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Цели, дейности и инструменти за реализация на  Стратегията за развитие 

 
№ Дейности Срок Отговорник Финансиране Индикатори 

 
Оперативна цел 1. Повишаване на качеството и ефективността в учебната дейност чрез засилване на интерактивния и 
интердисциплинарен подход в преподаването и обучението. 
 

1 Провеждане на уроци с 
иновативни методи на 
преподаване и/или иновативни 
елементи в учебното 
съдържание. 

постоянен Председатели на МО Не изисква 
средства 

Брой проведени 
уроци 

2 Развиване и подобряване на 
индивидуалната и 
диференцирана работа с 
учениците.  
Провеждане на консултации по 
график с напреднали ученици и 
ученици със затруднения. 
Утвърждаване на ЦОУД 

постоянен Всички учители.  Не изисква 
средства 

График за 
консултации.  

3 Утвърждаване ролята на 
психолога за психо-социално 
обслужване на училището; 

постоянен психолог Не изисква 
средства 

План на психолога, 
брой проведени 
срещи с ученици и 
родители 

4 Реализиране на гражданско и 
здравно образование, изграждане 
на навици за здравословен начин 
на живот в детска възраст – 
формиране на групи за 
извънкласни дейности или 
дейности по интереси в ЦОУД; 

постоянен Всички учители При необходимост 
от бюджета на 
училището 

Планове на класните 
ръководители и 
планове на 
ръководители на 
групите за 
извънкласни 
дейности 
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5 Реализиране на системна и 
целенасочена рекламна 
стратегия за привличане и 
задържане на ученици. 
Извършване прием на ученици в 
първи клас и в гимназиален етап 
с цел успешната им реализация в 
бъдеще 

В края на всяка 
учебна година 

Комисия по прием на 
ученици в първи клас 
и комисия за прием 
след основно 
образование. 

Сума за рекламни 
материали от 
бюджета на 
училището 

Брой проведени 
родителски срещи, 
брой отпечатани 
рекламни материали 
за училището 

6 Създаване на информационна 
банка с интерактивни уроци по 
МО 

постоянен Председатели на МО Не изисква 
средства 

Брой на 
интерактивните 
уроци 

7 Осъществяване на 
сътрудничество с училища с 
добри практики в УВП 

постоянен Директора Средства за 
транспорт или 
други разходи за 
сътрудничество от 
бюджета на 
училището 

Брой осъществени 
връзки за 
сътрудничество с 
училища с добри 
практики 

 
Оперативна цел 2. Усъвършенстване системата за квалификационна и вътрешноквалификационна дейност 
 

1 Провеждане на въвеждаща, 
поддържаща и надграждаща 
квалификация на 
педагогическата колегия. 
Стимулиране на включването в 
курсове за повишаваща 
квалификация 

постоянен Директор, зам. 
Директори, главен 
учител 

Средства за лектори 
от бюджета на 
училището 

Изготвен план за 
квалификационната 
дейност 

2 Осъществяване на 
вътрешноучилищна контролна 
дейност от страна на директора и 
заместник-директорите по 

постоянен Директор, зам. 
директори 

Не изисква 
средства 

Брой осъществени 
контролни дейности 
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предварително обявени теми и 
график 

3 Квалификация на учителите за 
работа в електронна среда от 
разстояние 

постоянен Училищна комисия 
за квалификационна 
дейност 

Бюджет на 
училището 

Брой проведени 
срещи, дискусии, 
квалификационни 
курсове 

4 Квалификация на учителите 
относно иновативни форми, 
методи и техники на 
преподаване и оценяване 

постоянен Училищна комисия 
за квалификационна 
дейност 

При необходимост 
от бюджета на 
училището 

Брой проведени 
срещи, дискусии, 
квалификационни 
курсове 

 
Оперативна цел 3. Насърчаване и повишаване на грамотността 
 

1 Разработване на училищен план 
за действие в изпълнение на 
националната  
стратегия за насърчаване и 
повишаване  на грамотността на 
учениците 

Начало на учебната 
година 

Председател на МО 
„Хуманитарни и 
естетически 
дисциплини“ 

Не изисква 
средства 

Разработен  
училищен план за  
насърчаване и 
повишаване  на 
грамотността на 
учениците 

2 Организиране на публични 
четения във връзка с различни 
събития:  
 годишнини на творци 

 
 Международния ден на 

детската книга   
 Международния ден на 

книгата и авторското 
право  

 Седмица на книгата и 
четенето и включване в 
Националната кампания 

 
 
 
 през 

годината 
 2 април 

 
 23 април 

 
 

 м. април 

 
Библиотекар и 
учители по БЕЛ 

Не изисква 
средства 

Брой публични 
четения 
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за насърчаване и 
повишаване на 
грамотността  

3 Провеждане на инициативи за 
подаряване и размяна на книги 

постоянен Класни ръководители 
и учители по БЕЛ 

Не изисква 
средства 

Брой инициативи за 
подаряване и 
размяна на книги 

4 Участие в състезание по 
краснопис и грамотност I – IV 
клас 

м. април Учители начален етап Бюджет на 
училището 

Брой участници 

 5 Организиране на срещи със 
съвременни автори 

постоянен библиотекар Не изисква 
средства 

Брой реализирани 
срещи 

6 Активизиране на участието на 
учениците в литературни 
конкурси 

постоянен Учители по БЕЛ Не изисква 
средства 

Брой участия в 
литературни 
конкурси 

 
Оперативна цел 4. Участие в национални и международни програми и проекти 
 

1 Създаване на екипи за 
разработване на проекти в 
различни области 

В началото на 
учебната година 

Председател на 
училищната комисия 
за проекти 

Не изисква 
средства 

Създадени екипи за 
разработване на 
проекти в различни 
области 

2 Управление на международен 
проект по програма „Еразъм +“- 
„Обърната класна стая – от 
ученици за ученици“ 

постоянен Училищен 
координатор на 
проекта 

Средства съобразно 
бюджета на проекта 
от Център за 
развитие на 
човешките ресурси 
(ЦРЧР) 

Брой реализирани и 
отчетени дейности 
по проекта 

3 Участие в национални програми 
и проекти на МОН: 
 НП „Иновативни 

училища“ 

постоянен Директор, зам. 
директори, екип по 
проект „Иновативно 
училище“ 

Средства от всяка 
програма и проект 
на МОН, при 
необходимост от 

 Брой ученици 
участвали в 
олимпиади и 
състезания 
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 НП „На училище без 
отсъствия”, мярка „Без 
свободен час“. 

 НП „Ученически 
олимпиади и състезания“,  

 проект „Подкрепа за 
успех“ 

 проект „Образование за 
утрешния ден“ 

 Осигуряване на условия 
за целодневна 
организация на учебния 
ден в начален етап. 

бюджета на 
училището 

 Брой групи 
сформирани 
по 
национални 
програми и 
проекти 

 Брой групи с 
целодневна 
организация 
на учебния 
ден 

 
Оперативна цел 5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището и безопасна среда за обучение и възпитание 
 

1 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 

постоянен Председатели на 
комисии безопасност 
на движението, 
противопожарна 
охрана, гражданска 
защита, класни 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Проведени 
инструктажи за 
безопасни условия за 
обучение; проведени 
часове по 
безопасност на 
движението; теми в 
плана за час на класа 
по гражданска 
защита 

2 Изпълнение на Правилника за 
осигуряване на здравословни и 
безопасни условия  
на обучение и труд в училището 

постоянен Директор, класни 
ръководители 

Бюджет на 
училището 

Постигнати 
безопасни условия за 
обучение и труд  

3 Дискусии по превенция на 
тютюнопушенето и употребата 

постоянен Класни 
ръководители, 

Не изисква 
средства 

Брой проведени 
дискусии в час на 
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на алкохол и наркотични 
вещества сред учениците 

учители по биология 
и ЗО 

класа и проведени 
кампании по темата 

 
Оперативна цел 6. Взаимодействие с родителската общност и приобщаването й за активно сътрудничество в решаване на 
училищните проблеми 
 

1 Създаване на „Училище за 
родители“ 

през  учебната 
година 

Училищен психолог При необходимост 
от бюджет на 
училището 

Брой проведени 
срещи  

2 Провеждане на благотворителни 
базари за Коледа и Великден 

м. декември 
м. април 

 

Училищен психолог Не изисква 
средства 

Брой социално-слаби 
ученици, на които са 
предоставени 
средства и продукти 

3 Провеждане на дейности от 
плана на училището с участието 
на родителската общност: 
 Благотворителен коледен 

концерт 
 Ден на хляба „За хляба 

наш…“ 
 Патронен празник 
 Зооизложба на домашни 

любимци 
 Кампания за събиране на 

хартия за рециклиране 

 
 
 
 декември- 

май 
 март 

 
 май 
 април-май 

 
 април 

 

Председатели на 
училищните комисии 
по организиране на 
дейностите 

Бюджет на 
училището и 
средства от 
дарители 

Брой проведени 
дейности 

4 Ефективно използване на втория 
час на класа за срещи-разговори 
с родители/настойници 

постоянен Класните 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Проведени разговори 
с 
родители/настойници 

5 Изпълнение на Правилника за 
дейността на училището за 
ограничаване на безпричинните 
отсъствия 

постоянен Класните 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Намаляване броя на 
безпричинните 
отсъствия 
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6 Стриктно спазване графика за 
консултации и приемното време 
на учителите и класните 
ръководители 

постоянен Всички учители Не изисква 
средства 

Проведени 
консултации 

 
Оперативна цел 7. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на 
условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество 
 
1 Сформиране на групи за 

извънкласна дейност, съобразени 
с традициите на училището и 
интересите на учениците 

постоянен Всички учители средства от 
националните 
програми и проекти 
на МОН и при 
необходимост от 
бюджета на 
училището 

Брой групи за 
извънкласни 
дейности 

2 
 

Участие в конкурси и състезания 
и популяризиране на 
постиженията в медиите и 
онлайн. 
 

постоянен Всички учители Средства от 
институцията -
организатор на 
конкурса. При 
необходимост от 
бюджета на 
училището 

Брой участия в 
конкурси и 
състезания;  
брой призови места; 
брой публикации в 
медиите 

3 Оптимизиране работата на 
ученическия училищен съвет 

постоянен Училищен психолог Не изисква 
средства 

Брой прояви на 
ученическия 
училищен съвет 

4 Създаване на групи по интереси 
в ЦОУД за формиране на знания, 
учения и отношения на 
учениците от начален етап 

постоянен Учители в ЦОУД средства от 
националните 
програми и проекти 
на МОН  

Брой групи по 
интереси в ЦОУД 

 
Оперативна цел 8. Подобряване и естетизиране на материалната база на училището.  
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1 Планиране, реализация и 
поддръжка на тревните площи 

постоянен Училищен домакин, 
председател на 
Екокомитета 

Бюджет на 
училището 

Поддържани тревни 
площи 

2 Дългосрочно планиране на 
дейности за подобряване на 
средата, в която се работи – 
кабинети, класни стаи, общи 
помещения и др. 

постоянен Директор,  
зам. директор АСД 

Бюджет на 
училището 

Подобрена средата за 
работа  

3 Повишаване на нивото на 
технологично развитие и 
предоставяне на техника за 
осъществяване на интерактивно 
обучение; 

постоянен Директор Бюджет на 
училището 

Брой кабинети с 
техника за 
интерактивно 
обучение 

4 Поддържане на изградената ИКТ 
инфраструктура с цел 
обезпечаване и повишаване на 
ефективността на учебния 
процес. 

постоянен  Ръководител 
направление ИКТ 

Бюджет на 
училището 

Надеждна ИКТ 
инфраструктура 

5 Поддържане и разширяване на 
компютърните зали  (компютри, 
мултимедийни проектори) с 
оглед все по-активното 
навлизане на информационните 
технологии в учебния процес. 

постоянен Ръководител 
направление ИКТ, 
учители по ИТ 

Средства за 
компютри и друго 
оборудване за 
компютърни зали 
бюджета на 
училището 

Брой модерно 
оборудвани 
компютърни зали в 
училището 

 

Забележка: Всички дейности в настоящия план се извършват при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки, заповеди и 
инструкции във връзка с COVID 19. 
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