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№ Дейност Финансиране Срок 

Учебна дейност 

1 Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на 

образователния процес – учебни планове и 

програми, Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием, 

целодневна организация на учебния ден. 

Делегиран бюджет до 15.09. на 

всяка година 

2 Увеличаване броя на учениците (поне по 3 

паралелки в клас). 

Делегиран бюджет  всяка учебна 

година 

3 Формиране на групи за разнообразни 

занимания по интереси, насочени 

приоритетно към тематични направления 

от област СТЕМ. 

Делегиран бюджет – 

занимания по интереси в 

ЦДО 

Национално 

финансиране 

В началото на 

всяка учебна 

година 

 

4 Високи резултати от НВО в ІV и VІІ клас: 

- разширена подготовка/ИУЧ по бълг. език 

и литература и по математика; 

- консултиране по учебни предмети с 

изоставащите; 

- допълнително обучение; 

- пробни изпити; 

- обстоен анализ на резултатите от 

предходните години и ефективна работа 

върху допуснати грешки; 

- работа с родителите за създаване на 

умения и навици за самостоятелно и 

системно учене и подготовка вкъщи. 

Делегиран бюджет, 

проект “Подкрепа за 

успех” 

всяка учебна 

година 

 

5 Участие и класиране на ученици на 

олимпиади, различни видове състезания, 

организирани от МОН, РУО, Община. 

Участие в конкурси, национални и 

международни изложби и изяви. 

Делегиран бюджет, 

лично финансиране 

всяка учебна 

година 

6 Подобряване на дисциплината – 

възпитаване на толерантно отношение към 

„различните”, между  връстниците, в 

семейството и т.н. 

Делегиран бюджет Постоянен 

7 Формиране на екологична култура у 

учениците чрез различни инициативи.  

Делегиран бюджет, 

проекти, дарения 

Постоянен 

8 Осигуряване на обща подкрепа “Грижа за 

здравето” и организиране на занимания по 

интереси за здравно образование на 

учениците. 

Делегиран бюджет, 

проектно финансиране 

Постоянен 

9 Целенасочено използване ресурсите на 

интернет, Гугъл за образованието, 

електронния дневник, училищния сайт в 

процеса на обучение. 

Делегиран бюджет Постоянен 

10 Патриотично възпитание и уважение към 

народните традиции – отбелязване на 

националните празници чрез подходящи 

инициативи: шествия, фестивали, конкурси 

и др. 

Делегиран бюджет Постоянен 
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11 Идентифициране на учениците със 

затруднения в обучението и изготвяне на 

индивидуални графици за консултиране по 

учебни предмети. 

Делегиран бюджет,  Всяка учебна 

година до 

октомври  

12 Обогатяване на училищната дигитална 

библиотека и  училищната електронна 

енциклопедия с материали, предоставени 

от учители и ученици. 

Делегиран бюджет, 

проектно финансиране 

Постоянен 

Материално-техническа база 

13 Обновяване и оборудване на нови класни 

стаи и кабинети – за 1. клас на 2-я етаж, 

кабинет по информационни технологии, 

кабинет по български език на 4. етаж 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

до 2021 г. 

14 Обновяване и оборудване на нови класни 

стаи и кабинети – кабинет по математика и 

по музика на 4. етаж 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

до 2022 г. 

15 Монтиране на камера във всяка класна стая 

и кабинет. 

Делегиран бюджет и 

дарения 

до края на 2020 

г. 

16 Създаване на трети кът на открито за отдих 

за учениците, които се обучават 

целодневно. 

Делегиран бюджет, 

дарения и проектно 

финансиране 

до края на 2020 

г. 

17 Актова зала. Делегиран бюджет 

и/или проектно 

финансиране 

до края на 2022 

г. 

18 Обновяване на спортната площадка. Делегиран бюджет 

и/или проектно 

финансиране 

ежегодно преди 

началото на 

учебната година 

19 Подмяна на дограмата и саниране. Общинско финансиране зависи от 

общината 

20 Подновяване на мебелите в стаите. Делегиран бюджет поетапно, до 

края на 2022 г. 

21 Обогатяване на класните библиотеки. Дарения през всяка 

учебна година 

22 Създаване на методически библиотеки с кът 

за отдих за педагогическия персонал 

Делегиран бюджет  За началния 

етап – до края 

на 2020 г., за 

прогимназиални

я – до края на 

2021 г. 

23 Поддържане на постоянна хигиена в 

сградата. 

Делегиран бюджет Постоянен 

Социално-битова сфера 

24 Създаване и поддържане на училищен 

календар чрез приложението на Гугъл. 

Делегиран бюджет Създаване до 

края на 

2020/2021, 

поддържане – 

всяка учебна 

година 

25 Организиране на тренинги, свързани с 

преодоляване на натоварването и стреса на 

учителите. 

Делегиран бюджет всяка учебна 

година 

26 Подпомагане на младите и новоназначени 

учители чрез наставничество от страна на 

по-опитните учители. 

Делегиран бюджет в началото на 

учебната 
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година и при 

необходимост 

27 Продължаване на работата по национална 

програма „Без свободен час“. 

МОН Постоянен 

28 Продължаване на работата по схемите 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“. 

Министерство на 

земеделието  

Постоянен 

29 

 

Създаване на нов училищен сайт. Дарение До края на 

учебната 

2020/2021 

година 

30 Периодично обновяване уеб-сайта на 

училището с информация и снимки от 

всички актуални събития в училищния 

живот.  

Делегиран бюджет Постоянен 

31 Популяризиране на училищните дейности 

чрез постоянен контакт с местните печатни 

и електронни медии. 

Делегиран бюджет Постоянен 

32 Организиране на общоучилищни кампании 

с определена кауза: благотворителност, 

екология, превенция на зависимостите и др. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

през всяка 

учебна година 

33 Провеждане на традиционни училищни 

спортни празници, участия в общински и 

регионални спортни състезания. 

Делегиран бюджет и др. Постоянен 

34 Възстановяване функционирането на 

училищната библиотека. 

Проектно финансиране До 2022 година  

35 Анкетни проучвания сред родителите, за да 

се установят техните нагласи и очаквания, 

свързани с училището. 

Делегиран бюджет през всяка 

учебна година 

36 Участие на родителите в съвместни екологични 

и образователни инициативи - разделно 

изхвърляне на отпадъци,  намаляване 

количеството на отпадъците, живот с по-малко 

пластмаса, безопасен интернет, здравословно 

използване на дигитални устройства и други. 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

през всяка 

учебна година 

37 Провеждане на тематични родителски 

срещи според потребностите и интересите 

на родителите. 

Делегиран бюджет през всяка 

учебна година 

38 Провеждане на срещи по класове съвместно 

с родители, ученици, учители и училищно 

ръководство. 

Делегиран бюджет през всяка 

учебна година 

39 Ефективно взаимодействие с обществения 

съвет. 

– през всяка 

учебна година 

40 Работа с настоятелството. – Постоянен 

Квалификация на педагогическите специалисти 

41 Непрекъснато усъвършенстване уменията 

на учителите по отношение новите 

технологии и тенденции в образованието. 

Делегиран бюджет Постоянен 

42 Провеждане на работни срещи и бинарни 

уроци в рамките на методическите 

обединения или в друг тип групи за обмяна 

на добри практики.  

Делегиран бюджет Постоянен 

43 Повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена, от 

Делегиран бюджет до края на 2022 

уч. г. 
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висши училища, научни и обучителни 

организации, чиито програми за обучение 

са одобрени от МОН. 

 

 

Срокът за действие на плана е краят на учебната 2021/2022 год.  

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативната база на средното 

образование.  

На основата на стратегията на всеки две години се разработва годишен план за действие с 

финансиране, включващ конкретни срокове и отговорници.  

  

 


