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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ПЛАН  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  
НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- ГРАД ВЕТРЕН  

(2020-2024) 
 

 
 
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Повишаване на успеха от НВО по математика и по БЕЛ в 4 и 7 клас с 5%. 
 

№ 
по 
ред  

Дейности Отговорни лица, 
институции и 
организации; срокове 

Финансир
ане 

        Индикатори  

срок 
 

отговорник 

1.  Създаване най-малко на една професионална 
учебна общност (ПУО) по математика и една ПУО по 
БЕЛ (езиково подкрепящи училища) от мотивирани, 
креативни и вдъхновяващи учители. 
 

2021-2022 Председате
лите на ЕКК 

Не се 
изисква 

Създадена 1 ПУО по 
математика 
Създадена 1 ПУО по БЕЛ 
Проведени редовни срещи -
поне по 2 на месец 

2.  Изграждане на умения за работа в екип в 
паралелката- проектно-базирано обучение, 
интердисциплинарни уроци, интерактивни методи 
на преподаване, извънкласни дейности и др.  
 

2021-2024 ПСп Не изисква 
средства 

Брой проведени проектно-
базирани уроци 
Брой проведени 
интердисциплинарни уроци 
Брой проведени извънкласни 
дейности за изграждане на 
екип 
КП- Умения за работа в екип 
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3.  Прилагане и популяризиране на иновативни 
практики. Партньорство с община Септември, РУО-
Пазарджик и други партньори за мултиплициране 
на добрите практики чрез покана за участие на 
други училища от града и региона 

2021-2024 Директор 
Главен 
учител 

1200лв. Брой практики, представени на 
регионални, областни, 
национални форуми 
Брой споделени практики пред 
партньорски училища, НПО 
Брой статии за популяризиране 
на иновативни практики 
 

4.  Обучение на педагогическите специалисти за 
прилагане на компетентностния подход 

2022-2023 Главен 
учител 

5000лв. Брой обучени ПСп 

5.  Прилагане на компетентностния подход 

• Ефективно планиране преди началото на 
учебната година, така и преди подготовката 
на всеки учебен час- определяне на 
постижими цели и реалистичните очаквани 
резултати, отчитайки възможностите на 
всеки ученик и на паралелката като цяло 

• Прилагане на разнообразни форми и методи 
на преподаване и учени : - обучение в 
сътрудничество (collaborative learning); 
кооперирано учене (cooperative learning); 
работа в малки групи (students teams 
achievements divisions – STAD); проблемно-
базираното обучение (problem-based 
learning); роектно-базирано обучение 
(project-based learning); откривателско учене 
(inquiry-based learning); обърната класна стая 
(flipped classroom); контекстно-базирано 
обучение; кръстосаното учене; учене чрез 
аргументиране и др 

2021-2024  ПСп Не се 
изисква 

Брой извършени проверки на 
предварителното планиране 
на уроците  
Учителите за урока имат 
подготвени разнообразни 
учебни материали, 
съответстващи на различните 
стилове на учене на учениците 
Карта за самооценяване на 
учителя.(Планира 
предварително цели на урока и 
ги операционализира според 
особеностите на учебния 
материал, мястото на урока в 
системата от уроци по темата, 
нивото на подготовка на класа, 
потребностите на учениците) 
Брой включени ученици в 
предварителната подготовка 
на урока 
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Брой извършени проверки на 
учебни часове за прилагане на 
компетентностния подход 

6.  Разработване от страна на педагогическите 
специалисти на свои модели на интерактивни 
добри педагогически практики 
 

2021-2024  ПСп Не се 
изисква 

Брой описани педагогически 
практики, разработени от ПСп 
 

7.  Ритмичност на оценяването.  
o Осъществяване на превантивен и текущ 
контрол за ритмичност на оценяването. 
o Установяване на входното равнище на 
учениците по учебните предмети, които са 
изучавали през предходната година в 
задължителните учебни часове.  
o Установяване на дефицитите от входното 
равнище и предприемане на мерки за 
преодоляването им.  
o Провеждане на текущо изпитване за 
установяване на изходното равнище на 
учениците преди оформянето на годишната 
оценка по учебните предмети, по които не се 
провежда класна работа и не се провежда 
външно оценяване. 
 

2021-2024  ПСп Не се 
изисква 

Брой КП за превантивен 
контрол за ритмичност на 
оценяването 
Брой КП за текущ контрол за 
ритмичност на оценяването 
Проведени проверки на 
входните равнища в началото 
на всяка учебна година и 
Анализ на резултатите от 
входното равнище 
Брой КП за оформяне на срочен 
и годишен успех  
Анализ на резултатите от 
годишните резултати /НВО 
Решение на ПС за 
предприемане на мерки за 
преодоляването им 
Относителен дял ( в %) на 
учениците на поправителен 
изпит към общия брой ученици 

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

2021-2024  ПСп 1500лв на 
финансова 
година 

Ежегодно определяне на 
ученици с образователни 
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o Допълнително обучение за ученици с 
образователни затруднения 

o Сформиране на клубове за занимания по 
интереси по БЕЛ и математика за напреднали 
ученици. Повишаване постиженията на 
напредналите  

o Подготовка и участие в олимпиади и 
състезания по БЕЛ и математика, по други 
учебни предмети  

o Пълноценно използване на часовете за 

консултации за групова индивидуална работа 

с напреднали и  изоставащи ученици; 

 

затруднения за допълнително 
обучение 
Ежегодно сформиране на групи 
за занимания по интереси по 
БЕЛ и математика за 
напреднали ученици за 
подготовка за явяване на 
олимпиади и състезания  
Брой ученици, участвали в 
олимпиади и състезания 
График за провеждане на 
консултации  
Брой проведени консултации 
Брой ученици на обща 
подкрепа 
Относителен дял ( в %) на 
учениците, успешно положили 
изпитите от НВО към общия 
брой ученици съответно в ІV и 
VІІ клас 
Относителен дял ( в %) на 
повтарящите ученици към 
общия брой ученици 
Резултати от участието на 
ученици в състезания, 
олимпиади, конкурси и др. 

9.  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 

2021-2024  учители, 
ресурсен 
учител, 
психолог 

Не се 
изисква 

Брой ученици, включени в 
допълнително обучение по 
време на лятната ваканция 
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необходимост допълнителното обучение може да 
продължи и през следващата учебна година. 

Брой ученици, за които общата 
подкрепа продължава и през 
учебната година 
Брой ученици със СОП 

10.  Преустановяване на индивидуалната учебна 
програма и продължаване на обучението по обща 
подкрепа при постигане изискванията на учебната 
програма за ученици със СОП, които са постигнали 
изискванията на учебната програма по учебен 
предмет от училищния учебен план. 

2021-2024  Учители  
Ресурсен 
учител, 
Психолог  

Не се 
изисква 

Брой ученици със СОП, за които 
се е преустановило обучението 
по индивидуалната учебна 
програма и са продължили 
обучение по обща подкрепа 
Относителен дял (в процент) на 
успешно завършилите (и 
получили документ) ученици 
със СОП. 

11.  Изготвяне на програма за превенция на ранното 
отпадане от училище по различни причини.  
 

2021-2024  Предс. На 
комисията  

Не се 
изисква 

Разработена програма за 
ранно отпадане от училище-за 
всяка учебна година 
Относителен дял ( в %) на 
отпадналите по различни 
причини от обучение 

12.  Изготвяне на програма за превенция на 
обучителните трудности и ранно отстраняване на 
риска от тях. 

2021-2022 Екипът в 
училище 

Не изисква 
средства 

Разработена Програма 

13.  Организиране от училището на състезания, 
конкурси и др. в различни области 
 

2021-2024  Главен 
учител  

1000лв. на 
финансова 
година 

Организирани и реализирани 
от училището състезания, 
конкурси 
 

14.  Планиране и реализация на дейности, мотивиращи 
учениците за усвояване на допълнителни знания и 
умения - Организиране на седмица на четенето, 

2021-2024  Учители  
Ресурсен 
учител, 
Психолог 

1000лв. на 
финансова 
година 

Брой на реализирани 
дейности, мотивиращи  
учениците за усвояване на 
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конкурси за краснопис и четене, състезания по 
математика и др.  
 

допълнителни знания и 
умения. 
Брой ученици в извънкласни 
дейности 

15.  Осигуряване на кариерно ориентиране на 
учениците, интегрирано в ОВП. 
 

2021-2024 Класни 
ръководите
ли, 
Кариерен 
център 
Учители  

По НП, 
училищен 
бюджет- 
250лв. на 
финансова 
година 

Брой часове за кариерно 
ориентиране  в ЧК 
Брой часове, в които 
интегрирано се осигурява 
кариерно ориентиране на 
учениците 
Брой организирани срещи с 
видни, популярни и успешни 
личности  
Брой проведени срещи с 
Център за кариерно 
ориентиране 

16.  Отчитане и анализ на постиженията по математика 
и БЕЛ на входно равнище и от НВО за 4 и 7 клас  

Всяка уч. 
година 

Учители на 
4 и 7 клас  

Не изисква 
средства 

Анализ на постиженията 
Повишени учебни постижения 
с 5% в края на учебната 
2023/2024 година 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Повишаване на благополучието на педагогическите и непедагогическите специалисти и превенция на бърнаута. 
 

№ 
по 
ред 

Дейности Отговорни лица, 
институции и 
организации, срокове 

Финансиране Индикатори 

  Срок Отговорни
ци 

1.  Измерване на благополучието в началото , в 
средата и в края на всяка учебна година 

Всяка учебна 
година 

Психолог Не се изисква  Проведени анкети  
Направен анализ на 
анкетите  

2.  Вътрешноинституционална квалификация за 
подобряване на социално-емоционалните умения 
 

До края на 
2021г.  

Лидерски 
екип по 
проект 
„Училище 
за пример“ 

Не се изисква Проведено обучение  

3.  Споделяне на добри практики за прилагане на 
позитивното образование в класната стая: 

• Екипни срещи за споделяне на 
професионален опит и успехи, решаване 
на казуси, решаване на конфликти,  

• Изготвяне на личен антистрес план от ПСп 
и споделяне на изпълнението му 

• Кулинарна – арт терапия -  колективно 
изработване на печива в кухненския кът за 
отмора и сплотяване, за интересно общо 
преживяване и вкусно хранене  - част от 
грижата за себе си. 

 

До края на 
2022 

Лидерски 
екип по 
проект 
„Училище 
за пример“ 

Не се изисква Брой споделени 
практики 
Брой проведени 
открити уроци 
Брой проведени 
екипни срещи 
Брой антистрес-
планове  
Проведена 
кулинарна-арт-
терапия 
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4.  Организиране по 1 тиймбилдинг на персонала на 
учебен срок: 

• Разходка /велоразходка/ до близка 
местност 

• Поход /велопоход/ до далечна местност 

• Екскурзия извън града, съчетана с 
изнесено обучение или екипна среща 

 

Всяка учебна 
година 

Директор  
Главен 
учител 

1000лв. на 
финансова 
година 

По 2 проведени 
тиймбилдинга за 
учебна година 

5.  Установяване от учителя на позитивна атмосфера в 
паралелките 
 

2021-2024 Пед.специа
листи 

Не изисква 
средства 

КП- Превантивен и 
текущ за 
установяване от 
учителя позитивна 
атмосфера в 
паралелките 

6.  Изграждане на система за мотивация на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти 
за повишаване квалификацията и за кариерно 
развитие. 
o Планиране, координирането, управлението 
и контролът на дейностите за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти 
на училищно ниво. 
o Създаване на условия за повишаване на 
квалификацията – вкл. Финансови. 

2021-2024 Директор   НП, проекти, 
от училищен 
бюджет- до 
4% от 
средствата за 
квалификацц
ия всяка 
финансова 
година 

Относителен дял на 
учителите с 
придобита 
следдипломна 
квалификация 
спрямо броя на 
заявилите такава. 
Брой 
пед.специалисти 
защитили ПКС 

7.  Създадени условия за подкрепа на учители без 
педагогическа правоспособност, без опит – Система 
за наставничество или менторство. 
 

2021-2024 Директор, 
гл.учител 

500лв. на 
финансова 
година 

Разработена система 
за наставничество. 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Подобряване на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти  

 

№ 
по 
ред 

 
Дейности 

Отговорни лица, 
институции и 
организации, срокове 

 
Финансиране 

 
Индикатори 

  Срок Отговорни
к 

1.  Обучение за внедряване и използване на 
съвременни ИКТ средства в образователния 
процес. Формиране на дигитална компетентност 

До март 
2022г.  

Главен 
учител 

1200лв. Проведено обучение  

2.  Обучение за създаване и използване на дигитални 
учебни ресурси 

До май 
2022г.  

Главен 
учител 

1200лв. Проведено обучение 

3.  Проучване на дигиталните умения на 
педагогическите специалисти в началото и в края на 
всяка учебна година 

Всяка учебна 
година 

Психолог  
Атанасов 
Видев 
Карчева 

Не се изисква  Проведени анкети в 
началото и в края на 
всяка учебна година 
Анализ на резултатите 
от анкетите 

4.  Регулярно провеждане на екипни срещи ( за 
начален и за прогимназиален етап) по график за 
споделяне на добри практики за прилагане на 
информационните и комуникационните 
технологии в работата си и подпомагане и 
мотивиране на децата/учениците за формиране на 
дигитални умения 

Постоянен  Председат
елите на 
ЕКК 
Атанасов 
Видев 
Карчева 

Не се изисква График за провеждане 
на екипните срещи 
Брой проведени 
екипни срещи на 
учебна година 

5.  Планиране и използване на ИКТ в урока 2021-2024 ПСп Не изисква 
средства 

КП-Ефективно  
използване на ИКТ . 

6.  Самостоятелно разработване на дигитални учебни 
ресурси 

2021-2024 ПСп не изисква 
средства 

Брой разработени 
дигитални ресурси 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4. Обновяване на залата за спорт и танци 
 

№ 
по 
ред 

Дейности Отговорни лица, 
институции и 
организации, срокове 

Финансиране Индикатори 

  Срок Отговорни
ци 

1.  Извършване на основен ремонт на залата – 
шпакловка, доизграждане на стени, подновяване 
на настилката 
 

Юни 2023г. Счетоводит
ел  
Директор 
 

Училищен 
бюджет -
6000лв. 
/средства от 
НП, проекти/ 
дарения 

Извършен основен 
ремонт на залата  

2.  Проучване на възможности за финансиране на 
обзавеждането, оборудването и ремонта чрез 
средства извън училищния бюджет 

Януари-март 
2023г. 

Директор  Не се изисква Осигурени 
финансови средства  

3.  Избор на доставчици на обзавеждането и 
оборудването на залата за спорт и танци 
 

Април 2023г.  Директор  Не се изискват Избрани доставчици  

4.  Оборудване  и обзавеждане на залата за спорт и 
танци  

Август-
септември 
2023г.  

Директор  
Учител по 
ФВС 
Учител по 
музика 
 

Училищен 
бюджет -
5000лв./средс
тва от НП, 
проекти/ 
дарения 

Обзаведена и 
оборудвана зала за 
спорт и танци 

5.  Създаване на клубове за занимания по интереси 
свързани със спорта и с танците. 
 

2022-2024 Учител по 
ФВС 
Учител по 
музика 

Уч.бюджет-от 
средствата за 
занимания по 
интереси/ НП/ 
проекти 

Брой създадени 
клубове за 
занимания по 
интереси , свързани 
със спорта и танца 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5. Повишаване на удовлетвореността на учениците и техните родители от учебната среда с 5%. 

 

№ 
по 
ред 

 
Дейности 

Отговорни лица, институции и 
организации, срокове 

 
Финансиране 

 
Индикатори 

Срок Отговорник 

1.  Проучване на удовлетвореността на учениците и 
техните родители в началото и в края на всяка 
учебна година 

Ежегодно -в 
началото и в 
края на 
всяка учебна 
година 

Психолог  
Класни 
ръководители 

Не се изисква  Брой проведени 
анкети, въпросници 
Анализ на резултатите 
от анкетите , 
въпросниците 

2.  Планиране и реализация на дейности за активно 
участие на родителите в организираните от 
училището извънкласни дейности-  конкурси; 
екскурзии, изложби, благотворителни базари, 
работилнички и др. 
 

Ежегодно в 
годишния 
план 

Класни 
ръководители 

500лв. Брой реализирани 
дейности 
Отн.дял на 
включените родители 
в инициативите 
 

3.  Създаване на възможности за включване на 
ученика в различни училищни общности в 
зависимост от неговите интереси и потребности; 
Ученически съвет 
 

Ежегодно в 
годишния 
план 

Класни 
ръководители 

300лв.  Дейности на 
ученическия съвет 
Брой включени 
ученици в 
инициативите на 
ученическия съвет 

4.  Създаване на условия за приемственост между 
различните класове и ПГ 

Ежегодно  Учител в ПГ 
Учители на 1 
клас, учители на 
4 клас, учители 
на 5 клас 
психолог 

Не се изисква  Брой проведени 
инициативи, 
мероприятия, открити 
уроци , съвместни 
дейности 
Брой включени 
учители 
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5.  Провеждане на интерактивни родителски срещи 
 

В годишния 
план 

Класни 
ръководители 

500лв. Брой организирани 
родителски срещи 
% присъстващи на 
род.срещи 

6.  Създаване на „Училище за родители“ ( „Родителски 
стилове на възпитание“, „Начин на хранене“, 
„Възрастови кризи“, „Ролята на родителя за 
нагласата на учениците за учене“ 
 

2022-2023 Класни 
ръководители 
Психолог  
Лидерски екип 
по НП 

Училищен 
бюджет- 
500лв./НП/да
рения 

Брой проведени 
беседи 
Отн.брой на 
присъствалите 
родители 
 

7.  Провеждане на Ден на отворените врати. 
 

В годишен 
план 

Директор 
Класни 
ръководители 

Не се изисква Проведени дни на 
отворените врати 

8.  Партньорство на представителите на ученическото 
самоуправление и на родителите 

В годишния 
план 

Председател на 
ученическия 
съвет 
Ментор на 
ученическия 
съвет 

НП/проекти/ 
училищен 
бюджет- 
500лв.  

Брой проведени 
инициативи 
Отн.брой на 
участващите родители 
Отн.брой на 
участващите ученици 

9.  Изграждане на училище без агресия, осигуряващо 
подкрепяща среда, индивидуално консултиране по 
възрастови проблеми.  
 

2021-2024 Психолог  
Директор  

Не се изисква  Брой регистрирани 
случаи на насилие, 
тормоз 
Брой проведени 
срещи на психолог с 
ученици жертви и/или 
извършители на 
тормоз, насилие 

10.  Създаване на система за поощрения и награди на 
ученици и родители за активно включване в 
извънкласните и извънучилищни дейности.  

2021-2024 Директор  
ПС 

Училищен 
бюджет-
500лв. 

Отн.брой на 
наградените ученици 
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 Отн.брой на 
наградените 
родители 

11.  Поощряване на учениците с морални и материални 
награди при показани високи постижения в 
областта на науката, изкуството и спорта. 

2021-2024 Директор 
ПС 

Училищен 
бюджет-
500лв. за 
финансова 
година 

Отн.брой на 
наградени ученици 

 


