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Цели и дейности за изпълнение на приоритетите от Стратегията за развитие на ОУ „Христо Смирненски” 

Планът за действие осъществява целите на Стратегията за развитие на ОУ „Христо Смирненски” в рамките на всяка 

учебна година от периода за прилагането й. Той подкрепя ключовите мерки в политиките на училището за необходимост от постигане 

на по-високи резултати в образователната дейност, за модернизиране на образованието, за още по-стриктно съблюдаване на правата на 

децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности.   

Планът за 2017/2018 учебна година е разработен  въз основа на Стратегията за развитие на ОУ „Христо Смирненски”  за 

периода 2016 - 2020 година, приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №9 от 02.09.2016 г. и утвърдена със заповед на 

Директора на училището №779/14.09.2016 г.  

Планът за действие  към  Стратегията конкретизира дейностите по изпълнението й в рамките на настоящата 2017/18 учебна 

година и определя източниците на финансиране, сроковете на изпълнение и отговорниците.Той е основен инструмент за реализация на 

Стратегията и представлява неразделна част от нея. Дейностите са съобразени както с подобряване на достъпа до образование, така и с 

повишаване на неговото качество. 

№ Дейности  Очаквани 

резултати  

Финансира

не 

Източник на 

финансиране 

Срок Отговорник 

За целия период на 

Стратегията 

За учебната 2017/2018г. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ I: 

Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка 

1. Издигане качеството на 

обучение по всеки учебен 

предмет и повишаване 

нивото на познавателните 

умения, адаптирани към 

различни форми и начини за 

практическо прилагане на 

учебното съдържание и 

овладяване на ключови  

компетентности.  

Обмяна на добри практики за 

успешни подходи при 

преподаване на учебния 

материал 

 

Повишаване 

успеха на 

учениците по 

всички предмети.  

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители, 

зам.-директор 

учебна 

дейност  

 

 

 

 

2. Използване на иновативни 

педагогични методи и 

Използване на интерактивни 

методи на преподаване.  

Повишен интерес 

на учениците към 

Не се - 2017/2018 г. Учители 
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форми за предаване, 

преподаване и научаване на 

учебни знания. Реализиране 

на положителна училищна 

атмосфера, влияеща 

благоприятно върху 

развитието на учениците. 

Използване възможностите 

на ИКТ за допълнителни 

занимания на учениците.  

учебното 

съдържание.  

изисква  

3.  Издигане равнището на 

подготовката по български 

език и литература.  

1. Работа по Стратегия за 

насърчаване и повишаване  

на грамотността.  

2. Участие в литературни 

конкурси. 

Повишен  дял  на  

учениците  от  IV 

и VII  клас  с  

постижения  над  

средните  за 

страната в НВО  

по БЕЛ 

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Начални 

учители  

Учители по 

БЕЛ 

4. Утвърждаване на 

чуждоезиковото обучение 

по английски език от втори 

до последен клас. 

Участие в състезания по 

английски език. 

 

Работа по проекти в 

платформата eTwinning за 

сътрудничество с ученици от 

други държави.  

Изграден траен 

интерес и 

положително 

отношение към 

изучаването на 

английски език  и 

опознаването на 

други народи, 

техния бит и 

култура, модели 

на поведение и 

ценностни 

системи. 

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители по 

английски 

език  

5.  Реализация на дейности за 

повишаване на резултатите 

от външното оценяване. 

1.Изготвяне и прилагане на 

график за консултации по 

предмети; 

2.Осигуряване на 

дидактични материали – 

Повишен  дял  на  

учениците  от  IV 

и VII  клас  с  

постижения  над  

средните  за 

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители по 

предмети 
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примерни тестове за НВО; 

3.Възлагане на специфични 

задачи за домашна работа, 

които да повишат нивото на 

подготовка за НВО. 

страната в НВО 

по предмети.  

6. Създаване на условия за 

изяви  на  учениците и 

конкретизиране на работата 

с ученици със специфични 

образователни потребности, 

ученици, срещащи 

затруднения в усвояването 

на учебния материал. 

1.Провеждане на 

консултации по всички 

учебни предмети по 

предварително изготвен 

график. 

2.Оценка и изготвяне на  

план за подкрепа за ученици 

със СОП  според 

възможностите на 

конкретното дете при 

необходимост.  

Повишен успех на 

учениците по 

предмети.  

Намален брой 

слаби оценки по 

предмети.  

Предоставена 

подкрепа, 

съобразно 

конкретните 

потребности и 

затруднения. 

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители, 

ресурсен 

учител, 

психолог, 

педагогическ

и съветник  

7. Развиване и подобряване на 

индивидуалната и 

диференцирана работа с 

учениците. Откриване на 

заложбите на всяко дете и 

насочване на развитието му 

в област, в която то ще 

изяви най-добре своя 

потенциал. Насърчаване на 

публичните изяви  на 

учениците. 

Осигуряване на широк 

спектър от извънкласни 

форми за свободното време 

на учениците и създаване на 

условия за тяхната публична 

изява, инициатива и 

творчество. 

 

 

Включване на по-

голям брой 

ученици в 

извънкласни 

занимания, 

конкурси, 

състезания, 

дейности, 

свързани с 

превръщането на 

училището в по-

желана територия 

на ученика. 

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители, 

ресурсен 

учител, 

психолог, 

педагогическ

и съветник 

8. Подготовка на  учениците за 1.Предоставяне на помощ за Кариерно и Не се - 2017/2018 г. Учители 
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продължаване на 

образованието.  

Професионално 

ориентиране на учениците, 

завършващи основно 

образование, съобразно 

техните интереси и 

възможности. 

търсене на информация за 

кариерното развитие на 

учениците; 

2.Оказване на съдействие 

при необходимост за контакт 

и търсене на информация за 

учебни програми, дейности и 

пр. в училища в гимназиална 

степен на образование; 

професионално 

ориентирани 

ученици, които 

имат ясна визия за 

своето бъдещо 

професионално 

развитие. 

изисква  

9. Реализиране превенция на 

насилието и агресията сред 

учениците и утвърждаване 

на позитивни модели на 

поведение. 

 

1.Работа на учищната 

комисия по превенция на 

асоциалните прояви на 

учениците. 

2.Работа на училищна 

комисия за превенция на 

тормоза в училище. 

3.Спазване на регламентите в 

Правилника за действие при 

агресивни прояви. 

 

Намален брой на 

случаи на агресия 

и асоциални 

прояви в 

училище.  

 

 

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители, 

ресурсен 

учител, 

психолог 

РУ на МВР 

10. Разширяване на 

възможностите за участие 

на родителите в 

управлението на училището 

и усъвършенстване на 

статута на училищните 

настоятелства и 

обществените съвети.  

Създаване на Обществен 

съвет към училището. 

 

Активно 

включване на ОС 

в училищната 

дейност според 

регламента, 

определен в 

Правилник за 

дейността на 

училището.  

Не се 

изисква  

-  2017/2018 г. Училищно 

настоятелство 

Обществен 

съвет 

Родители  

Ръководство  
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11. Обхващане и задържане в 

образователната система на 

деца и ученици в 

задължителна училищна и 

предучилищна възраст. 

Участие в Екипи по 

изпълнение на Решение 

№373/05.07.2017 г.  на 

Министерски съвет за 

приемане на Механизъм за 

съвместна работа на 

институциите по обхващане 

и задържане в 

образователната система на 

деца и ученици в 

задължителна училищна и 

предучилищна възраст.  

Прибиране и 

задържане на 

ученици, 

отпаднали от 

системата.  

 -    

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ II: 

Усъвършенстване системата за квалификация и обучение и кариерно развитие на педагогическите специалисти 

1. Провеждане на въвеждаща, 

поддържаща и надграждаща 

квалификация на 

педагогическата колегия и 

административен персонал. 

Използване на разнообразни 

форми на квалификационна 

работа – проблемна група, 

практикум, тренинг, 

семинар, лектория, 

дискусия, участие в научна-

практическа конференция, 

информация от библиотека, 

интернет. 

1.Актуализиране на плана за 

квалификационна дейност в 

съответствие с 

потребностите на 

преподавателите и 

училището, установени чрез 

анкетиране. 

2.Провеждане на включените 

в плана за квалификация 

дейности.  

 

 

Високо-

квалифицирани 

учители по 

предмети.  

 

Повишен брой 

вътрешно-

квалификационни 

форми.  

1% от ФРЗ 

съгл. КТД от 

19.06.2016 г.  

 

 

Училищен 

бюджет 

2017/2018 г.  Учители 

Ръководство 

 

  

 

2. Повишаване личната 

квалификация от всеки 

учител. Създаване на 

възможност за повишаване 

Обвързване на кариерното 

развитие на учителите с 

постигнатата 

професионално-

Повишен брой 

учители, 

получили ПКС 

Училищни 

средства при 

III ПКС и 

по-висока 

Лични 

средства  

2017/2018 г. Учители 
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на постигнатата 

професионално-

квалификационна степен за 

всеки член на 

педагогическата колегия. 

квалификационна степен.  

При необходимост и желание 

на педагогическата колегия – 

съдействие при организиране 

на групи за обучение за ПКС, 

които да провеждат обучение 

на място.  

степен (40% 

от таксата за 

обучение, 

съгл. КТД на 

училищно 

ниво)  

 

3.  Обвързване на постигната 

професионално-

квалификационна степен с 

допълнително материалното 

стимулиране предвидени 

във вътрешните правила за 

работна заплата. 

Допълнително материално 

стимулиране на учителите 

съгласно училищен КТД. 

Повишен интерес 

от учителите за 

придобиване на 

професионално-

квалификационна 

степен.  

V ПКС -

20лв. 

IVПКС– 

30лв. 

III ПКС - 

55лв. 

II ПКС – 

90лв.  

I ПКС – 

130лв.  

Училищен 

бюджет 

2017/2018 г. Ръководство  

СО 

„Образование

“ към КТ 

„Подкрепа“   

4. Обвързване на кариерно 

развитие, квалификацията и 

резултатите от учебния 

процес и дейности с 

учениците със системата за 

диференцирано заплащане. 

Актуализация на картата за 

диференцирано заплащане за 

следващата учебна година. 

Оптимизиране на системата 

от критерии при определяне 

на ДТВ. 

Стремеж за изява 

и  въвеждане на  

иновационни 

методи от 

учителите. 

Между 3% и  

4% от ФРЗ 

Училищен 

бюджет  

2017/2018 г. Ръководство 

5.  Повишаване ефективността 

на педагогическия контрол. 

Повишаване на 

изискванията към работата 

на учителя чрез засилване 

на вътрешно-училищната 

Актуализиране на плана на 

контролна дейност на 

директора. 

Повишен брой на 

текущи проверки. 

Подобряване 

качеството на 

контролната 

Не се 

изисква  

-  2017/2018 г. Ръководство 

 



7 

 

контролна дейност. дейност. 

6. Изпълнение на  национална 

стратегия за „Учене през 

целия живот”. Използване 

възможностите на програма 

„Еразъм+“, КД1: 

Образователна мобилност за 

граждани  за повишаване на 

квалификацията на 

персонала. 

 „Ключови компетентности в 

училището на 21 век“  

 

Осъществени 

седем мобилности 

на учители  

44 270 лв.  ЦРЧР 2017/2018 г. Ръководство 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ III: 

Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище 

1. Осигуряване   на   учебници   

и   учебни   помагала   за 

учениците в I - VII клас 

Осигуряване   на   учебници   

и   учебни   помагала   за 

учениците в I - VII клас 

Осигуреност с 

учебници и 

помагала – 100% 

33 289 лв. Нац. програма  2017/2018 г. Ръководство 

 

2. Организиране, поощряване 

и своевременно 

информиране за участие в 

детски и младежки 

конкурси от регионален, 

национален и международен 

характер. 

Информиране и 

организиране на учениците 

за участие в  актуални 

конкурси  

Повишен брой 

ученици, взели 

участие в 

конкурси от 

регионален, 

национален и 

международен 

характер. 

500 лв. Училищен 

бюджет 

2017/2018 г. Учители 

 

  

 

3. Участие в  дейностите от 

Националния календар за 

извънучилищни дейности и 

Националния спортен 

календар на МОН.  

Участие на училищни 

формации и индивидуални 

Информиране и 

организиране на учениците 

за участие в  дейности 

съгласно Националния 

календар за извънучилищни 

дейности и Националния 

спортен календар на МОН. 

Повишен брой 

ученици, взели 

участие в 

дейности 

съгласно 

Националния 

календар за 

500 лв. Училищен 

бюджет  

2017/2018 г. Учители 
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участници в различни изяви. извънучилищни 

дейности и 

Националния 

спортен календар 

на МОН. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ IV: 

Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците 

1. Осигуряване на  достъп до 

новите информационни 

технологии. 

1. Поддържане на 

създадената мрежа за 

предоставяне на интернет за 

свободно ползване на 

територията на училището; 

Свободен достъп 

на учители и 

ученици до 

различни 

образователни 

технологии. 

1000 лв. Национални 

програми на 

МОН  

2017/2018 г. Ръководство 

Учители 

 

2. Организиране на 

допълнително обучение в 

избираеми и факултативни 

часове в съответствие на 

желанията и потребностите 

на учениците. 

Създаване на групи за 

разширена подготовка 

според желанията на 

учениците въз основа на 

подадени заявления. 

 

Подобряване 

подготовката на 

учениците по 

избраните 

предмети.  

1000 лв. Училищен 

бюджет 

2017/2018 г. Ръководство  

Учители 

 

3. Диференцирана работа с 

учениците със специални 

образователни потребности. 

1.Обхващане на учениците, 

нуждаещи се от подкрепа, 

насочване към оценка според 

регламентите в ДОС за 

приобщаващо образование 

2. Осигуряване на ресурсен 

учител, психолог, логопед 

при възникване на 

необходимост – след 

подадено заявление от 

родител или по преценка на 

Приобщаване на 

ученици със СОП 

към училищните 

колективи и 

живот 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Учители, 

ресурсен 

учител, 

психолог, 

логопед, 
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екипа за личностно развитие 

на ученика.  

4. Изграждане на подкрепяща 

среда за учениците със 

специални образователни  

потребности.  

1. Осигуряване на 

адаптирани дидактични 

материали; 

2. Изграждане на подходяща 

архитектурна среда. 

3. Изучаване на добри  

практики за работа с  

деца със СОП 

 

Приобщаване на 

ученици със СОП 

към училищните 

колективи и 

живот 

1000 лв. 

 

- 2017/2018 г. Учители, 

ресурсен 

учител, 

психолог, 

логопед 

5. Изграждане на асансьор  Подаване на проектно 

предложение към 

финансиращ орган  

Изградена 

достъпна 

архитектурна 

среда.  

100 000 лв. Национални 

програми  

2017/2018 г. Ръководство  

6. Поддържане на връзка с 

родителите и информиране 

чрез електронната поща, 

сайта на училището и 

социалните мрежи за 

възможностите за участие 

на техните деца в 

национални, регионални и 

училищни състезания и 

конкурси. 

Публикуване на актуална 

информация за дейности, 

свързани с училищния живот 

във сайта и фейсбук 

страницата на училището.  

Отразяване постиженията на 

учениците в училищния сайт 

и местните медии.  

Повишена 

информираност 

на родителите и 

обществото за 

инициативите на 

училището и 

изявите на 

учениците.  

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Ръководство  

Учители 

Администрат

ор на 

училищен 

сайт и 

фейсбук 

страница  

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ V: 

Създаване на сигурност и защита на  децата в училището 

1. Стриктно спазване 

системата на дежурство в 

Изготвяне на график за Създаване на  

сигурна среда за 

Не се - 2017/2018 г. Учители 
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училище и пропускателния 

режим. 

дежурства  учениците  изисква 

2. Подготовката  на 

училищните нормативни 

актове да е съобразена с 

целта - постигане на яснота 

и стабилност на училищната 

организация. 

Актуализиране на 

училищните нормативни 

документи според ЗПУО  и 

ДОС  

Пълна и подробна 

вътрешно-

нормативна 

уредба на 

процесите на 

обучение и труд в 

училището 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Ръководство 

3. Засилен 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. 

Своевременно отстраняване 

на опасности и поддържане 

в изправност на системите 

видеонаблюдение, пожарна 

безопасност и др. 

Подобряване и допълнение 

на системата за 

видеонаблюдение, охрана и 

СОТ в училищните сгради и 

дворове 

Сигурна и 

защитена 

училищна среда 

1000 лв. Училищен 

бюджет 

2017/2018 г. Учители 

Ръководство 

 

4. Спазване  на Правилника за 

осигуряване на 

здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд 

в училището. 

Провеждане на инструктажи 

с учениците и персонала за 

спазване на техниката на 

безопасност и здраве. 

Формиране на 

умения за 

безопасна работа, 

учене и 

пребиваване в 

училище 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Учители 

5. Възпитаване на умения и 

поведение при кризи и 

Проиграване на плана за Формиране на 

умения за 

Не се - 2017/2018 г. Учители 
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екстремни ситуации. 

Периодично, провеждане на 

практическо обучение – 

проиграване на основни 

бедствени ситуации 

(земетресение, наводнение, 

пожар, производствена 

авария, терористичен акт).  

евакуация действия при 

извънредни 

обстоятелства 

изисква 

6. Изпълнение на Графици за 

обучение на учениците за 

действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и 

пожари.  

Подготовка и участие в 

общинско състезание по 

бедствия и аварии 

Класиране за 

областно 

състезание по 

бедствия и аварии 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Учители 

7. Създаване на подкрепяща 

среда за деца и ученици, 

склонни към насилие и 

агресия. 

Превенция: разговори, 

наставничество, 

медиаторство, включване в 

извънкласните форми като 

начин ученикът да развие 

умения за социализация и 

работа в екип 

Назначаване  на 

педагогически 

съветник 

10 000 лева - 2017/2018 г. Учители, 

ресурсен 

учител, 

психолог,  

 

8. Здравно обслужване в 

училището 

 

Редовно внасяне на данните 

в личните профилактични 

карти и даване на първа 

долекарска помощ. 

Актуална 

информация за 

здравния статус 

на учениците 

7 500 лв. Община 

Раковски  

2017/2018 г. Медицинско 

лице 

9. Възпитаване на устойчиви 

навици и умения за 

здравословно хранене.  

Участие в НП“Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“ 

Формирани 

навици за 

здравословно 

хранене 

Не се 

изисква 

финан-

сиране за 

участието 

- 2017/2018 г. Ръководство 

 

10. Организиране на 

информационни кампании 

Включване на теми с 

подобно съдържание в плана 

Изготвени табла, 

плакати на 

50 лева Училищен 2017/2018 г. Учители, 

класни 
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чрез тематични изложби, 

брошури, плакати и 

видеофилми, свързани със 

здравословното хранене. 

на кл. ръководител подобна тематика бюджет ръководители 

11. Изпълнение на Графика за 

провеждане на обучението 

по безопасност на 

движението и плана на 

комисията по БДП 

Провеждане на 

радиопредаване за 

отбелязване на деня на 

загиналите при ПТП. 

Формиране на 

навици за 

безопасно 

придвижване по 

улиците. 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Учители , 

класни 

ръководители 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ VI: 

Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи 

1. Повишаване на уменията за 

работа с родители. 

Редовни заседания на  

Обществен съвет към 

училище. 

Проведен най-

малко четири 

заседания на 

Обществения 

съъвет. 

Не се 

изисква  

-  2017/2018 г. Учители 

2. Изпълнение на Програма за 

превенция на ранното 

напускане на училище. 

Подаване на информация 

към ДСП, РУО и община за 

учениците в риск от 

отпаднали. Попълване на 

риск-регистър. 

Намален брой 

ученици 

отпаднали от 

училище. 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Учители 

3. Провеждане на 

консултации, родителски 

срещи и допълнителния час 

на класния ръководител за 

работа с училищна 

документация и родители.  

Изготвяне на графици за 

консултации и доп. час на 

класа. 

Правилно водене 

на уч. 

документация. 

Проведени най-

малко три род. 

срещи. 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Учители 

4. Планиране на съвместни 

дейности с Обществен 

съвет, Училищно 

Присъствие и участие на 

представители на 

Училищното настоятелство в 

Внесени 

предложения. 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Ръководство 

Учители 
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настоятелство и родителите.  инициативи на училището. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ VII: 

Осигуряване на извънкласни и извънучилищни форми за организиране свободното време на учениците 

1. Организиране на 

извънкласни и 

извънучилищни дейности, 

които спомагат за по-

добрата организация на 

свободното време и са 

насочени към развитие на 

творческия потенциал на 

учениците - състезания, 

конкурси, екскурзии с 

учебно-възпитателна цел, 

участие в олимпиади, 

изложби, спортни форуми, 

тържествени събития и 

ритуали и др.  

Избор на извънкласни форми 

с оглед интересите и 

образователните 

потребности на децата 

Повишен брой 

ученици, 

включени в 

извънлкасни 

дейности 

1000 лв.    Родители 

Дарения 

Училищен 

бюджет 

 

 

  

2017/2018 г. Учители 

2. Участие на ученици с 

училищни проекти към 

национални и европейски 

програми 

 

Участие в проект „Твоят час“   Повишен брой 

ученици, 

включени в 

извънкласни 

интереси и 

обучителни 

трудности.  

45 000 лв. Национални и 

европейски 

програми  

2017/2018 г. Ръководство  

Учители  

3. Създаване на традиция за 

участие на учениците в Ден 

на самоуправлението.  

 

Провеждане на Ден на 

самоуправление в училище.  

Разбиране на 

отговорностите и 

задълженията на 

работещите в 

училище. 

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители  

4. Съдействие, стимулиране и 

подпомагане инициативите 

Изграждане на ученически 

съвет за самоуправление. 

Участие в 

приемането на 

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители 
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на учениците от 

педагогическата колегия. 

Етичния кодекс 

на училищната 

общност 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ VIII: 

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището 

1. Подобрения във външната 

среда: поддържане на 

училищния  двор и спортни 

площадки и съоръжения. 

 

Обновяване на футболното 

игрище 

Смяна на волейболната 

мрежа 

Обновени 

спортни 

съоръжения  

 1 000 лв.  Училищен 

бюджет 

Приходи от 

наем на 

спортните 

площадки 

Дарения 

2017/2018 г. Ръководство 

2. Подобрения във вътрешната 

среда: поддържане на 

кабинети, класни стаи, 

коридори, фоайета, системи 

за видеонаблюдение и 

пожаро-известителна 

система.  

Обновяване на системата за 

видеонаблюдение на 

училището. 

Поддържане на класните 

стаи, където е необходимо.  

Подобрена 

естетична и 

функционална 

среда за обучение 

и развитие. 

15 000 лв.  Училищен 

бюджет  

Дарения 

2017/2018 г. Ръководство 

3. Поддържане на ефективна 

ИКТ среда - предоставяне 

на учителите на модерна и 

достъпна техника за 

осъществяване на 

интерактивно обучение.  

Подобряване на качеството и 

работоспособността на 

компютърните кабинети и 

възможностите за 

електронно обучение, достъп 

до съвременни 

информационни и 

комуникационни 

технологии, внедряването на 

съвременни методи за 

електронно обучение в 

системата на 

предучилищното и 

Оборудване с 

нова   техника – 

лаптопи, 

проектори, 

интерактивни 

дъски. 

5 000 лв.  Училищен 

бюджет 

Приходи от 

проекти  

2017/2018 г. Ръководствот

о  
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училищното образование. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ IX: 

Участие в национални и международни  програми и проекти 

1. Участие в национална 

програма „Развитие на 

педагогическите кадри“ за 

осигуряване допълнителни 

възможности за 

продължаваща 

квалификация и за 

надграждане на ключови 

професионални 

компетентности на 

педагогическите кадри. 

Повишаване ефективността 

на образованието чрез 

продължаваща 

квалификация на 

педагогическите 

специалисти, отговаряща на 

изискванията и 

очакванията за по-качествено 

обучение на младите хора; 

1. Актуализиране 

на знания, умения 

и компетентности 

по ключови 

направления; 

2. Надграждане на 

управленски 

компетентности 

на педагогически 

специалисти с 

управленски 

функции – 

директори и 

заместник-

директори; 

- Национална 

програма  

2017/2018 г. Ръководство 

Учители 

2. Участие в национална 

програма „Информационни   

и   комуникационни   

технологии (ИКТ) в 

училище “с цел бързо и 

навременно въвеждане на 

съвременните технологии в 

образователния процес и 

интернет свързаност. 

Внедряване на интелигентни 

системи за управление на 

бизнес процеси в училище, 

оптимизирайки по този 

начин работните процеси и 

разходи 

Внедрени 

модерни 

технологии за 

събиране и обмен 

на информация 

500 лв. Национални 

програми и 

Училищен 

бюджет  

2017/2018 г. Ръководство 

3. Участие в национална 

програма „Осигуряване на 

съвременна образователна 

среда“, Модул 

„Подобряване на условията 

1. Подобряване на 

материалната база, 

осигуряване на материали и 

пособия за часовете по 

природни науки.  

Закупуване на 

необходимите 

материали и 

пособия за 

часовете по 

1 600 лв. Национална 

програма  

2017/2018 г. Ръководство  
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за лабораторна и 

експериментална работа по 

природни науки“.  

природни науки.  

4. Участие в национална 

програма „Оптимизация на 

училищната мрежа“  

Повишаване ефективността 

на публичните разходи за 

образование чрез 

оптимизиране на вътрешната 

структура на училището 

Изплащане на 

обезщетения на 

учители и 

служители 

20 000 лв.  Национална 

програма 

2017/2018 г. Ръководство  

5. Участие в национална 

програма „Без свободен час 

в училище“  

Постигане на оптимална 

организация на 

образователно-

възпитателния процес при 

отсъствие на учител чрез 

използване на програмното 

финансиране. 

Повишаване 

качеството на 

образователно-

възпитателния 

процес чрез 

непрекъснатост на 

учебните занятия 

– изпълнение на 

училищните 

учебни 

планове и 

учебните 

програми, 

разглеждане на 

теми по 

гражданско и 

здравно 

образование. 

3 000 лв.  Национална 

програма 

2017/2018 г. Ръководство 

6. Участие в национална 

програма „Система за 

национално 

стандартизирано външно 

оценяване", чиято основна 

цел е задължителното 

оценяване на знанията и 

уменията на учениците в 

края на всеки образователен 

етап (IV, VII, Х и XII клас) 

1.Осигуряване на 

специалисти за НВО и ДЗИ – 

консултанти, квестори 

2. Проверка и оценяване на 

изпитните работи от НВО 

Учителите ще 

получат 

възможност за 

обективна оценка 

на работата си въз 

основа на 

резултатите на 

учениците; 

120 лв.  Национална 

програма 

2017/2018 г. Ръководство 
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чрез национални 

стандартизирани изпити.  

 

7. Участие в схеми „Училищен 

плод“ и „Училищно мляко“   

Формиране на здравословни 

хранителни навици и 

постигане на балансирано 

хранене сред учениците 

Повишена 

хранителна 

култура и 

създадени навици  

у децата за 

пълноценно и 

здравословно 

хранене с 

включени мляко, 

млечни продукти 

и плодове в 

дневното меню на 

учен. 

10 000 лв.   Държавен 

фонд 

„Земеделие“ 

и Училищен 

бюджет  

2017/2018 г. Ръководство 

8. Подпомагане на 

физическото възпитание и 

спорта на учениците по реда 

на ПМС №129/11.07.2000 г.  

 

Постигане на общофизическа 

подготовка и спортни 

умения. Укрепване на 

здравето и закаляване на 

организма. Възпитание на 

спортсменски дух.  

Участие в 

общински и 

областни 

първенства по 

различни видове 

спорт 

1350 лв.  Национална 

програма 

2017/2018 г. Ръководство 

9.  Участие в програма „Еразъм 

+“ към Център за развитие 

на човешките ресурси 

/Ключова дейност 2: 

Стратегически партньорства 

/ 

 

Продължаващо изпълнение 

на проекти по програма 

„Еразъм +“ “E-Learning 

Interactive Open School”  

Стартиране изпълнението на 

проекти „CAPs – Children As 

Philosophers” и „Feel the Four 

seasons beyond the walls” . 

Изготвяне на нови проектни 

Реализирани 

дейности по 

проектите. 

 

Започване на 

дейности по нов 

проект  

100 000 лв  Европейски 

програми  

2017/2018 г. Ръководство 
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предложения. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ X: 

Училищна е-политика 

1. Ежегодно обновяване и 

допълване на част от 

хардуера, компютърна и 

друга техника, интранет и 

интернет свързаност 

 

Изготвяне на справка за 

необходимите  

компютърната техника, 

периферните устройства и 

софтуера. Поетапно 

закупуване на лаптопи и 

проектори.  

Съвременна  

компютърната 

техника, 

периферни 

устройства и 

софтуер за 

осъществяване 

цялостната 

дейност на 

училището 

10 000 лв Училищен 

бюджет  

 

2017/2018 г. Ръководство 

 

2. Активно и безопасно 

използване на Интернет в 

полза на обучението и 

възпитанието и поддържане 

на безжичната 

инфраструктура (тип Wi-Fi 

свързаност) на територията 

на училището.  

Поддържане на създадената 

безжична мрежа за учители и 

ученици.  

Висока скорост на 

Интернет в 

училище.  

500 лв.  Училищен 

бюджет  

 

2017/2018 г. Ръководство 

Учители 

3. Активно използване   на   

иновативни   технологии в 

обучението  чрез монтиране 

на интерактивни 

 дъски и др. 

Осигуряване на 

допълнителна интерактивна 

дъска  

Интерактивно 

представяне на 

учебният 

материал 

1200 лв. Националени 

проекти  

 

2017/2018 г. Учители 

4. Поддържане на училищния 

сайт за публикуване на 

информация.  

Публикуване на 

вътрешноучилищни 

нормативни  документи,  

бланки,  съобщения,  

постижения  на  учители  и  

Актуална 

информация за 

училищния 

живот.  

Секции за 

100 лева Училищен 

бюджет  

 

2017/2018 г. Ръководство  

Администрат

ор  
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ученици, предстоящи 

събития в училището, 

галерия със снимки. 

Обществен съвет 

и нормативните 

училищни 

документи. 

5. Използване на социалните 

мрежи за популяризиране на 

училището.   

Обновяване на фейсбук 

страницата на училището с 

актуална информация.  

Бърза и навремена 

връзка с 

родителите на 

учениците за 

училищния 

събития  

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Администрат

ор  

6. Приемане на политика за 

информирано съгласие от 

родителите за публикуване 

на снимки на техните деца 

във връзка с училищни 

дейности.  

Декларации за родителско 

съгласие за публикуване на 

снимки на децата им. 

Спазване на 

правата на 

учениците за 

нерагласяване на 

данни без 

съгласие на 

родителите.  

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Ръководство  

7. Повишаване 

осведомеността на 

учениците за онлайн 

безопасност и правилно 

поведение в мрежата.  

Участие в инициативата 

„Учител-будител“ във 

виртуалното пространство. 

Провеждане на Ден за 

безопасност в Интернет.  

Повишени знания 

на учениците за 

безопасно 

поведение в 

Интернет.  

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители 

8. Определяне на правила за 

работа в компютърните 

кабинети.  

Поставяне на банери с 

правила за безопасно 

поведение в интернет  

Повишение 

знания за работа с 

комп.техника и 

безопасно 

поведение в 

Интернет.  

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Учители 

9. Въвеждане на Office 365 на 

Microsoft  

Създаване на училищни 

акаунти за учители, ученици 

Използване на 

„облачните 

Не се 

изисква 

- 2017/2018 г. Ръководство 
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и родители. Активно 

използване на 

функционалностите на 

платформата.   

технологии“ в 

учебния процес. 

Учители  

10. Използване на електронни 

форми в административната 

дейност . 

Създаване на онлайн анкети 

за получаване на 

информация от пед.колектив 

Улесняване 

събирането и 

обработването на 

информация за 

административни 

цели  

Не се 

изисква  

- 2017/2018 г. Ръководство  

 

 

 


