
ОТЧЕТ НА  

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г. 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ПЪРВО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

  (2020-2024) 

 

Стратегическа цел 1: Повишаване качеството и ефективността на образователния процес чрез прилагане на личностно-

центрирания подход и стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки ученик 

Цел Дейности Очаквани 

резултати 

Отчет на изпълнението на дейностите 

Актуализиране на 

училищните политики 

към нови нормативни 

актове 

Запознаване на 

отговорните 

вътрешни 

структури 

Изготвени проекти 

на вътрешни 

нормативни 

документи 

Изготвят се проекти на вътрешни нормативни документи, които 

при необходимост се предоставят за обсъждане, подлагат се на 

гласуване и се приемат от съответния училищен орган. През 

отчетния период са актуализирани: 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование 

План за работа по "Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование"  

Правилник за устройството и дейността на Първо ОУ "Св. Св. 

Кирил и Методий" 

Годишен план 

Етичен кодекс на училищната общност 

Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение, 

възпитание и труд 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 

Програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 

Училищен спортен календар 

График за провеждане на родителски срещи 

Дневен режим на институцията 

http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/grafici/01Mehanizum.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/grafici/01Mehanizum.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/grafici/01Mehanizum.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/deinostta-09.2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/deinostta-09.2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/godishen_plan_2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/etichen_kodeks_2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/bezopasni_usloviq_2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/bezopasni_usloviq_2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/programa_prvencia_ranno_napuskane_2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/programa_ravni_vazmojnosti2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/programa_ravni_vazmojnosti2019.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/grafici/sporten_kalendar18_19.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/grafici/roditelski_sreshti.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2018-2019/dneven_rejim2019.pdf


Поддържане на 

актуална вътрешна 

нормативна уредба за 

изпълнение 

дейностите 

Обсъждане и 

приемане на 

вътрешни 

нормативни 

документи 

План за организирането, провеждането и отчитането на 

квалификацията 

Вътрешни правила за работна заплата 

Сформиране на 

паралелки/групи с 

конкретна насоченост 

към дадена 

културнообразователн

а област 

Проучване 

интересите на 

учениците и 

техните 

родители чрез 

подадени 

заявления 

Обучение по учебни 

предмети от 

избираеми и 

факултативни часове 

в съответствие с 

желанията и 

потребностите на 

учениците 

 

 

 

 

 

Ежегодно се прави проучване на интересите и потребностите на 

учениците за планиране на часовете от Раздел Б на учебния план, 

като училището се стреми да отговори в максимална степен на 

повечето ученици, съобразно своите възможности.  

Изготвя се проект на сп. Обр.1, обсъжда се на педагогически 

съвет и с обществения съвет на училището, прави се 

Актуализация на Сп. Обр. 1 веднъж годишно 
 Планиране на 

групите и 

учебните 

предмети от 

избираеми и 

факултативни 

часове в Списък-

образец 1 за 

учебната година 

Повишена 

мотивация за учене в 

привлекателни за 

учениците 

направления 

съобразно 

интересите и 

способностите им 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите и 

придобиване на нови 

компетенции и умения 

в зависимост от 

нуждите на 

училището 

Повишаването на 

квалификацията на 

педагогическия 

персонал, с цел:   

Проучване 

потребностите 

на учителите в 

усвояването и 

усъвършенстван

ето на нови 

професионални 

компетентности.  

Определяне на 

приоритетите за 

обучение и 

квалификация.  

Повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти в 

училището.  

• Самоус

ъвършенстване на 

педагогическите 

кадри чрез система за 

квалификация; 

•  

Изградени 

Утвърден е и е  реализиран План за квалификационната дейност 

за всяка учебна година 

Преди планиране на квалификацията се организира 

проучване/анкета за проучване  желанията и нагласите за 

квалификационна дейност в зависимост от потребностите и 

интересите на всеки педагогически специалист. Планът е 

отворен за промени и се организират допълнителни обучения 

при необходимост и8или желание на служителите. 

През учебната 2020/2021 година са обучени всички 

педагогически специалисти. 

 

http://parvo-gd.com/uploads/2019-2020/plan_kvalifikacionna_19_20.pdf
http://parvo-gd.com/uploads/2019-2020/plan_kvalifikacionna_19_20.pdf


1. осигуря

ване съответствие 

между социалната 

практика, 

образователната 

система и равнището 

на професионалната 

компетентност на 

педагогическите 

кадри;  

2.  

възможност за 

задоволяване на 

професионалните 

интереси на 

педагогическите 

кадри и тяхното 

професионално 

развитие. 

Създаване на 

условия за 

личностно 

израстване на 

учителите чрез 

формиране на 

ключови 

компетентности 

и способности за 

самостоятелно 

усъвършенстван

е. 

професионални 

профили на 

педагогическите 

специалисти, които 

да определят 

необходимите 

компетентности като 

съвкупност от 

знания, умения и 

отношения за 

кариерното развитие 

на педагогическите 

специалисти. 

 

 

 

 

 

Проведени са общо 70 вътрешни квалификационни дейности , 

както следва: 

- открити уроци (общо 28); 

- беседи, лекции, дискусии, обучения, срещи МО (общо 40); 

Педагогическите специалисти, придобили ПКС са общо 10, 

разпределени съответно: 5 ПКС – 4 педагогически специалисти, 

4 ПКС – 1 педагогически специалист, 3 ПКС – 5 педагогически 

специалисти. 
За учебната 2021/2022 година: 

Брой обучения - 31 външни обучения (присъдени общо 53 

квалификационни кредита); придобити 15 ПКС разпределени, 

както следва:  

5 ПКС - 4 педагогически специалисти; 4 ПКС - 5; 3 ПКС- няма; 

2 ПКС - 4; 1 ПКС - 2;   

Брой обучени педагогически специалисти - 51; 

За учебната 2021/2022 година: 

Брой обучения - 31; 

Брой открити уроци; 32 по проекта „Креативност, 

мотивация, иновации“ и „Млади откриватели“ , 11  по плана на 

МОНУ Информация за всеки урок е публикувана във Фейсбук 

страницата. 

Действаща система за 

квалификационна 

дейност.  

Актуализиране 

на  Плана за 

квалификационн

а дейност в 

съответствие с 

потребностите 

на училището и 

заявени 

потребности на 

учителите  

Удовлетворени 

потребности  

Високо мотивирани 

учители за 

усъвършенстване на 

знанията, уменията и 

компетентностите им 

Провеждане на 

обучения 

Придобити нови 

компетенции и 

умения  



в контекста на ученето 

през целия живот. 

Влияние на 

резултатите от 

обучението върху 

цялостната дейност на 

училището.  

Мултиплициран

е, споделяне на 

добри практики 

Проведени открити 

уроци, споделяне на 

опит чрез поместване 

на материали в 

личното портфолио, 

поместване на 

достъпни материали 

в различни 

платформи 

Утвърждаване на 

форми на ученическо 

самоуправление 

Актуализиране 

на състава на 

ученическия 

съвет, 

паралелковите 

съвети 

Действащ 

Ученически съвет в 

полза на училищната 

общност 

За всяка учебна година от отчетния период са функционирали: 

Паралелкови съвети; 

Училищен ученически съвет  

Изготвена и реализирана Програма 

План на Училищния ученически съвет. 
Брой предложения, решения 

За периода 2020/2022 година не е проведен Ден на 

ученическото  самоуправление 
 Изработване на 

програма за 

работата му 

Организирана работа 

на УС 

 Участие 

при обсъждане и 

провеждане на 

инициативи и 

проблеми, 

свързани с 

училищния 

живот 

Включване на 

учениците чрез 

техните 

представители във 

вземането на 

решения 

 Провеждане на 

Ден на 

ученическото 

самоуправление 

Възпитаване в 

отговорност и 

поемане на 

задължения 

Организиране на 

занимания по 

интереси 

Проучване на 

желанията на 

учениците 

 Установяване 

на желанията на 

учениците чрез 

Ежегодно се прави проучване за установяване на желанията на 

учениците чрез анкета. Заниманията по интереси се организират 

в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови 



анкета. Заниманията 

по интереси се 

организират в 

зависимост от 

желанието на 

учениците, техните 

възрастови 

особености и 

възможностите на 

училището, и могат 

да не са свързани с 

учебните предмети 

по училищния 

учебен план 

особености и възможностите на училището, и могат да не са 

свързани с учебните предмети по училищния учебен план 

Брой анкети 1 за 2021/2022г. 

През 2020/2021г. не се провеждаха, поради въведените 

противоепидемични мерки.  

Приета и реализирана е Програма за занимания по интереси за 

202182022 уч.г. 

 Приемане на 

училищна 

Програма 

Сформирани групи 

 

Осигуряване на 

подкрепа за изява на 

талантливи ученици 

Провежда

не на състезания, 

конкурси, 

олимпиади, 

чествания и др. 

 

Създадени 

условия за изява 

Училището създава условия и подкрепя развитието на дарбите 

на всяко дете и осигурява широко поле за изява във всичики 

състезания, олимпиади, конкурси и др. Традиционно нашите 

ученици участват и постиган призови места в: 

МОЧЕ- 1.Участие в  националното състезание по 

правопис на английски език Spelling Bee 2022 и Spelling Bee 

JUNIOR. училищен кръг Spelling Bee JUNIOR- общо 19 ученици 

от 3 и 4 клас 

Spelling Bee- общо 3 ученици от 5 клас 

2.Състезание „Аз общувам с Европа“ Общо 2 клас- 24 

ученици , 3 клас-23ученици, 4 клас-29 ученици, 

3.Състезание за речеви и комуникативни умения на 

английски език – общо 7 ученици 

МО БЕЛ и История и цивилизации класирани за областен 

кръг на олимпиада - шест ученици по БЕЛ и шест по история и 

цивилизации; 

38 ученици от прогимназиален етап се класираха на 

финалния кръг “Стъпала на знанието”; 

  Осигуряв

ане на 

публичност на 

резултатите 

Популяризира

не на постиженията 

на училищната 

общност 



127 финалисти от начален етап с състезанията на СНБУ;  

Активно участие в:  

- училищен конкурс “Родният край - обичан, забравен и 

жадуван”; 

-” Коледа - вълшебство на добрите сърца”; 

- “Свободна България”; 

“Безопасност за всички”; 

-”Моята родина през фотообектива”- Национално 

математическо състезание “Европейско кенгуру” - 2 първи 

места; 

- “Пролетно математическо състезание”; 

- “Национално състезание по Компютърно моделиране”; 

МО математика и.. 

2 ученици класирани на първо и второ място в 

Национален конкурс “НП Рила-познат и непознат”; 

18 ученици участвали в състезание ИТ Знайко- 5 

класирани за национален кръг. 13 ученици участвали на 

областен кръг на олимпиади от тях двама класирани за 

национален кръг по ИТ. 

Участие на ученици в извънучилищни състезания 

през учебната 2021/2022 година: 

-Международна олимпиада по ментална аритметика; 

-Международни турнири по художествена гимнастика; 

-участие в общинско състезание “Неврокоп тича”; 

- Международна олимпиада MindSkills; UAMAP 2022; 

-Участие в национални и международни фестивали на 

народната песен и свирня на ученичката Габриела Аврамова; 

-участие в международни и национални турнири  

-национален конкурс за детска рисунка “Моята мечта; 

- национален конкурс за макетна тема “Моят бизнес”; 

- състезания по карате; 

- международен турнир по футбол 

Всички реализирани дейности, инициативи и 

мероприятия, както и постиженията на ученици и учители са 

публикувани във фейсбук страницата на училището; отразени са 



в местната телевизия Кабел САТ Запад; електронни вестници и 

други медии. 

Осигуряване на 

допълнителна 

подкрепа на 

нуждаещи се ученици 

Определя

не на екипи за 

подкрепа 

Осъществена 

обща и допълнителна 

подкрепа 

Общата и допълнителна подкрепа на нуждаещите се 

ученици се планира и осъществява от екипи, определени със 

заповед на директора. 

Общ брой изготвени планове за учебната 2020/2021 г. 

на ученици на допълнителна подкрепа с ресурсно подпомагане  

- 8 
Общ брой изготвени планове за учебната 2021/2022 г. 

на ученици на допълнителна подкрепа с ресурсно подпомагане  

- 9 
В началото на всяка учебна година е  изготвен график за 

работа с всеки един ученик на допълнителна подкрепа и график 

за провеждане на заседанията на ЕПЛР. Извършена е оценка на 

възможностите и потребностите на учениците, посредством  

различни тестове, в които учебното съдържание е адаптирано 

според индивидуалните особености на всеки един. Планирано е 

урочното съдържание, което да се усвои в хода на учебната 

година. Съвместно с родителите са обсъдени и изготвени Плана 

за подкрепа и Индивидуалната учебна програма за обучение, 

възпитание и социализация, в които са включени първичната 

оценка, областите и критериите за развитие на всеки ученик от 

групата. Периодично се обсъждат напредъка, възникнали 

проблеми относно дисциплината и поведението в хода на 

учебния процес. 

 Изготвяне 

на планове за 

подкрепа 

Стимулиране 

/подобрена 

мотивация за учене, 

повишени резултати 

в учебната дейност, 

които показват  

напредъка на всеки 

ученик 

Преодоляване на 

агресията сред 

учениците 

Реализиране на 

съвместни 

дейности с 

представители 

на организации, 

работещи по 

проблемите на 

агресията и 

насилието 

Проведени 

съвместни 

инициативи 

Брой реализирани дейности за периода 2020/2022г.: 

- въведени са правила на поведение във всяка класна стая; 

- поставена е кутия за сигнали от КС, в която учениците 

да информират при необходимост; 

- чрез стандартизиран въпросник се извърши оценка на 

тормоза в училище; 

- учениците са информирани за Националната телефонна 

линия за деца – 116 111; информационни табели са разположени 

на всеки етаж в училището; 



- В Часа на класа се проведоха теми свързани с проблема 

за насилието и тормоза; 
-родителите на учениците бяха запознати с действащия 

механизъм за противодействие на училищния тормоз, който се 

изразява в координирани действия с превантивна цел между 

педагогическия и непедагогическия персонал, родителите и 

учениците; 
-През учебния период се осъществи засилен контрол при 

провеждане на дежурството, обхванати бяха местата, на които 

евентуално би могло да се породи насилие и тормоз; 

-работа по класове, проведена от училищния психолог и 

педагогическия съветник. 
Инициативи, проведени през 2020/2021г.: 
-Международен ден за безопасен интернет”; 
-Ден на народните будители; 
-Ден на розовата фланелка; 
-Благотворителна инициатива – училищната общност на 

Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се включи в инициативата 

на децата от Долно Дряново за подпомагане на семейства с 

репродуктивни проблеми. Събраните средства от нашите 

красиви картички са дарени на фондация „Искам бебе“. 
Проведени инициативи: 
-Ден на народните будители; 
-Ден на розовата фланелка; 

- Международен ден на толерантността; 
- Ден за безопасен интернет; 
-Ден на търпението; 
- Национален ден на добрата дума; 
-Седмица на четенето; 
-Международен ден на думата “Благодаря”; 
-Благотворителни инициативи (капачки; Мисия 

„Страница след страница, ден след ден доброто винаги стои до 

мен!“- кампания с книги; ученици приготвяха и продаваха 

благотворително лимонада; Коледен благотворителен базар в 

Първо ОУ); 



-„Не на предразсъдъците, дискриминацията и 

тормоза!“ заявиха смело и категорично учениците на Първо ОУ 

като през есента засадиха жълти минзухари с призив за 

толерантност и уважение към всички в класа, училището и в 

живота; 
-спортни инициативи („Европейска седмица на спорта“, 

„Турнир по футбол“, „Турнир по баскетбол“ и др.), които 

стимулираха ангажираността и позитивните действия сред 

подрастващите. 
 

 Приемане на 

Училищни 

програми, 

правилници и др. 

Липса на 

агресивни прояви 

Всяка година през месец септември се въвежда Дневник 

за случаите на тормоз между учениците в училище. 
През учебната 2020/2021 година е регистриран един 

случай на тормоз в училище. 

През учебната 2021/2022 година са регистрирани три 

случая на тормоз между ученици в училище. 

Елиминиране на 

отсъствията по 

неуважителни 

причини 

Запознаване на 

учениците и 

родителите с 

правата и 

задълженията им 

Поемане на 

отговорност за 

изпълнение на 

задължения 

Отсъствията по неуважителни причини в училището не са 

сериозен проблем, като се изключат двамата ученици, които 

имат по-голям брой отсъствия без основателна причина. 

Родителите се уведомяват своевременно от класния 

ръководител. Уведомява се Дирекция Социално подпомагане 

при необходимост. 

7 ученици с 5 и повече отсъствия 

Не често, но се случва администратор да предупреждава учители 

за ненавременно отразяване на отсъствията в електронния 

дневник. 

 Своевременно 

отразяване на 

отсъствията в 

електронния 

дневник и 

уведомяване на 

родителите, 

набелязване на 

мерки 

Повишаване на 

качеството на 

училищната 

подготовка чрез 

взаимодействие с 

родителската 

общност 

 Отразяване на 

отсъствията в 

електронната 

система 

Изпълнени 

задължения за 

проследяване и 

отчетност 
 



Стратегическа цел 2: Повишаване ефективността на управлението на училището.  

Цел Дейности 

 

Очаквани резултати Показатели за измерване 

Включване на 

членовете на 

училищната 

общност в 

процесите на 

вземане на решения, 

определяне на 

политики, 

програмни 

документи и др. 

Провеждане на оперативки, 

Педагогически съвети, 

заседания на МО и комисии, 

работни срещи и др.  

Взетите решения са 

обсъдени с 

оптимален брой 

членове на 

училищната общност 

и са удовлетворяващи 

за тях 

Всички учители са  

включени най - малко 

в едно МО или УК. 

Работят отговорно - 

самостоятелно и в 

екип. Участват във 

вземането на важни 

за училището и 

училищната общност 

решения. 

Взетите решения са обсъдени с оптимален брой 

членове на училищната общност и са 

удовлетворяващи за тях 

Всички учители са  включени най - малко в едно МО 

или УК. Работят отговорно - самостоятелно и в екип. 

Участват във вземането на важни за училището и 

училищната общност решения. 

Брой проведени форуми:  

По 11 педагогически съвета за всяка учебна година 

/по план и извънредни/ 

Методически обединения и постоянни комисии – 

задължително по три заседания годишно и през 

учебната година при необходимост или по плановете 

им. 

 

 Провеждане на заседания на 

Обществения съвет 

Взети решения, 

съгласно законовата 

уредба 

Брой проведени заседания на обществения съвет – 

поне три годишно с взети решения, съобразно 

правомощията 

 Поддържане на интернет и 

фейсбук страница на 

училището 

Бърза, точна и 

изчерпателна 

информираност на 

членовете на 

училищната общност 

Активно се поддържа и в пълнота се отразяват 

събитията на фейсбук страницата на училището, 

активно се следи от училищната общност 

Поемане на 

задължения, 

Определяне на временни и 

постоянни работни групи, 

комисии, МО и др. за 

Прозрачно, 

децентрализирано 

Изградени работни групи в училището: 



делегиране на 

правомощия 

изпълнение на конкретни 

цели 

управление на 

училището 

7 методически обединения и 22 комисии. При 

необходимост се сформират и други работни екипи 

за изпълнение на дейности. 

Планиране на 

приема на ученици 

Изработване на график на 

дейностите 

Оптимален прием на 

ученици във всички 

класове, съобразен с 

възможностите на 

училището 

Издадена е заповед от директора за всяка учебна 

година 

Проведени кампании за приема в 1., 5. и в  8. клас /на 

средните училища/ за всяка учебна година 

 Провеждане на 

информационни кампании 

за приема на ученици 

Информираност на 

членовете на 

училищната общност 

за политиките на 

училището 

 Провеждане на 

информационни кампании 

за всяка дейност, проведена 

в Първо основно училище, 

свързана с успехите на 

учители и ученици и 

затвърдяване имиджа на 

училището ни, като 

институция с традиции и 

иновативен подход.    

възможностите на 

училището 

Информираност на 

обществеността 

 

Редовно се правят публикации в сайта на училището, 

репортажи по регионалната телевизия, публикации в 

печатни издания и електронни медии 

 

Стратегическа цел 3: Привличане на допълнителни финансови ресурси  

Цел Дейности 

 

Очаквани резултати Показатели за измерване 



Привличане 

финансиране  по 

проекти 

Участие в национални 

програми 

Разширяване обхвата 

на предлаганите от 

училището дейности и 

удовлетвореност на 

училищната общност 

НП „Иновации в действие“, модул 1: „Мобилност за 

популяризиране и мултиплициране на добри иновации 

между училищата“; НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Културните институции 

като образователна среда“,  

НП “Заедно за всяко дете” Модул “Добри практики за 

взаимодействие на образователните институции с 

родителите“ през учебната 2020/2021г. 

Учебна 2021/2022г. - Проект “Подкрепа за 

приобщаващо образование” - обзаведен нов кабинет за 

нуждите на ученици с изявени дарби, в риск и СОП. 

Оборудван с всички необходими дидактични 

материали включително и по метода Монтесори, 

интерактивна маса. 

 Участие в 

международни 

програми / проекти 

Разширяване обхвата 

на предлаганите от 

училището дейности и 

удовлетвореност на 

училищната общност 

Публикации, снимки, споделяне на опит след 

осъществено участие в международни програми/ 

проекти 

Изпълнение на проекти по програма Еразъм+ КД2 : 

„ Reading” , „Open to the future“, “Back in time with an 

old photo”, “Robotic school of humanists”,  “Let’s help 

our earth live longer” 

Участие в проекти на портала etwinning, Активни 

проекти (15) 

Успешно изпълнен eTwinning проект и знак за 

качество „I am what in the future“. 

Успешно изпълнен eTwinning проект и знак за 

качество „Amazing recycling of waste” 

Успешно изпълнен eTwinning проект „Don’t Throw 

Away, Recycle“ 

Успешно изпълнен eTwinning проект „With Etwinning, 

we can thing together about our Europe of tomorrow“ 



К1 Курс „ИКТ в класната стая: Иновативни 

инструменти за улесняване на обучението, 

сътрудничеството и творчеството на учениците.“ - 

Испания Валенсия 

Участие в Програмата на Red Paper Plane за проектно 

базирано обучение 

 Привличане на 

партньори/участие като 

партньори 

Разширяване обхвата 

на предлаганите от 

училището дейности и 

удовлетвореност на 

училищната общност 

Брой привлечени партньори – РПУ, РСПБ Гоце 

Делчев,   ДПС, Общински исторически музей, НЧ 

„Просвета“, ТД „Момини двори“, БЧК, Дом за стари 

хора, Дом за хора с увреждания, телевизия Запад, 

Национален парк Рила, Асоциация Родители 

 

Стратегическа цел 4: Висока материална и технологична обезпеченост на процеса на обучение, възпитание и социализация 

Цел Дейности 

 

Очаквани резултати Показатели за измерване 

Опазване, 

обновяване и 

модернизиране на 

материалната база 

Приемане на правила за 

опазване на материалната 

база 

Липса на повреди Брой заплатени повреди – пренебрежимо малък 

брой през отчетния период 

 Изготвяне на заявки от 

служителите 

Определяне на 

необходимите 

подобрения 

Удовлетворени за всички подадени заявки за 

материали, консумативи, ремонти и подобрения  

 Приемане и реализиране на 

план за ремонт и оборудване 

Модернизиране на 

вътрешната и външна 

среда 

Приет и реализиран е План за всяка учебна година 

през отчетния период 

 Библиотечно и 

информационно обслужване 

Обогатяване на 

библиотечния фонд 

Библиотечния фонд се обновява с  нови книги 

целогодишно при заявка от ученици и учители с 

изучавани автори и заглавия или новоизлезли 

такива, документация за книгите и дейността в 

училищната библиотека     (читателски картони и 



специфична документация) се поддържат от 

библиотекаря 

 

Стратегическа цел 5. Осигуряване на здравословна и безопасна среда, ред и защита за учениците в училището 

 

Цел Дейности 

 

Очаквани резултати Показатели за измерване 

Опазване здравето и 

живота на 

учениците 

 

Приемане на мерки за 

профилактика на 

заболяванията 

Учениците осъзнават 

важността на здравето. 

Стремят се да прилагат на 

практика наученото в 

училище за постигане на 

по- добро физическо и 

умствено здраве. 

 Проведени мероприятия, свързани с опазване  

здравето и живота на учениците  (външни лектори, 

теми в  час на класа и др.): 

Проведени инициативи по БДП – запознаване с 

основните правила за движение. Участие на 

външни лица от РПУ – Гоце Делчев  в 

инициативата та на “ROADPOOL– Лесно е да 

спасиш живот!“ 

Участие на служители от пътна полиция в 

състезание по БДП – III клас. 

Провеждане на инициативи в „Седмица на 

безопасно и щастливо детство.” 

Отбелязване на 29 юни – Ден на пътната 

безопасност. 

Всички инструктажи по БДП и касаещи здравето и 

безопасността на учениците за учебната 2021/ 2022 

година са утвърдени от Директора и проведени в 

паралелките. 

Подробен отчет по БДП е представен на ПС в края 

на учебната 2021/ 2022 година. 

Дейности по превенция на зависимостите и 

рисково поведение за учебната 2021/2022г.: 

-проведе се онлайн анкетно проучване сред 

учениците от 5-7 клас, свързано с наркотиците; 



-проведоха се часове посветени на вредата от 

употребата на алкохол, безопасност на движение, 

полово съзряване и здраве, тютюнопушенето и 

толерантността от представители на РЗИ-

Благоевград; 

-Световен ден без тютюнопушене; 

- С цел превенция на зависимостите през учебната 

година педагогическият съветник проведе срещи с 

учениците от прогимназиален етап с тема: „Какво 

трябва да знаем за наркотиците?“ Дейности по 

превенция на зависимостите и рисково поведение 

за учебната 2020/2021г.: 

- педагогическият съветник проведе онлайн среща с 

учениците от прогимназиален етап, като представи 

презентация на тема: „Енергийните напитки“; 

-онлайн анкетно проучване сред учениците 5-7 

клас, свързано с наркотиците. 

 Запознаване на 

учениците с мерките за 

ограничаване на риска от 

разпространение на 

вируса COVID 19 

Учениците разбират, че 

опасността от заразяване е 

реална и съзнателно 

спазват наложените в 

училище мерки. 

Проведени са инструктажи за безопасност и на 

поведение и опазване на здравето 

Обучителни материали има във всяка класна стая 

 Реализиране на училищна 

програма за ЗГЕИО 

 Училището, освен задължителните, определени в 

наредба за здравно, гражданско, екологично и 

интеркултурно образование теми, реализира и 

Училищна програма за ЗГЕИО, в която са 

включени теми от компетенцията на отделните 

педагогически специалисти и спрямо възрастовите 

особености на всеки клас. 



Осигурен 

пропускателен 

режим 

Постоянно дежурство на 

входа 

Осигурена безопасна 

среда 

 

Осигурено е дежурство на входа на училището от 

служител почти непрекъснато. 

Осигурено 

видеонаблюдение 

Поддръжка на камерите Осигурена безопасна 

среда 

Училището разполага със система за 

видеонаблюдение, поддържа я в изправност. 

 

 


