
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОТЧЕТА  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 ЗА ПЕРИОДА  2016/2018 Г.  

Дейности Отговорни лица Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

Индикатори 

Изработване и 

утвърждаване на 

цялостна концепция за 

провеждане на 

образователния процес – 

учебен план и програми, 

Етичен кодекс, 

методически обединения 

и комисии, план-прием, 

целодневно обучение. 

Директор, председатели 

на комисии, 

педагогически 

специалисти 

до 15.09 Учебни 

2016/2017; 

 

изпълнена 

Делегиран бюджет Списък-образец № 1 

Учебни планове 

Документи чл. 263, ал. 1, т. 1-9 

от ЗПУО 

ПДУ, Годишен план за 

дейността, Планове на комисии, 

Програми, Годишна програма 

за ЦОУД  и др. 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

 

Допълнително обучение 

за деца с образователни 

трудности по предмети 

от задължителната 

подготовка-начален и 

прогимназиален етап 

ръководители на 

групи 

Учебна 

2016/2017 г. 

 

изпълнена 

ОП  "Развитие на 

учениците и 

повишаване на 

мотивацията им за 

учене чрез дейности, 

развиващи 

специфични знания, 

умения и 

компетентности  

(„Твоят час“). 

6 групи – 58 ученици 



 

Превенция за 

намаляване на 

отсъствията на 

учениците чрез системен 

контрол и изградени 

екипни 

взаимоотношения 

класен ръководите-

ученици.  

 

Класни ръководители 

 

Учебна  

2016/2017 г 

 

изпълнена 

 

Без финансиране 

 

доклади зам.-директори УД 

Намаляване на случаите 

на агресия сред децата и 

учениците чрез 

въвеждането на 5 

минутка „Не на 

насилието, да на 

добротата и 

съпричастността“ 

Педагогически 

персонал, заместник 

директор УД, директор, 

педагогически съветник 

Учебна  

2016/2017 г 

 

изпълнена 

Без финансиране Беседи, Проекти, Конкурси за 

рисунка, художествено 

произведение, концерт на 28 

април „Винаги ще има още една 

любов.....“ 

Организиране и 

провеждане на изяви на 

учениците, включени в 

дейностите за развиване 

на специфични знания, 

умения и 

компетентности и 

дейности по интереси-

посещения на музеи, 

производствени 

фирми,академична 

среда, спортни 

мероприятия. 

Ръководители на групи Учебна  

2016/2017 г 

 

изпълнена 

ОП  "Развитие на 

учениците и 

повишаване на 

мотивацията им за 

учене чрез дейности, 

развиващи 

специфични знания, 

умения и 

компетентности 

 („Твоят час“)  

 

Група по итереси с 

ръководител Марияна Острева  

Осъществяване на Учители по природни Учебни Без финансиране Описание на  дейности и 



информационно-

образователни 

инициативи за деца и 

ученици, насочени към 

екологично и 

патриотично 

образование и 

повишаване на 

обществената култура за 

опазване на околната 

среда  - интерактивни 

уроци, презентации, 

отбелязване на 

международни дни. 

направления и 

ръководители на групи 

по интереси, класни 

ръководители 

2016/2017; 

 

 

 

изпълнена 

иницативи  

Изграждане на открита 

класна стая в двора на 

училището. 

Директор септември  

2018 г. 

септември 2017 г. 

изпълнена 

предсрочно 

Делегиран бюджет Брой на училищата, изградили 

открита класна стая спрямо 

общия брой училища на 

територия град Пловдив 

 

 ЕФЕКТИВНО ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Работа с електронни 

образователни ресурси и 

проследяване във 

времето на 

въздействието –

Енвижън, Кахут, 

използване на 

интерактивна дъска. 

Учители, преминали 

курс на обучение 

Учебна  

2016/2017 г 

изпълнена 

Делегиран бюджет Брой на преподавателите 

преминали форми на 

квалификация – на годишна 

база 

Използване на 

електронен дневник. 

Класни ръоводители, 

педагогически персонал 

Учебни 

2016/2017; 

Без финансиране Обрътна връзка. Анкета 

родители. 



изпълнена 

 

 

 

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАДРИ 

 

Участие в 

квалификационни 

форми на 

педагогическия състав 

за повишаване на 

квалификацията. 

Директор, комисия за 

квалификационната 

дейност, ЗДУД 

Учебни 

2016/2017; 

изпълнена 

Делегиран бюджет Брой на преподавателите 

преминали форми на 

квалификация – на годишна 

база – доклад на председателя 

на комисията 

Разработване и 

реализиране на 

национални и 

европейски проекти. 

Участие в  

международен проект по 

програма „Еразъм +“, 

дигитална стая - 

Теленор. 

Директор, ЗДУД неизпълнено Фондове на ЕС, 

община 

Участие в Проект „Твоят чяс“, 

„Без свободен час в училище“, 

„Училищен плод и училищно 

мляко“, “, Модернизация на 

учебния процес в общ.училище“ 

НП „ Съвременна 

образователна среда“ 

Нямаме все още участие в  

международен проект по 

програма „Еразъм +“, 

дигитална стая - Теленор. 

Педагогически иновации  Директор, 

педагогически персонал 

Учебни 

2016/2017; 

изпълнена 

Делегиран бюджет Включени сме в програмата 

„ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА“ 

по проект на община Пловдив 

училището е член на 

британската асоциация ..... 

 

УЧИЛИЩЕТО  - ПРИВЛЕКАТЕЛНО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО 

 

Боядисване и циклене на ЗДАСД, ЗАС до септември  Делегиран бюджет  



паркет в учебните 

кабинети от сградата. 

Подмяна на физически 

остарелите шкафове и 

учителски бюра с нови. 

2017 г. – І етаж 

 

изпълнена 

Касом отчет за изпълнението 

на бюджета 

Обновяване и 

обзавеждане на учебните 

кабинети по физика, 

биология и математика 

със специализирани 

комплекти /набори/ за 

демонстрация и 

лабораторни 

упражнения. 

Директор, екип колеги 

по природни науки 

до септември  

2017 г 

 

изпълнена. 

Делегиран бюджет  

 

кабинет по химия и опазване 

на околната среда 

кабинет по готварство 

нова класна стая за начален 

етап, 

кабинет по изобразително 

изкуство, 

кабинет по английски език, 

кабинет индивидуално обучение 

Боядисване на 

коридорите в сградите. 

Поставяне на учебни 

шкафчета. 

Директор, 

непедагогически 

персонал, общ работник 

до септември  

2017 г. – І етаж 

Боядисан 

коридор на 

третия етаж, 

фоайе, стълбище 

на централния 

вход 

Делегиран бюджет Вложени средства за подмяна 

на ДМА спрямо средства за 

обновяване на учебни кабинети. 

Хидроизолация на 

покривно пространство с 

цел енергийна 

ефективност, подмяна на 

улуци и метален обков. 

Счетоводител, директор септември  

2017 г. 

покрив на 

физкултурен 

салон и частична 

ходроизолация 

на покрива на 

сградата 

изпълнена. 

Делегиран бюджет Вложени средства за подмяна 

на ДМА спрямо средства за 

обновяване на учебни 

кабинезпълнението на 

бюджетати. 

касов отчет за  

Изграждане на система Директор, септември  Делегиран бюджет  Вложени средства  спрямо 



за периметрова охрана. 

Изграждане на подходящ 

пропусквателен режим 

чрез система за достъп 

на лица и МПС. 

охранителна фирма, 

екип - дежурни 

2017 г. 

изпълнена. 

 

 осигурено 

видеонаблюдение 

и физическа 

охрана, 

озвучителна и 

оповестителна 

система 

средства за обновяване на 

годишна база 

Продължаване на 

работата по програми 

„Училищен плод“, „Без 

свободен час“, както и 

програма „Училищно 

мляко“. 

ЗДУД Учебни 

2016/2017;  

 

изпълнена. 

Министерство на 

земеделието и 

Министерство на 

образованието 

Протокол за разработен 

механизъм 

Продължаване на 

традицията за 

провеждане на 

благотворителни 

Коледни базари. 

Директор, Екип 

„Ритуали и празници“ 

Учебни 

2016/2017; 

изпълнена. 

Без финансиране 

Проведено  

Коледна изложба 

 

 

Протоколи за  

изпълняване на 

благотворителни инициативи. 

Провеждане на 

традиционен училищен 

спортен празник  

Директор, Екип 

„Ритуали и празници“ 

Учебни 

2017/2018; 

изпълнена. 

Делегиран бюджет, 

129 ПМС 

Протокол за приет и 

Изпълняван празничен 

календар 

 


