
 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 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 Срок Отговорник Показатели за 

измерване 

Актуализиране на 

училищните политики 

към нови нормативни 

актове 

Запознаване на 

отговорните 

вътрешни структури 

Изготвени проекти на 

вътрешни нормативни 

документи 

При 

необходимост 

Директор, 

педагогически 

съвет 

Брой 

актуализирани 

документи 

Поддържане на 

актуална вътрешна 

нормативна уредба за 

изпълнение дейностите 

Обсъждане и 

приемане на 

вътрешни нормативни 

документи 

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"  

При 

необходимост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

педагогически 

съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

актуализирани 

документи 
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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 

Училищна програма за 

целодневна организация на 

учебния ден 

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 

План за организирането, 

провеждането и отчитането 

на квалификацията 
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Сформиране на 

паралелки/групи с 

конкретна насоченост 

към дадена 

културнообразователна 

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 

До м. юли Класни 

ръководители, 

директор 

Брой анкети; 

брой обучения 

 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 

До м. юли 

 

директор Изготвен 

проект на сп. 

Обр.1 

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:   

1. осигуряване 

съответствие 

между 

социалната 

Проучване 

потребностите на 

учителите в 

усвояването и 

усъвършенстването 

на нови 

професионални 

компетентности.  

Определяне на 

приоритетите за 

обучение и 

квалификация.  

Създаване на условия 

за личностно 

израстване на 

учителите чрез 

Повишаване на 

квалификацията на 

педагогическите специалисти 

в училището.  

• Самоусъвършенстване 

на педагогическите 

кадри чрез система за 

квалификация; 

•  Изградени 

професионални 

профили на 

педагогическите 

специалисти, които да 

определят 

необходимите 

компетентности като 

съвкупност от знания, 

Постоянен Всички 

педагогически 

специалисти 

Брой 

проучвания; 

Брой обучения; 

Брой обучени 

педагогически 

специалисти.  



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. 

формиране на 

ключови 

компетентности и 

способности за 

самостоятелно 

усъвършенстване. 

умения и отношения 

за кариерното 

развитие на 

педагогическите 

специалисти. 

Действаща система за 

квалификационна 

дейност.  

Актуализиране на  

Плана за 

квалификационна 

дейност в 

съответствие с 

потребностите на 

училището и заявени 

потребности на 

учителите  

Удовлетворени потребности  м. септември Председател 

на комисия 

Утвърден план 

Високо мотивирани 

учители за 

усъвършенстване на 

знанията, уменията и 

Провеждане на 

обучения 

Придобити нови 

компетенции и умения  

постоянен Председател 

на комисия 

Брой обучения 



компетентностите им в 

контекста на ученето 

през целия живот. 

 

Влияние на резултатите 

от обучението върху 

цялостната дейност на 

училището.  

Мултиплициране, 

споделяне на добри 

практики 

Проведени открити уроци, 

споделяне на опит чрез 

поместване на материали в 

личното портфолио, 

поместване на достъпни 

материали в различни 

платформи 

постоянен Всички 

педагогически 

специалисти 

по Плана на 

комисията 

Брой открити 

уроци; 

публикувани 

материали 

Утвърждаване на форми 

на ученическо 

самоуправление 

Актуализиране на 

състава на 

ученическия съвет, 

паралелковите съвети 

Действащ Ученически съвет 

в полза на училищната 

общност 

м. септември Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

Избрани съвети 

 изработване на 

програма за работата 

му 

Организирана работа на УС м. октомври Педагогически 

съветник 

Изготвена 

програма 

 Участие при 

обсъждане и 

провеждане на 

инициативи и 

проблеми, свързани с 

училищния живот 

Включване на учениците 

чрез техните представители 

във вземането на решения 

постоянен Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник  

Брой 

предложения, 

решения 

 Провеждане на Ден 

на ученическото 

самоуправление 

Възпитаване в отговорност и 

поемане на задължения 

По плана на 

УС 

Педагогически 

съветник, 

ЕПЛР 

Проведен Ден 

на 

ученическото 

самоуправление 



Организиране на 

занимания по интереси 

Проучване на 

желанията на 

учениците 

 Установяване на желанията 

на учениците чрез 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 

В края на 

учебната 

година 

Директор, 

Педагогически 

специалисти 

ръководители 

на клубове 

 

Брой анкети 

 Приемане на 

училищна Програма 

Сформирани групи 

 

М. октомври Педагогически 

съвет 

Приета 

програма 

Осигуряване на 

подкрепа за изява на 

талантливи ученици 

Провеждане на 

състезания, конкурси, 

олимпиади, чествания 

и др. 

Създадени условия за изява постоянен Всички 

педагогически 

специалисти 

Брой участвали 

ученици 

 Осигуряване на 

публичност на 

резултатите 

Популяризиране на 

постиженията на училищната 

общност 

Постоянен  Всички 

педагогически 

специалисти 

Брой 

публикувани 

материали 

Осигуряване на 

допълнителна подкрепа 

на нуждаещи се 

ученици 

Определяне на екипи 

за подкрепа 

Осъществена обща и 

допълнителна подкрепа 

При 

необходимост 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Брой изготвени 

планове 

 Изготвяне на планове 

за подкрепа 

Стимулиране /подобрена 

мотивация за учене, 

повишени резултати в 

учебната дейност, които 

При 

необходимост 

Всички 

педагогически 

специалисти 

Брой изготвени 

планове 



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 

постоянен Педагогически 

съветник, 

психолог, 

класни 

ръководители 

Брой 

реализирани 

дейности 

 Приемане на 

Училищни програми, 

правилници и др. 

 

Свеждане до минимум на 

агресивните прояви 

постоянен Всички 

педагогически 

специалисти 

 

 

Свеждане до минимум 

на отсъствията по 

неуважителни причини 

Запознаване на 

учениците и 

родителите с правата 

и задълженията им 

Поемане на отговорност за 

изпълнение на задължения 

постоянен Класните 

ръководители 

Минимален 

брой отсъствия 

по 

неуважителни 

причини 

 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 

постоянен Класни 

ръководители 

Липса на 

негативни 

констатации от 

администратор 

 Отразяване на 

отсъствията в 

електронната система 

Изпълнени задължения за 

проследяване и отчетност 

След края на 

месеца 

директор Подадено 

уведомление 

 



Стратегическа цел 2: Повишаване ефективността на управлението на училището.  

Цел Дейности 

 

Очаквани резултати Срок Отговорник 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. 

При необходимост; 

По план на ПС, 

МО, комисии 

Председатели 

на МО и 

постоянни 

комисии, 

директор 

Брой 

проведени 

форуми  

 Провеждане на заседания на 

Обществения съвет 

Взети решения, 

съгласно законовата 

уредба 

При необходимост Директор, 

председател 

Брой взети 

решения 

 Поддържане на интернет и 

фейсбук страница на 

училището 

Бърза, точна и 

изчерпателна 

информираност на 

членовете на 

училищната общност 

Постоянен 

 

 

администратор Брой и 

пълнота на 

отразени 

събития 



Поемане на 

задължения, 

делегиране на 

правомощия 

Определяне на временни и 

постоянни работни групи, 

комисии, МО и др. за 

изпълнение на конкретни 

цели 

Прозрачно, 

децентрализирано 

управление на 

училището 

Преди началото на 

учебната година; 

при необходимост 

Директор, 

педагогически 

специалисти 

Изградени 

раб. групи 

Планиране на приема 

на ученици 

Изработване на график на 

дейностите 

Оптимален прием на 

ученици във всички 

класове, съобразен с 

възможностите на 

училището 

м. март директор Издадена 

заповед от 

директора 

 Провеждане на 

информационни кампании за 

приема на ученици 

Информираност на 

членовете на 

училищната общност 

за политиките на 

училището 

След утвърждаване 

на план-приема 

Комисия по 

заповед на 

директора 

Проведени 

кампании 

 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 

 

постоянен УК за връзки с 

медиите; 

Директор; 

Учители, 

провели 

инициативи 

(дават 

информация 

своевременно) 

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 Срок Отговорник Показатели 

за измерване 

Привличане 

финансиране  по 

проекти 

Участие в национални 

програми 

Разширяване обхвата 

на предлаганите от 

училището дейности 

и удовлетвореност на 

училищната общност 

Постоянен  Всички 

педагогически 

специалисти 

 

 Участие в международни 

програми / проекти 

Разширяване обхвата 

на предлаганите от 

училището дейности 

и удовлетвореност на 

училищната общност 

Постоянен, 

съобразен с  

посочените срокове 

в регламента на 

конкретната 

програма/ проект  

Учители по 

чужд език, 

Директор, 

Екипи 

разработващи  

проекти 

Публикации, 

снимки, 

споделяне на 

опит след 

осъществено 

участие в 

международни 

програми/ 

проекти 

 Привличане на 

партньори/участие като 

партньори 

Разширяване обхвата 

на предлаганите от 

училището дейности 

и удовлетвореност на 

училищната общност 

постоянен Всички 

педагогически 

специалисти 

 

Брой 

привлечени 

партньори 

 

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

Цел Дейности 

 

Очаквани резултати Срок Отговорник Показатели 

за измерване 

Опазване, 

обновяване и 

Приемане на правила за 

опазване на материалната 

база 

Липса на повреди Постоянен Всички 

работещи в 

училището, 

Брой 

заплатени 

повреди 



модернизиране на 

материалната база 

зам- директор 

АСД 

 Изготвяне на заявки от 

служителите 

Определяне на 

необходимите 

подобрения 

при необходимост Всички 

служители 

Брой 

изготвени 

заявки 

 Приемане и реализиране на 

план за ремонт и оборудване 

…. 

Модернизиране на 

вътрешната и външна 

среда 

До м. юли Зам. - 

директор 

АСД 

План  

 Библиотечно и 

информационно обслужване 

Обогатяване на 

библиотечния фонд 

постоянен библиотекар, 

Директор 

Налични нови 

книги, 

документация 

за книгите и 

дейността в 

училищната 

библиотека     

(читателски 

картони и 

специфична 

документация) 

 

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

 

Цел Дейности 

 

Очаквани резултати Срок Отговорник 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 

постоянен Всички 

служители  

По - малък 

брой 

извинени и 

неизвинени 



практика наученото в 

училище за постигане 

на по-добро 

физическо и умствено 

здраве. 

отсъствия. 

Проведени 

мероприятия, 

свързани с 

опазване  

здравето и 

живота на 

учениците.   

(външни 

лектори, теми 

в  час на 

класа и др. ) 

 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 

(спазване на 

пропускателния 

режим по опреден 

график в училището) 

м. септември 2022; 

при необходимост 

Класните 

ръководители 

Проведен 

инструктаж 

 Реализиране на училищна 

програма за ЗГЕИО 

    

Осигурен 

пропускателен режим 

 

Постоянно дежурство на 

двата входа на училището 

Осигурена безопасна 

среда 

 

постоянен Директор, 

охрана 

Осигурено 

дежурство от 

служители  



Осигурено 

видеонаблюдение 

Поддръжка на камерите Осигурена безопасна 

среда 

 

постоянен Зам. дир. 

АСД 

Работеща 

система 

  


