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ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“, с. СВЕТЛЕН, общ. ПОПОВО  (2020-2024) 

I. Цели, дейности и инструменти за реализация на  Стратегията за развитие. 

Планът за реализация на  Стратегията за развитие на ОУ „Антон Страшимиров“ (2020-2024) е съгласуван със Стратегическа рамка 

за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030), Националната стратегия за учене през целия 

живот за периода 2014 – 2020 година, Закона за предучилищното и училищно образование и конкретно с Държавните образователни 

стандарти по чл. 22 от ЗПУО. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации; срокове 

Финанси 

ране 

        Индикатори  

срок 

 

отговорник 

Дейност 1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през 

XXI век 

 

1.1. Създаване на условия за смяна 

на фокуса на обучението от 

преподаване на знания към 

овладяване на ключови 

компетентности и развитие на 

способности да се решават 

проблеми – чрез обучения на 

Май 2024 

 

Директор Бюджет на 

училището / 

национални 

програми 

Брой учители, преминали квалификация 
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педагогическите специалисти 

1.2. Акцентиране върху формиране 

на научна, финансова, 

дигитална медийна грамотност 

и дух на предприемчивост и 

иновации, чрез провеждане на 

квалификации на учителите и 

прилагане в урочната дейност. 

 

Юни 2022 
 
 

Юни 2024 
 

Директор,  

председатели 

на постоянни 

комисии 

Не изисква 

средства 

Брой обучения на учители и проведени 

бинарни уроци 

1.3. Придобиване на дигитални и 

комуникативни умения от 

учениците. 

Юни 2021 
 

Юни 
2024 

Директор, 

учители по 

ИТ, БЕЛ  

Не изисква 

средства 

  

Брой включени ученици в проектни 

дейности и клубове за занимания по 

интереси. 

Провеждане на вътрешноучилищни 

конкурси и др. 

1.4 Акцентиране върху формиране 

на научна, финансова, 

дигитална медийна грамотност 

и дух на предприемчивост и 

иновации 

Декември

2023 

Директор,  

учители 

Проектни 

дейности  

Споделени практики и представителни 

изяви от проектни дейности 

1.5 Осигуряване на достъп до 

електронно четими учебници, 

електронни ресурси, 

подпомагащи придобиването 

на необходимите 

компетентности и 

стимулиращи развитието  на 

личностни, социални  и 

граждански умения и на 

емоционална интелигентност 

Септемвр

и 

2021 
2022 
2023 
2024 

Директор Целево 

финансиране 

Осигурен достъп до електронни 

учебници 

 (% ученици) 

1.6. Разработване на критерии за 

проектни дейности, насочени 

към оценяване на ключовите 

Юни 

2021, 

2022, 

 ПС Не изисква 

средства 

Разработени критерии към всеки 

проведен проект 
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компетентности с акцент 

върху функционалната 

грамотност в областта на 

четенето, математиката, 

природните науки, както и 

умения за решаване на 

проблеми в екип и 

метакогнитивни умения; 

2023, 

2024 

1.7. Прилагане на система за 

провеждане и оценяване на 

учениците при обучение от 

разстояние в електронна среда. 

 

септемвр

и 

 

2020, 

2021, 

2022, 

2023 

Директор, 

учителите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не изисква 

средства 

Ритмичност и проследимост на 

оценяването 

1.8. Създаване на условия и 

възможност за представяне на 

постиженията на учениците; 

Постояне

н 

Учители От бюджета 

на училището 

и дейности по 

проекти 

Брой проведени публични мероприятия 

1.9. Провеждане на извънкласни и 

проектни дейности, насочени 

към формиране на умения при 

учениците да използват 

придобитите компетентности 

при изпълнение на ежедневни 

задачи, за справяне в сложни и 

Постояне

н 
Учители 
 

Не изисква 

средства 

Брой дейности 
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непознати житейски ситуации 

в променяща се околна среда 

1.10. Провеждане на извънкласни и 

проектни дейности, насочени  

към придобиване на 

компетентности чрез 

свързване на знанията и 

уменията от различни области 

за прилагане на наученото в 

практически ситуации, 

поощряване на ученето чрез 

преживяване и решаване на 

реални проблеми 

Постояне

н 
 

Учители 
 

Не изисква 

средства 

Брой дейности 

1.11. Създаване на условия и 

подкрепа на екипната работа 

на учителите за интегриране 

на учебното съдържание, за 

ефективно осъществяване на 

междупредметни връзки и за 

работа върху усвояване на 

свързващите (трансверсални) 

компетентности у учениците. 

Постояне

н 
 

Учители 
 

Не изисква 

средства 
 

Брой бинарни уроци, проведени през 

учебната година (минимум 2 на година) 

1.12. Интегриране на дигиталната и 

медийната грамотност в 

обучението по всички учебни 

предмети 

Постояне

н 
 

Учители 
 

Не изисква 

средства 
 

% ученици, които се справят 

1.13. Създаване на учителско-

родителско обединение за 

системно взаимодействие с 

родителите за формиране и 

развитие у учениците на 

ключовите компетентности и 

Октомври

2021 

Образователе

н медиатор 

Не изисква 

средства 

Създадено обединение 
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на умения за живот и работа 

през XXI век. 

Дейност 2: Възпитание в ценности 

2.1. Насърчаване на ценностно - 

ориентирано поведение и 

създаване на атмосфера в 

класната стая, 

благоприятстваща формиране 

на социални и граждански 

компетентности чрез дейности 

на Ученическия парламент 

постоянен Ръководител 

на 

Ученическия 

парламент, 

класни 

ръководители 

не изисква 

средства 

Осигурени помещения; 

Други необходими ресурси. 

2.2. Реализиране на инициативи за 

съхраняване и утвърждаване 

на българската национална 

идентичност и популяризиране 

на българския език, традиции 

и култура. 

постоянен Учители и 

служители 
От бюджета и 

работа по 

проекти 

Брой реализирани инициативи 

2.3. Възпитание, насочено към 

изграждане у учениците на 

стремеж за изказване на 

информирано мнение, за 

проява на взаимно уважение, 

разбирателство и 

сътрудничество, възпитание в 

доброта 

постоянен учители Не изисква 

средства 

Няма регистрирани конфликти и форми 

на тормоз 

2.4. Провеждане на разяснителна 

кампания, насочена към 

приобщаване към 

европейските и 

общочовешките ценности 

Май 
2021, 

2022, 

2023, 

2024 

Учители по 

география и 

история 

Не изисква 

средства 

Проведени разяснителни кампании 

2.5. Провеждане на 

информационна кампания, 

Ноември 
2021, 

Учители Не изисква 

средства 

Проведени информационни кампании 
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насочена към развитие на 

умения за справяне с прояви 

на радикализация и 

екстремизъм, водещи до 

разделение, дискриминация, 

разпространение на фалшиви 

новини и омраза в обществото; 

2022, 

2023, 

2024 

 

2.6. Провеждане на 

информационна кампания, 

насочена към развитие на 

умения за разпознаване и 

превенция на трафик на хора, 

на зависимости към 

наркотични вещества и др.; 

Ноември 

2021, 

2022, 

2023, 

26024 
 

Комисия за 

БППМН 

Не изисква 

средства 

 Проведени информационни кампании 
 
 

2.7. Изработване и представяне на 

информационни материали, 

стимулиращи изграждането на 

умения за критично мислене и 

разбиране за света, културата, 

религиите, историята, медиите, 

икономиката, околната среда 

Април 
2021, 

2022, 

2023, 

2024 
 

Ръководител 

на 

ученическия 

парламент, 

образователен 

медиатор 

От бюджета и 

проекти 
Брой проведени срещи на Ученическия 

парламент и кръгли маси 

2.8. Развитие на ценностно-

ориентирано поведение за 

зачитане на човешкото 

достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството, 

правовата държава и правата 

на човека, с акцент върху. 

правата на детето и детското 

участие - чрез дейности в 

часовете на класа, съвместни 

дейности с МВР, МКБППМН 

и други  

Февруари  

2021, 

2022, 

2023, 

2024 
 

Директор, 

класни 

ръководители  

не изисква 

средства 

Брой проведени срещи 
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2.9. Формиране на компетентности 

за междукултурен диалог и 

изява на активна гражданска 

позиция - чрез часовете за 

занимания по интереси в 

ГЦОУД 

Януари 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 
 

Учители 

ГЦОУД и 

образователен 

медиатор 

От бюджета и 

проекти 
 

Брой проведени занимания по интереси 

по темата 

2.10. Формиране на толерантност и 

уважение към етническата, 

националната, културната, 

езиковата и религиозната 

идентичност на всеки ученик 

чрез часовете за занимания по 

интереси в ГЦОУД 

Декември

2021, 

2022, 

2023, 

2024 
 

Учители 

ГЦОУД и 

образователен 

медиатор 
 

От бюджета и 

проекти 
 

Брой проведени занимания по интереси 

по темата 

 

2.11. Създаване на учителско-

родителско обединение за 

системно взаимодействие с 

родителите за формиране на 

ценности у учениците  

Октомври

2021 

Образователе

н медиатор 

Не изисква 

средства 

Създадено обединение 

 

Дейност 3. Развитие на способностите и талантите 

3.1. Организиране на занимания по 

интереси, насочени към 

развитието на личностни и 

междуличностни умения 

Септемвр

и 

2021, 

2022, 
2023, 
2024 

Директор, 

учители 

От бюджета, 

съгласно 

Наредба за 

приобщаващо

то 

образование 

Брой организирани групи по занимания 

по интереси 

3.2. Разширяване на обхвата на 

участниците в заниманията по 

интереси, чрез провеждане на 

различни форми на изяви на 

училищно и междуучилищно, 

общинско ниво и др. 

Юни 
2021, 

2022, 
2023, 
2024 
 

Ръководители 

на групи по 

занимания по 

интереси 

От бюджета, 

съгласно 

Наредба за 

приобщаващо

то 

образование 
 

Брой проведени представителни изяви 
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3.3. Подкрепа за участие в изяви, 

конкурси, олимпиади и 

състезания на местно, 

регионално, национално и 

международно ниво в областта 

на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта 

постоянен учители не изисква 

средства 

Брой участвали ученици 

3.4. Предоставяне на материални и 

морални стимули за учениците с 

изявени интереси в определена 

област на науката, 

технологиите, технологиите, 

изкуствата, културата и спорта 

Май 

2021, 
2022, 

2023, 
2024 
 

Директор, ПС От бюджета 

на училището 

Брой наградени ученици 

3.5. Изработване на училищен 

спортен календар за създаване 

на подходящи условия за 

насърчаване на активния начин 

на живот 

Септемвр

и  
2021, 

2022, 
2023, 
2024 
 

Учител по 

ФВС 

По ПМС за 

финансиране 

на спортните 

дейности 

Изработен календар и отчетено 

изпълнението на ПС 

3.6. Създаване на учителско-

родителско обединение за 

системно взаимодействие с 

родителите за развитие на 

способностите и талантите на 

учениците. 

Октомври 

2021 
Образователе

н медиатор 
Не изисква 

средства 

Създадено обединение 
 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: 
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МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

             Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, срокове 

Финансиране Индикатори 

срок отговорник 

Дейност 1. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя 

1.1. Насърчаване на 

обучението и 

ангажираността на 

педагогическите 

специалисти за 

продължаващо 

професионално развитие 

през целия живот, чрез 

проучване на нуждите на 

ПС и провеждане на 

вътрешноинституционалн

а квалификация 

Септемвр

и 
2021, 

2022, 

2023, 
2024 

Директор % от бюджета 

за 

квалификацио

нна дейност 

Изпълнение на плана за 

квалификационната дейност 

1.2. Провеждане на обучения 

за подготовка на 

педагогическите 

специалисти към 

прилагане на 

компетентностния подход 

и на ценностно 

ориентиран подход в 

образователния процес 

2022 Директор Съобразно 

конкретните 

нужди 

Проведено обучение 

1.3. Провеждане на 

обучения/представяне на 

постоянен Директор Съобразно 

конкретните 

% участващи учители 
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добри практики за 

развитие и прилагане на 

дигиталните 

компетентности на 

педагогическите 

специалисти за прилагане 

на новите технологии, за 

облачни ИКТ услуги, за 

иновативни дигитални 

методи за преподаване, за 

интегриране на 

дигиталната медийна 

грамотност в обучението 

по всички учебни 

предмети и др. 

нужди 
 

1.4. Изграждане на мрежа от 

училищни екипи, 

включващи 

педагогически и 

непедагогически 

специалисти и създаване 

на професионални 

общности за споделяне на 

добри практики 

ежегодно Учители При 

необходимост 
Планирани и реализирани 

дейности по професионални 

общности 

1.5. Провеждане на обучения 

за развиване на 

компетентностите на 

педагогическите 

специалисти за работа с 

даровити/талантливи 

ученици, с ученици със 

специални образователни 

потребности и в 

2023 Директор % от бюджета 

за 

квалификацио

нна дейност 
 
 

% участвали учители 
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мултикултурна среда 

1.6. Провеждане на обучения 

за развиване на 

компетентностите на 

педагогическите 

специалисти за ефективно 

взаимодействие с 

родителите и другите 

заинтересовани страни. 

2021 Директор,  % от бюджета 

за 

квалификацио

нна дейност 
 

% участвали учители 
 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3:  

СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

 Дейности Отговорни лица, 

институции и 

организации, срокове 

Финансиране Индикатори 

  Срок Отговорници 

Дейност 1: Създаване и функциониране на училищна общност 

1.1. Прилагане на система от 

мерки/правила за 

ефективно 

функциониране на 

училищната общност, 

свързани със социалната 

ангажираност и 

отговорностите на всички 

членове на общността, с 

акцент върху семейството 

постоянен Директор, 

учители, 

служители 

Не се 

изискват 

средства 

Липса на жалби и наказания 

1.2. Прилагане на училищни 

политики за създаване на 

позитивен 

постоянен Комисия по 

тормоза  
не изисква 

средства 

Проведени информационни 

кампании и превантивни мерки 
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организационен климат, 

ефективна комуникация и 

позитивни отношения 

между всички участници в 

процеса на образование и 

заинтересованите страни, 

включително за 

управление на конфликти, 

за преодоляване на 

стереотипи, 

предразсъдъци и 

дискриминационни 

нагласи  

1.3. Насърчаване участието на 

училищната общност в 

планиране и реализиране 

на училищни събития - 

конкурси, празници, 

тържества, спортни 

събития и др.; 

постоянен Пед.специали

сти 

Според 

нуждите 

Проведени дейности според 

Годишния план на училището 

1.4. Прилагане на програми за 

взаимодействие на 

училищната общност с 

различни заинтересовани 

групи, които да 

подпомагат включването 

на децата в образование, 

трайното им приобщаване 

и повишаването на 

образователните им 

резултати; 

септемвр

и 

Пед.специали

сти 

не изисква 

средства 

Изработена и програма 

1.5. Организиране на 

училищното пространство 

Постояне

н  

директор Според 

нуждите 

Брой подобрения 
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и инфраструктура с оглед 

превръщане на училището 

в център на общността и 

място за диалог 

(дружелюбна училищна 

среда). 

Дейност 2: Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценното развитие на ученика 

2.1. Прилагане на подходящи 

форми за взаимодействие 

с родителите, насочени 

към осъзнаване и 

осъществяване на техните 

отговорности за 

възпитанието, развитието, 

образованието и 

отглеждането на децата, 

както и за сътрудничество 

с училището, чрез 

провеждане на обучения, 

семинари, кръгли маси. 

постоянен Пед.специали

сти, медиатор 

Според 

нуждите 

Брой проведени форми на 

взаимодействие 

2.2. Проучване становището 

на родителите по значими 

за училищния живот теми 

(допитвания, анкети, 

формуляри за обратна 

връзка и др.) и създаване 

на условия за диалог, 

доверие и 

равнопоставеност при 

вземането на решенията за 

образованието и 

развитието на учениците; 

постоянен Пед.специали

сти, медиатор. 

Средства 

според 

нуждите 

Брой проведени проучвания 

2.3. Координиране постоянен Директор и Не изисква По преценка на отговорните 
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взаимодействието на 

семействата с външни 

институции и 

организации, оказващи 

социална, образователна и 

личностна подкрепа за 

учениците; 

образователен 

медиатор  

средства лица 

2.4. Създаване на условия за 

взаимодействие между 

родителите и насърчаване 

на партньорството между 

тях за активно участие в 

училищния живот (на 

ниво клас, /училище, 

извънучилищно ниво; 

общности на настоящи и 

бивши родители  и 

ученици и др., които 

работят съвместно в 

интерес на училището и 

др.), чрез създаване на 

учителско - родителско 

обединение 

Октомври 

2021 

Директор, 

образователен 

медиатор 

не изисква 

средства 

Създадено обединение 

2.5. Насърчаване на 

родителите да участват, 

чрез избраните от тях 

представители в 

обществения съвет. 

Постояне

н  

Секретар на 

Обществения 

съвет  

Не изисква 

средства 

Брой проведени заседания 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: 

ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 
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Дейности 

Отговорни лица, 

институции и организации, 

срокове 

 

Финансиране 

 

Индикатори 

  Срок Отговорник 

Дейност 1: Преодоляване на регионалните, социално икономическите и други бариери за достъп до образование 

1.1 Подпомагане на храненето, достъп до 

образователни ресурси, осигуряване на 

целодневна организация на учебния ден; 

Октомври 

2021, 2022, 

2023, 2024 

Директор Не изисква 

средства 

% обхванати ученици 

в ЦДО 

1.2. Осигуряване на безплатен, безопасен и  

транспорт на учениците до училище 

Септември 

2021, 2022, 

2023, 2024 

Директор  Средства, 

предоставени 

към бюджета 

% от живеещите извън 

Светлен 

Дейност 2: Инициативи по основнu направления на възпитателната дейност 

2.1. Разработване и прилагане на модели на 

взаимодействие ученик –– родител, 

родители –– учители, учители –– 

медиатори/социални 

медиатори/социални работници за 

превенция на отпадането от 

образователната система, чрез 

дейности на екипите за обхват  

постоянен Директор, 

класни 

ръководители, 

образователен 

медиатор 

не изисква 

средства 

% обхванати и 

реинтегрирани 

ученици 

2.2. Организиране на общи дейности по 

интереси, честване на празници, 

благотворителни акции и други 

събития за създаване на положително 

отношение към образованието 

постоянен Образователе

н медиатор, 

Ученически 

парламент 

Според нуждите Брой проведени 

инициативи 

(минимум 2 на година) 
 

2.3. Съвместна работа между родители и 

учители за адаптиране на децата към 

образователната система и създаване и 

развиване на мотивация за учене  

постоянен Класни 

ръководители, 

учители в 

ГЦОУД 

не изисква 

средства 

Брой проведени 

инициативи 

(минимум 2 на година) 
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2.4. Активно участие на училището в 

сформирания екип  на Механизма за 

съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в 

образователната, в т.ч. проследяване на 

всеки случай ученик при пътуване и 

миграция и/или в риск от отпадане, 

както и подобряване на 

междуинституционалния обмен на 

информация; 

При 

необходим

ост 

Училищен 

екип 

не изисква 

средства 

% реинтегрирани от 

отпадналите ученици  

Дейност 3: Подкрепа на развитието на специалистите в училище 

3.1. Представяне на добри практики на 

учителите и образователния медиатор, 

за успешно включване и пълноценно 

участие на учениците в образователния 

процес 

Юни 

2021, 2022, 

2023, 2024 

директор Не изисква 

средства 

2 проведени на година 

3.2. Провеждане на обучения за 

повишаване на компетентностите на 

учителите и образователния медиатор 

за работа в мултикултурна 

образователна среда; 

2023 Директор % от бюджета за 

квалификация 

% участващи учители 

3.3. Провеждане на обучение за 

повишаване на квалификацията на 

непедагогическите специалисти; 

2024 Директор От бюджета % участващи 

Дейност 4: Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки ученик 

4.1. Регламентиране на възможността за 

включване на повече педагогически 

специалисти съобразно 

необходимостта в група/паралелка с 

оглед отделяне на повече внимание и 

грижи - създаване на нормативен акт 

Октомври 

2021, 2022, 

2023, 2024 

Директор Не изисква 

средства 

Издаден нормативен 

акт 
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4.2. Прилагане на приобщаващи грижи и на 

модели за адаптация и плавен преход 

на ученика към условията между 

детската градина и училището, както и 

на прехода между отделните етапи 

2021, 2022, 

2023, 2024 

Учители Не изисква 

средства 
 

Брой съвместни уроци 

от НЕ и ПЕ, 

проведени през 

учебната година 

(минимум 1 на година) 

4.3. Подкрепа на учителите за прилагане на 

индивидуален подход и за 

персонализиране на обучението за 

всеки ученик, съобразно 

индивидуалните му потребности и  

проследяване напредъка и 

възможностите за разгръщане на 

пълния му потенциал - чрез обучение 

2022 Директор При нужда Брой обучени учители 

4.4. Използване на възможностите на 

дигиталните технологии при 

персонализацията на обучението. 

постоянен Учители Не изисква 

средства 

Брой създадени и 

използвани ресурси 

4.5. Споделяне на добри практики при 

прилагането на индивидуален подход 

при обучението на учениците. 

постоянен Учители Не изисква 

средства 

1 път годишно 

Дейност 5: Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици със специални 

образователни потребности 

5.1. Функционално оценяване на 

образователните потребности на 

учениците със специални 

образователни потребности и хронични 

заболявания 

Септември 

2021, 2022, 

2023, 2024 

Ресурсни 

учители, 

психолог, 

логопед 

Не изисква 

средства 

1 път годишно 
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5.2. Прилагане на програми за 

психомоторно, познавателно и езиково 

развитие, за индивидуална и групова 

работа при установени езикови и/или 

емоционално-поведенчески и/или 

сензорни затруднения 

постоянно Ресурсни 

учители, 

психолог, 

логопед 

Не изисква 

средства 

% ученици със СОП 

5.3. Осигуряване на необходимата техника 

за провеждане на учебния процес на 

учениците със специални 

образователни потребности 

2024 директор Средства от 

бюджета и 

проекти  

Закупена техника 

5.4. Използване на адаптирани 

образователни ресурси за ученици със 

специални образователни. 

2024 Директор Средства от 

бюджета и 

проекти 
 

Осигурени 

образователни ресурси 
 

Дейност 6: Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително включително роми, на 

търсещи или получили международна закрила и мигранти 

6.1. Прилагане на политики за 

толерантност и уважение към 

културните различия и ефективно 

междукултурно взаимодействие, за 

преодоляване на негативни обществени 

нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност; 

2021 

2022 

2023 

2024 

Директор, 

образователен 

медиатор 

Не изисква 

средства 

Разработена програма 

Дейност 7: Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с изявени дарби 

7.1. Осигуряване на достъп до занимания 

по интереси на всички желаещи 

ученици 

Октомври 

2021, 2022, 

2023, 2024 

Учители Средства от 

бюджета, 

осигурени по 

Наредба за 

приобщаващото 

% обхванати ученици 
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образование 

Дейност 8: Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на  дискриминация в училище 

8.1. Оказване на психологическа и 

педагогическа подкрепа за децата, 

учениците и родителите. 

постоянен Психолог Не изисква 

средства 

Брой консултирани 

ученици 

8.2. Квалификация на педагогическите 

специалисти за управление на 

конфликти, справяне с агресията, 

дискриминацията и насилието 

2022 Директор % от средствата 

на бюджета 

% обучени учители 

8.3. Изпълнение на инициативи за 

повишаване на толерантността, за 

намаляване на агресията и 

кибертормоза 

постоянен Комисия за 

превенция на 

тормоза, 

учител ИТ 

При 

необходимост 

Брой проведени 

инициативи 

8.4. Разработване и прилагане на модели на 

взаимодействие ученик – родители,  

родители –– учители за превенция и 

намаляване на агресията и тормоза в 

училище. 

2021, 2022, 

2023, 2024 

Образователе

н медиатор 

При 

необходимост 

Брой проведени 

събития и срещи 

Дейност 9: Разширяване на възпитателната функция на училището 

9.1. Формиране на нагласи за приемане на 

различията между децата и учениците, 

основани на раса, народност, етническа 

принадлежност, произход, религия - 

чрез часовете на класа 

2021, 2022, 

2023, 2024 

Класни 

ръководители 

Не се изисква Брой проведени 

часове (поне 1 час 

годишно) 
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9.2. Подкрепа на дейността на Ученическия 

парламент и ученическото 

самоуправление в училище 

постоянен Директор, 

учители и 

образователен 

медиатор 

Според нуждите Изпълнен план за 

работата на УП 

9.3. Засилване на диалога и 

взаимодействието с родителите и 

включването им в дейностите на 

училището - създаване на учителско-

родителско обединение 

Октомври 

2021 

Образователе

н медиатор 

Не се изисква Създадено обединение 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5:  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

 

  

Дейности 

Отговорни лица, 

институции и 

организации, срокове 

 

Финансиране 

 

Индикатори 

Срок Отговорник   

Дейност 1: Насърчаване и развитие на култура за иновации 

1.1. Въвеждане на 

образователни иновации в 

организацията, 

управлението, методите на 

преподаване и 

образователната среда. 

2024 директор От проекти Брой нововъведения 

1.2. Развиване на взаимното 2021, Директор не изисква Разработена система за наставничество. 
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учене и провокиране за 

иновативни решения във 

всички сфери на 

училищния живот 

2022, 

2023, 

2024 

средства  

1.3. Текущ обмен на данни и 

опит между 

педагогическите 

специалисти, свързани с 

постиженията на 

учениците, чрез използване 

на отворени образователни 

ресурси;  

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

Професионал

ни 

педагогическ

и общности 

 не изисква 

средства 

Брой споделени добри практики 

1.4. Подобряване и 

активизиране на участието 

на родителската общност 

чрез приобщаващи 

иновативни дейности 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

Образователе

н медиатор, 

ученически 

парламент 

Не изисква 

средства 

Брой проведени инициативи с участието 

на родители 

1.5. Мотивиране за учене чрез 

проектно-базирано 

обучение, както в 

присъствена форма,  така и 

обучение в електронна 

среда на базата на 

интегрирано знание, 

критично мислене и 

самооценка 

2024 учители Не изисква 

средства 

Проведени проектни дейности 

Дейност 2: Иновации в образователния процес 

2.1. Създаване на график за 

обучение на учениците в 

малки групи или 

индивидуално в различни 

режими на работа; 

Септемвр

и  

2021, 

2022, 

2023, 

учители Не изисква 

средства 

Създаден график за консултации 
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2024 

2.2. Разширяване на 

възможностите за 

интегрирано знание чрез 

проектно-базирано 

обучение, развитие на 

езиковите и 

комуникативните умения; 

Постояне

н 

учители Не изисква 

средства 

Брой проведени и отчетени проекти 

Дейност 3: Иновации в образователната среда 

3.1. Осигуряване на естетични, 

модерни и гъвкави 

пространства в училище, 

които осигуряват 

адаптация спрямо 

променящите се нужди на 

обучението и иновативните 

практики 

2024 Директор По проекти Реализирани проекти 

3.2. Разширяване на достъпа до 

модерни IT технологии с 

оглед провеждане и 

участие в иновации от 

разстояние, бърз и 

качествен достъп до 

информация и 

приобщаване на други 

участници в 

иновационните процеси 

Постояне

н 

Директор От бюджета и 

по проекти 

% обхванати ученици при обучение в 

ОРЕС 

3.3. Разширяване на 

образователната среда 

извън училището с оглед 

прилагане на иновации в 

удобни и достъпни 

пространства, включително 

2024 Директор По проекти Реализирани проекти 
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„зелени класни стаи” 

Дейност 4: Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

4.1. Използване на дигиталните 

образователни решения и 

на традиционното учене 

съобразно възрастта на 

децата 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

 

Педагогическ

и специалисти 

Не се 

изискнав 

средства 

% учители  

4.2. Усъвършенстване на 

уменията на 

педагогическите 

специалисти за 

преподаване в онлайн 

среда и за разработка и 

използване на дигитално 

учебно съдържание 

постоянен Директор, 

учител ИТ 

Не изисква 

средства 

Проведена вътрешна квалификация 

4.3. Формиране на 

компетентности у 

учениците и 

педагогическите 

специалисти за създаване, 

редактиране, обогатяване и 

актуализиране на 

дигитално съдържание 

постоянен Директор, 

учител ИТ 

Не се 

изискват 

средства 

Проведена вътрешна квалификация 

4.4. Формиране на умения за 

безопасно използване на 

интернет, за разпознаване 

на рискове, заплахи, 

фалшивите новини и др. 

Ноември 

2021 

Директор, 

учител ИТ 

Не изисква 

средства 

Проведена вътрешна квалификация 

4.5. Ефективен и постоянен 

контрол от страна на 

педагогическите 

специалисти за спазване на 

правилата за работа в 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

учители Не се изискат 

средства 

Актуализирани и правила за работа в 

мрежата на учениците 
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мрежата на учениците  

4.6. Избор на високо-

технологична 

образователна среда и 

условия за преподаване 

чрез използване на 

интегрирани образователни 

платформи и облачни 

технологии 

2021 ПС, директор Не се 

изискват 

Избрана среда 

4.7. Увеличаване броя на 

електронни устройства 

училище 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

директор От бюджета и 

проекти 

Брой устройства 

4.8. Осигуряване на свободен, 

защитен/безопасен достъп 

до интернет на учениците в 

училище 

2021 директор По НП ИКТ Създадена безжична мрежа 

4.9. Развитие на вътрешна 

училищна мрежа за 

осигуряване на бърз, 

защитен и надежден 

достъп до дигитални 

ресурси 

2024 Учители, 

директор 

Не изисква 

средства 

Създадени дигитални ресурси, 

споделени в училищна мрежа 

4.10 Осигуряване на достъп до 

виртуална класна стая за 

обучение от разстояние в 

електронна среда за всички 

ученици в случаи на 

епидемии, природни 

2021 ПС Не изисква 

средства 

Създадени виртуални класни стаи 
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бедствия и др., както и за 

тези ученици, които 

попадат в рискови 

категории и не могат да 

посещават училище, 

поради здравословни 

причини и/или са със 

специални образователни 

потребности 

4.11. Споделяне, интегриране и 

използване на вече 

съществуващи и доказали 

ефективността си 

безплатни дигитални 

образователни ресурси за 

ученици и учители 

При 

възможно

ст 

Учители, 

директор 

По проекти Платен абонамент 

4.12. Разработване и  

осигуряване за 

безвъзмездно ползване на 

дигитални образователни 

ресурси за учениците 

постоянен учители Не изисква 

средства 

Създадени ресурси 

4.13 Осигуряване за 

безвъзмездно ползване на 

достъп до електронно 

четим учебник на 

съответните печатни 

издания за учениците от I 

до VII клас 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

директор От бюджета % осигурени електронно четими 

учебници 

4.14 Развиване на облачните 

услуги и вграждането им в 

постоянен Учител ИТ Не изисква Вградени услуги в училище 
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образователната система средства 

Дейност 5: Образование за устойчиво развитие 

5.1. Разширяване на 

дейностите, свързани с 

повишаване на 

двигателната активност и 

здравословното хранене, 

чрез разработване на 

годишен спортен календар 

и дейности в часовете по 

организиран отдих и  

физическа активност в 

ГЦОУД 

постоянен Директор, 

учители, 

учители 

ГЦОУД 

не изисква 

средства 

Брой проведени инициативи 

5.2. Изграждане на екологична 

култура и навици за 

разделно събиране на 

отпадъци 

2024 Директор, 

учители 

От бюджета  
По проекти 

Осигурени контейнери за разделно 

събиране на отпадъци 

5.3. Обучение, ориентирано 

към формиране на знания и 

умения за живот с фокус 

към здравното 

образование, 

здравословното хранене, 

първа долекарска помощ, 

безопасно движение по 

пътищата, обучение по 

различни видове спорт и 

други с активното участие 

на родителите - чрез 

часовете на класа 

Постояне

н срок 

Класни 

ръководители, 

учители 

ГЦОУД  

не изисква 

средства 

Заложени теми в плановете за часа на 

класа 

5.4. Използване на отворени 

образователни ресурси и 

2024 Директор, 

учители 

не изисква 

средства 

Споделени практики 
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модели за устойчиво 

развитие 

Дейност 6: Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие 

6.1. Изпълнение на дейности, 

свързани със създаването 

на цялостен обновен облик 

на училището 

2024 Директор По проект Обновена учебна среда 

6.2. Реконструиране на 

съществуващи 

открити/закрити спортни 

площадки и площадки за 

игри 

2024 директор По проект Изградена нова спортна площадка 

6.3. Изграждане на площадка за 

обучение на учениците по 

безопасност на движението 

по пътищата 

2024 директор По проект Изградена площадка по БДП 

6.4. Оптимизиране и 

естетизиране на 

вътрешното пространство в 

училище и осигуряване на 

безопасен достъп на всеки 

ученик до образование 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

Директор, 

учители  

Бюджет на 

училището, 

проектни 

дейности 

Липса на инциденти  

6.5. Изграждане, 

реконструкция и 

обновяване на 

прилежащите дворове – 

реализиране на терен за 

опитно поле, ботаническа 

градина, детски 

развлекателен кът и др. 

2022, 

2023, 

2024 

Директор, 

образователен 

медиатор, 

помощен 

персонал 

Бюджет на 

училището, 

проектни 

дейности 

Изградено опитно поле. 

Изградена ботаническа градина. 

Детски развлекателен кът. 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6:  

УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

  

Дейности 

Отговорни лица, 

институции и организации, 

срокове 

 

Финансиране 

 

Индикатори 

Срок Отговорник   

Дейност 1: Разширяване на възможностите за учене през целия живот 

1.1. Системно кариерно 

ориентиране и 

консултиране на учениците 

за откриване на 

професионалните им 

интереси 

2021, 

2022, 

2023, 
2024 
 

Директор, 

класни 

ръководители 

От проекти % консултирани ученици 

1.2. Популяризиране на 

ученето сред всички слоеве 

на населението за участие 

във форми на учене през 

целия живот 

постоянен Директора, 

образователен 

медиатор 

От бюджета и 

проекти 

Предоставени различни от дневна  

форма на обучение в училище 

Дейност 2: Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот 

2.1. Повишаване на 

осведомеността сред 

заинтересованите 

общности за 

възможностите, които 

предоставя ученето през 

целия живот 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

Директора, 

образователния 

медиатор 

Не се 

изискват 

средства 

Брой проведени кампании 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7:  
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ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ 

  

Дейности 

Отговорни лица, 

институции и 

организации, срокове 

 

Финансиране 

 

Индикатори 

Срок Отговорник   

Дейност 1: Преход от стандартизиран подход в управлението на образователните институции към управление, 

основано на креативност и иновации 

1.1. Утвърждаване на 

интегрирания подход и 

ефективното 

взаимодействие със 

заинтересованите 

институции и гражданите 

2021, 

2022, 
2023, 

2024 
 

Директор, 

класни 

ръководители 

Не се нуждае 

от 

финансиране 

Брой проведени съвместни срещи и 

инициативи 

1.2. Прилагане на екипен 

подход на взаимодействие 

между всички участници в 

образователния процес в 

училище 

постоянен директора От бюджета  

1.3. Утвърждаване на 

ученическия парламент 

като ефективен участник в 

училищния живот и в 

организационното развитие 

на училището, 

разширяване на 

младежкото участие при 

вземането на решения 

постоянен директор Не се нуждае 

от 

финансиране 

Реализирани политики на ученическия 

парламент 

1.4. Подобряване на 

образователната среда чрез 

създаване и развиване на 

училищни и 

постоянен Учители, 

помощен 

персонал 

От бюджета, 

по проекти 

% обхванати  
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микроучилищни (класни) 

общности между учители, 

ученици родители и други 

заинтересовани страни 
1.5. Повишаване 

квалификацията на 

директора чрез обучения за 

развитие на лидерски 

компетентности 

2024 директор По проекти, 

от бюджета 

Участие на директора в обучение 

1.6. Дигитализация на 

управлението и 

администрацията на 

училището 

постоянен директор От бюджета, 

по проекти 

Въведени информационни системи за 

управление и администрация 

1.7. Мотивация на училищния 

екип и подкрепа на 

иновативните и творчески 

решения на всички 

участници в 

образователния процес 

постоянен директор От бюджета Изплатено диференцирано заплащане и  

високи оценки при атестация 

Дейност 2: Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 

2.1. Създаване и поддържане на 

ефективни партньорски 

мрежи с други училища 

постоянен директор По проекти, 

от бюджета 

Изградени партньорски отношения 

2.2. Провеждане на съвместни 

инициативи, партниране и 

споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други 

културни институции и 

2021, 

2022, 

2023, 

2024 

 

Директор, 

учители 

От бюджета, 

по проекти 

Брой съвместни инициативи2024 
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научни организации 

2.3. Създаване на училищна 

библиотека 

2024 директор По проекти и 

доброволни 

дарения 

Създадена библиотека в училище 

 

 


