл. ръководители и учители в ЦО 

- 19.02.2020 г – Отбелязване годишнината от смъртта на Васил Левски – рецитал, 

беседа 

                                                                   Отг: Комисия съобразно заповед на 

                                                                   Директора, кл.ръководители 

- 02.03.2020 г – Посрещане на Баба Марта в ППГ 

                                                                   Отг: учители в ППГ 

- 02.03.2020 г -Тържествено отбелязва  Националния празник на България – 

рецитал, беседа, табла, нач.етап, презентации / прогимназиален етап/ 

                                                                   Отг: Комисия съобразно заповед на  

                                                                  Директора, кл.ръководетили и учители  

                                                                  в ЦО 

- 22-24.04.2020 г – Организиране седмица на отворените врати в групите за ЦО в 

занимания по интереси според планираните теми. Седмицата завършва с пъстро 

празнично Великденско хоро на открито с участие на ученици, учители и 

родители 

                                                                  Отг: учители в ЦО 

- 30.04.2019 г – „Аз,Детето“ – Празник на училището под надслов“ Безопасност на 

пътя и в училище“ – рецитал – програма, изява на грпите по извънкласна 

дейност /ИД/ - вокални групи, спортни танци и др. 

- Практическо занимание – демонстрация от служители на полицейско 

управление и пожарна /БУОВТ/ 

- Дейности, свързани с БДП.  Вътрешноучилищен  Пленер с участието на 

родители „В училище е безопасно“, състезание с колела – „Спазвам правилата“ 

                                                                 Отг: Ком. съобразно заповед на Директора 

- 24.05.2020 г – Тържествено честване Денят на българската просвета и култура  и 

славянската писменост 

Отговорник: Комисия съобр. зап.  на 

Директор 
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3.3.8. Организиране седмица на отворените врати 

                                                                                     Срок: 22.04.2019 г 

                                                                                    Отговорник: учители в ЦО 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на  изпитите от НВО  

Срок: постоянен 

Отговорник: Пед. специалисти по 

съответните предмети в 4 и 7 клас. 

3.4.2. Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при 

условия и по ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с 

обучителни трудности. При необходимост допълнителното обучение може да 

продължи и през следващата учебна година. /чл. 124, ал.2 от ЗПУО/. 

Срок:  юли 

Отговорник: Пед. Специалисти,екипи 

за обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие 

3.4.3. Разработване и прилагане на индивидуални учебни програми, методи и подходи 

за постигане на позитивни резултати при обучението на учениците със СОП 

Срок: постоянен/съгл.норм.изисквания/  

Отговорник: Учители, определени със 

заповед на директора 

3.4.4. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по 

различни причини. 

Срок: м.октомври 

Отговорник: комисия, определена със  

заповед на директора 

3.4.5. Обхват на учениците с констатирани дефицити при усвояването на учебното 

съдържание в групи по проекта „Подкрепа за успех“ 

                                                                                   Срок: съобразно условията на проекта 

                                                                                   Отг: учители по предмети 

 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения в областта на науката и изкуствата 

 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището на  състезания, конкурси , празници 

- Изработване на информационни табла, постери и презентации, по повод 

годишни и национални празници 

- Участия в обявени пленери: 

- „Есенна палитра” 

- „Благословена Коледа” 
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-  Рисуване на Великден 

- „Ателие на талантите” 

- Участие на ученици в  Ден на Асеновград – „Да пазим красив моя роден край” 

- „Да опазим чиста природата на родния край”  

Срок:съгласно план на комисията за     

гражданско образование и възпитание  

и худ.творческа дейност 

Отговорник:  М.Рудева, В.Кръстева, 

Ил.Алексова, С.Божикова 

 

3.5.2.  Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците  за усвояване на 

допълнителни знания и умения 

   -  „Четенето било лесно” – конкурс между паралелки в начален етап – месец Април 

2020 година 

                                                                                      Отг: учители в начален етап 

  -  „ Най- добър четец на приказки”- 1-2 клас в групите ЦО – месец Март  

                                                                                      Отг: учители в ЦО 

  -  Конкурс за „Най-сладкодумен разказвач“  3-4 клас в групите ЦО – м.Март 

                                                                                      Отг: учители в ЦО 

  - „Дни на книгата” – срещи с детски творци  по график на училищната библиотека 

                                                                                     Отг: В. Кръстева 

  - Уроци извън училищна среда – музеи, театри, библиотеки, образователни екскурзии,  

концерти – провеждат се по плановете на учителите 

                                                                                    Отг: учители и у-ли в ЦО 

    - Извънкласни форми / ФУЧ – изобразително изкуство, вокални групи за съвременно 

и фолклорно пеене и др./. 

                                                                                  отг: ръководители на групи 

3.5.3. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

Срок:целогодишно 

Отговорник:учители по предмети 

3.5.4. Прояви на групите за целодневно  обучение, свързани с дейностите по интереси 

на всяка от групите  

– изложби,състезания между групите, конкурси 

-  литературни конкурси; 

- Публикуване на ученическите произведения в училищния вестник  

- Други прояви по предложение на конкретните групи. 

                                                          отг: учители в ГЦО 

                                                          срокове: съгласно плановете на учителите в  

                                                          ГЦО 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите и другите педагогически 

специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 
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- Планиране,  координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво. 

- Създаване на условия за повишаване на квалификацията .Планиране и 

разходване на бюджетни средства, съобразно констатираните дефицити. 

 

Срок:постоянен 

Отговорник: Директор,  гл. 

счетоводител  

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, 

олимпиади и др.  

- Изготвяне на кът в училището с първенците от състезания, олимпиади, 

национални конкурси – / Място – във фоайето на училището /; 

                                                                               Срок: м.май 

                                                                                отг: Ил.Алексова, кл.р-ли, библиот.                                                                 

- Регламентиране на допълнително заплащане във вътрешните правила за 

работната заплата за положен допълнителен труд, съгласно действащото 

законодателство 

- Разработване на процедура за награди и отличия на изявени педагогически 

специалисти 

Срок:м.  IX 2019 г 

Отговорник: Екип в състав: 

Д.Камишева, Елмон Русева, Петя 

Христева, Ирена Петрова 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: 

ИЗГРАЖАДЕНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗИЦЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социалицията 

на децата. 

4.1.1. Планиране на дейността на Училищния ученически съвет 

Срок:м. 28. IX. 2019 г 

Отговорник: Дияна Демирева 

4.1.2. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, 

индивидуално консултиране по възрастови проблеми. Прилагане на Механизъм 

за противодействие на агресията и тормоза в училищната среда. 
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                                                                         Отг: всеки, раб. на терит. на у-щето 

                                                                         Срок: постоянен 

 4.1.4.„Връстници обучават връстници“ –  и съвместна работа с представителите на 

БЧК; 

 

Срок: съобразно плановете на 

кл.ръководители и учителите 

Отговорник:, Комисия, кл.р-ли 

 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

- На ниво паралелки; 

- Чрез формите на ученическото самоуправление; 

- Чрез изяви в училищните медии; 

- Чрез проекти и програми; 

- Чрез съдействие от компетентни органи. 

- Чрез партньорство с институции. 

Срок: съгл.план на дейността по 

Механизъм за тормоз и агресия 

Отговорник: Комисия в 

състав:П.Костадинова, Н.Петрова-

Димитрова, М.Карова, Ани Тодорова 

4.2.2. Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на 

съответните мерки за работа с тях и семействата им. 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: класни ръководители, 

учител ППГ, библиотекар, психолог 

4.2.3. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 

на живот. 

- Здравни беседи; 

- Дискусии с представители на здравни организации 

- Обучения; 

- Състезания. 

Срок: по планове на кл.р-ли 

Отговорник:  Зам. Директор по УД, 

Кл.р-ли, институции, психолог 

4.2.4. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

- Хепънинги,  
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- състезания на открито; 

- посещения в близки местности; 

 

 

Срок: по планове на паралелките 

Отговорник: класни ръководители, 

учители по география и икономика,  

биология и здр.образование, чов. и 

природата 

4.2.6. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

   - Екскурзии на класове с учебна цел по Национална програма „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“  Модул „Културните институции като образователна 

среда“ 

-  2-3 клас – София „Музейко“ 30.04.2020 г 

-  Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни 

история –  инициативи за всеки празник, вкл. 

- Творби на учениците и възможности за публикуването освен в училищните, и в 

местни и национални медии. 

Срок: съгл.план за ГОВХТД 

Отговорник:  комисии за 

празниците,определени със Заповед на 

директора 

4.2.7. Ритуализация на училищния живот. 

- Патронен празник 

- Ученически униформи; значка, знаме 

- Символи и ритуали. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Зам.директор по УД, пед. 

специалисти по екипи, комисии, 

съгласно заповед на директора 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  

ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО. РАЗРАБОТВАНЕ И 

УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ МЕРКИ ЗА УЧИЛИЩНО 
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ПАРТНЬОРСТВО, СЪДЗАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И 

ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С 

РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ. 

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

 

5.1.1. Създадени условия за подкрепа на млади учители. Прилагане на  Система за 

наставничество или менторство. 

Срок: при назначение на млад 

специалист 

Отговорник: педагогически  

специалисти 

5.1.2. Включване на учителите в управлението на промените в училището. Екипност в 

разработването и прилагането на училищни механизми, политики, стратегически и 

оперативни планове и програми за реализиране на целите на организацията 

Срок: постоянен 

Отговорник:  Зам. директор по УД, 

Главен учител  и учители 

5.1.3. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на  

позитивен организационен климат, ефективна комуникация и отношения на 

загриженост между всички участници в процеса на образование 

Срок: постоянен 

Отговорник:  педагог.специалисти, 

Пед. екипи; Постоянни комисии 

 

5.1.4.  Ефективно партньорство на училищното ръководство с педагогическите екипи 

за усвояване на ключовите компетентности,Училищния съвет и Училищния 

ученически съвет 

Срок: постоянен 

Отговорник: Директор, Зам. Дир. УД, 

р-ва на съветите 

5.1.5. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 

организираните от училището извънкласни дейности. Сътрудничеството и 

взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални 

консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна 

ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо/. 

- Родителски срещи: м.  IX,  XI , II  ,V – общи 

-  индивидуални и/или групови – по преценка на класните ръководители 

- Тематични – при възникнала необходимост за информиране на конкретни 

случаи и/или търсене на съдействие по конкретен случай 

- Училищни празници, конкурси, изяви на деца и ученици 
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- Дейности по плана на паралелките 

Срок: постоянен,съгласно срокове по 

планове 

Отговорник: Директор, Зам. дир.УД,  

Кл.р-ли,учители,психолог 

5.1.6. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски 

срещи за механизма за осигурен достъп до учебната документация, техните права и 

задължения спрямо ЗПУО .Правилника за дейността на училището 

Срок:м.  IX 

Отговорник: Директор, зам. Директор, 

пед. екип и родители 

Дейност 2: Външно партньорство 

 

5.2.1. Партньорство с висши училища и по отношение на осигуряване на допълнителна 

квалификация на кадрите. 

Срок: съобразно плана за 

квалификационна дейност 

Отговорник: Директор, Зам. дир.УД, 

главен учител 

5.2.2. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията 

Срок: постоянен,при необходимост 

Отговорник:Зам .дир. УД, пед. екип и 

институции 

5.2.3. Представяне стратегията за развитието на училището и двугодишния план на 

училището пред родителската общност, и разяснителна кампания за план – приема като 

традиции и нови тенденции. Участие на родителите при определянето на план-приема в 

училището./Училищен съвет/ 

Срок: м.септември/април 

Отговорник: Директор, Зам. директор, 

пед. екип и родители 

5.2.4. Взаимодействия с Училищния съвет във връзка със съгласуване на училищните 

правилници, избор на учебници и учебни комплекти и дейности, предвидени в 

правомощията на УС, съгласно действащата нормативна база 

                                                                                   Срок: съгласно сроковете,  

                                                                                   произтичащи от ЗПУО и дейности на  

                                                                                   училището 

отг: Директор и Председател на УС 

5.2.5. Взаимодействие с извънучилищни органи и организации, имащи отношение към 

училището: РЦПЛР – Пловдив; ЦОП – Асеновград, Община Асеновград, РУО – 

Пловдив, РПУ – Асеновград, АСП – отдел“Закрила на детето“ и др. 
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