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I. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО  

(SWOT-АНАЛИЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС 

✓ Относително стабилни и оптимални 

резултати на НВО, по-високи от 

регионалните и националните. 

✓ Добър опит в обучението на ученици със 

специални образователни потребности. 

✓ Създадени условия за целодневна 

организация на учебния ден. 

 

 

УЧЕНИЦИ 

✓ Привличане на учениците като партньори в 

образователния процес и при разработване 

и реализиране на проекти. 

✓ Добра пълняемост на паралелките (средно 

24 ученици). 

      Няма отпаднали ученици през последните       

три години поради отсъствия и слаб успех. 

✓ Пътуващите ученици са под 1%. Отпаднали 

ученици няма. 

✓ Достойно представяне на общински, 

областни, национални олимпиади и 

конкурси в различни области. 

✓ Функциониращи форми на ученическо 

самоуправление (ученически съвети на 

класа и Училищен ученически съвет). 

✓ Подкрепа на личностното развитие 

на учениците, превенция на 

обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в риск 

чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им,  

✓ Превенция на агресията и 

противообществените прояви. 

✓ Разширяване на връзките с НПО и 

реализиране на проекти по програми 

на ЕС. 

✓ Превръщане на училището в място с 

подкрепяща среда – кариерно 

ориентиране, извънкласни дейности, 

занимания със спорт и др. 

✓ Осигуряване на възможности за 

развитие и изява на талантливи 

ученици. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ    СПЕЦИАЛИСТИ 

✓ Кадрова осигуреност с квалифицирани 

учители в т.ч. и педагогически съветници, 

повече от 86 % от учителите имат 

защитена ПКС (І – V). 

✓ Създадени условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и 

наставничество, обмен на успешни 

педагогически практики, МО. 

✓ Участие на учители във форуми по 

проблемите на образованието. 

✓ Системен контрол върху качеството на 

образователния процес. 

✓ Екипност и диалогичност в работата на 

всички нива. 

✓ Добър ръководен екип, главни учители, 

подпомагащи ръководството на 

училището. 

✓ Добро институционално 

✓ Повишаване на капацитета на 

учителите за промяна на стила и 

методите на работа и ориентиране 

на обучението към потребностите на 

отделната личност. 

✓ Повишаване на квалификацията, 

обмяна на добри педагогически 

практики и внедряване на иновации 

на базата на ИКТ. 

✓ Разширяване на връзките с НПО и 

реализиране на проекти по 

програми на ЕС. 

✓ Високи изисквания към собствената 

научна и педагогическа подготовка, 

изпълнение на личен план за 

развитие на педагогическия 

специалист. 

✓ Използване на портфолиото като 

инструмент за професионално 

развитие и оценка. 

✓ Използване на съвременни 

образователни технологии за 

мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените знания в 

практиката. 

✓ Ефективност на работата на МО за 

повишаване подготовката на 

учителите и споделяне на добри 

практики. 
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II. ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ: 

 

- насърчаване на иновациите във всички сфери на училищния живот; 

- полагане целенасочени усилия за повишаване учебните постижения на учениците, 

а оттам и мотивацията им за изява и участие в олимпиади; 

- своевременна, гъвкава и адекватна комуникация с учениците и родителите им; 

- изключителната важност на екипната работа; 

- подобряване на информационната и комуникационната среда; 

- подобряване системата за обмен на добри практики в рамките на училището; 

- изграждане на ефективно ученическо самоуправление; 

- привличане и мотивиране на родителите за съпричастност към живота и 

проблемите в училище. 

 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

Приоритетни 

направления 

Дейности Срок 
Отговорни лица 

1. Поддържане 

на високо 

качество и 

ефективност в 

процеса на 

училищното 

образование 

съобразно 

индивидуалните 

способности и 

потребности на 

учениците чрез 

1. Обсъждане в МО на учебните 

програми и варианти за разпределение на 

учебното съдържание по ООП и РП. 

септември Председа - 

тели на МО  

2. Разработване на планове за дейността 

на създадените методически обединения 

в училише. 

септември Председателите 

на МО 

3. Актуализиране на инструктажи за 

безопасни условия на работа в класните 

стаи и в кабинетите. 

септември Класни 

ръководители 

4. Провеждане на открити уроци, 

работни срещи, практикуми и семинари, 

заложени в плановете на МО за 

През 

учебната 

година 

Председателите 

на МО 

СЛАБИ СТРАНИ РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ 

✓ Увеличаващ се процент на 

незаинтересовани и неактивни родители. 

✓ Амортизиран сграден фонд – физкултурни 

салони, площадки. 

✓ Необходимост от вътрешен ремонт на 

сградата. 

✓ Недостатъчни финансови средства за 

капиталови разходи и текущи ремонти. 

✓ Недостатъчни умения за справяне с ниската 

мотивация за учене. 

✓ Липса на условия за обучение на ученици с 

увреждания (подстъпи, асансьор, специални 

тоалетни). 

✓ Недостатъчно използване на възможностите 

за привличане на родителите. 

 

✓ Отрицателно влияние на 

обкръжаващата среда върху 

образователния процес. 

✓ Ниска заинтересованост на част 

от родителите към случващото се 

в училище. 

✓ Негативно отношение към 

училището и липса на мотиви за 

учене, което води до понижаване 

на резултатите от учебната 

дейност 

✓ Политически, здравни и 

икономически негативни външни 

влияния 



5 
 

привеждане на 

дейността на 

училището в 

съответствие с 

ДОС и 

разпоредбите на 

ЗПУО: 

прилагане на добрите педагогически и 

методически практики на учителите. 

5. Придобиване на квалификационни 

степени от педагогическите специалисти 

и участие в различни квалификационни 

курсове. 

През 

учебната 

година 

Учителите 

6. Разработване на общи критерии и 

единни механизми за анализ на 

резултатите от входно, междинно и 

изходно ниво и набелязване мерки за 

преодоляване на пропуските. 

През 

учебната 

година 

Учителите, 

главни учители 

7. Изработване и обмяна на електронни 

вътрешноучилищни учебни ресурси по 

предмети. 

През 

учебната 

година 

Учителите 

2. Разгръщане на 

творчеството и 

иновациите в 

класната стая 

1. Форуми за споделяне на иновационен 

опит – „Учители обучават учители“. 

През 

учебната 

година 

Главни учители 

 

2. Практически семинар „Използване не 

възможностите на Seesaw (или Teams), 

Quizizz, Canva, Sway и BookCreator за 

формиращо и автентично оценяване“ 

септември Р.Атанасова 

3. Запознаване и работа с програма Picasa 

                                                       

септември Таня Цветкова 

4. Обучение в програмата за графичен 

дизайн Canva 

декември/ 

януари 

Д. Павлова 

Л. Иванова 

5. Споделяне на иновативна дейност в 1.г 

клас – „Приятели на природата“. 

През 

учебната 

година 

Д. Павлова 

6. Практикум на тема: Изработване на 

интерактивни тестове с програмата 

„Живи листове“ 

март Л. Иванова 

7. Представяне на интегриран урок пред 

учители по национална програма 

“Иновации в  

действие“  

  

май-юни Р. Атанасова и Ст. 

Димитрова 

8. Практически семинар за учители - 

„Представяне на нови методи за 

преподаване и оценяване в обучението 

по национална програма „Иновации в 

действие“. 

май-юни Р. Атанасова и Ст. 

Димитрова 

9. Споделяне на иновативна дейност в 4.а 

клас – „Активно учене по математика в 4. 

клас“ 

 

През 

учебната 

година 

Н. Димитрова 

10. Кандидатстване по проекта К1, 

Еразъм + 

януари ЗДУД; 

Р. Атанасова 

11. Кандидатстване за статут на 

иновативно училище за учебна 2023-

2024г. 

януари ЗДУД; 

иновативни 

учители 
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12. Набелязване на методи и форми за 

работа с надарени деца и подготовката 

им за участия в състезания и  олимпиади. 

октомври Учителите 

13. Прилагане на съвременни методи и 

форми за контрол и оценка на знанията. 

През 

учебната 

година 

Учителите 

14. Разработване на проекти:“Слънчева 

система“,“Електрически вериги“ 

;„Електричен ток и безопасно 

използване“. 

През 

учебната 

година 

П. Елинова, 

П. Пецева,  

 

15. Проектна дейност:  „Митология“ – 5. 

клас 

 

октомври М. Гочева 

16. Участие в Национално състезание за 

речеви и комуникативни умения на 

английски език – общински кръг. 

октомври Цв. Попова 

17. Изготвяне на презентация, трейлър, 

материал на книжен носител върху 

изучаваните произведения по литература 

в 6. клас.  

През 

учебната  

година 

П. Станчева 

18.„Здравословно хранене“  -  четене и 

обсъждане на приказки за здравето. 

ноември Сн. Иванова, Д. 

Аврамова 

19. Конкурс „ Аз пиша правилно“. ноември М. Влайкова, Св. 

Енчева 

20. Математически кът  „Интересни идеи 

за 70 предмета, съставени от 

геометрични тела“   

ноември Д. Енева, Нейко 

Иванов                                                            

21. Проект на тема: „Обикновени дроби“. декември А. Стойчева 

22. Математическо състезание с 

учениците от 5 клас. 

февруари М. Георгиева, 

Стойчева  

23. Участие в национална олимпиада по 

АЕ Spelling Bee. 

февруари Р. Атанасова; 

учителите по АЕ 

24. Участие в национална олимпиада по 

АЕ HIPPO. 

март Р. Атанасова; 

Р. Атанасова; 

учителите по АЕ 

25. „Приказки в класната стая“ – четене и 

обсъждане на литературни произведения 

и запознаване с творчеството на 

писатели. 

 

март Ив. Иванова 

26. Провеждане на конкурс за Мис и 

Мистър Краснопис. 

март Д. Петрова, Р. 

Иванова 

27.  Конкурс „ Забавна математика“. 

 

април Ив. Готева,  

П. Маринова 

28. Участие в маратона на четенето. 

„Голямото четене” участие в 

инициативите на училищната 

библиотека. 

април Класните 

ръководители -1.– 

4. клас, 

учители  по БЕЛ     
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29. Провеждане на конкурс Мис и 

Мистър Математика. 

май Учители ЦДО 

30. Провеждане на състезание по 

правопис и краснопис. 

май Класните 

ръководители - 1. 

клас 

31. Проект „Вечните истини за 

приятелството и живота“. избрани 

цитати от „Малкият принц“ на Антоан 

дьо Сент-Екзюпери. 

 

май П.Станчева 

32. Създаване и издаване на сборник със 

задачи по математика: „70 задачи по 

математика за 5 клас от ученици за 

ученици“. 

 

май  Ат. Стойчева 

33.Проект „Забележителности в Лондон“ май Св. Огнянова 

34. Мисловни карти по литература – 7. 

клас. 

септември 

– юни  

Р. Томова 

3. Изграждане и 

поддържане на 

училищна 

организационна 

култура чрез 

институционалн

и политики в 

подкрепа на 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование 

 

Празници и тържества 

1. Инициативи, посветени на 70 години 5 

ОУ „Митьо Станев“. 

През 

учебната 

година 

Учителите; 

Ив. Кьосева 

2. Откриване на новата учебна година. 15          

септември 

М. Гочева 

3. Отбелязване Деня на Стара Загора - 5 

октомври с презентации  „Стара Загора - 

моят град“; проект на тема:,,Моят роден 

град“. 

октомври Класни 

ръководители;  

Д. Велчева 

 

4. Отбелязване на 1 ноември -Ден на 

народните будители - проектна работа; 

беседа; презентации. 

ноември Класни 

ръководители 

 

5. Ден на християнското семейство. ноември учители ЦДО 

6. Коледни инициативи: Работилници 

по класовете за изработване на 

сурвакници и участие в общинския 

конкурс ,,Сурва, весела година“ ; 

„Коледни междучасия”; „Здравей Дядо 

Коледа!” Изработване на постери и 

презентации за Коледа;  

Проект на тема „Коледни традиции във 

Великобритания“; Изработване на 

коледни картички и гирлянди; 

Благотворителен коледен базар. 

декември Кл. Ръководители; 

учители ЦДО; 

учители АЕ; 

М. Ботева 

 

7. Проект „Български празници и 

обичаи“ 

 януари М. Гочева 

8. Отбелязване на Коледа и Лазаровден - 

клуб „Народно творчество“ 1.г  

клас. 

януари, 

април 

Дора Павлова 

9. Отбелязване на 19.02. -денят на Левски февруари Класни 
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чрез беседи, презентации; посещение на 

възрожденския метох. 

ръководители; 

учители ЦДО 

 

10. Изработване на автентични 

мартеници и участие в конкурса на 

Община Стара Загора и ЦПЛР. 

март Класни 

ръководители; 

учители ЦДО 

11. Постери  и беседи в час на класа по 

случай 3. март - Национален празник на 

Република България; посещение на 

историческия музей; кампания „Моята 

България“ .  

март Класни 

ръководители; 

Пед. съветници 

12. Пролетен празник за мама; „Трудът 

краси човека“ – фолклорна  седянка. 

март М. Ботева 

 13. Посрешане на Баба     Марта и 

„Фолклорни междучасия”. 

март М. Ботева 

14. Запознаване с народни песни, танци и 

носии от различни фолклорни области на 

България. 

март 

 

П. Константинова, 

П. Пидакиева 

15. Организиране и провеждане на 

„Празник на буквите” . 

март Класните 

ръководи-тели 1. 

клас 

16. Изложба по повод празника Цветница 

– „Пролетни вълшебства“. 

април Ем. Димитрова 

17. Великденски благотворителен базар. 

проект „Великден във Великобритания и 

България“.  

април класните 

ръководи-тели 

1-4. клас; 

учители ЦДО;   

М. Ботева 

учители АЕ; 

Е. Колева  

18. Отбелязване на  22 април  - Ден на 

Земята – конкурс, презентации и постери 

на тема „Защитете нашите видове“; „Да 

засадим и отгледаме дърво в училищния 

двор“ – 4. клас. 

април Класните 

ръководи-тели; 

учители ЦДО: М. 

Влайкова 

П. Пидакиева 

19. Отбелязване на 9. май– Ден на 

Европа – презентации в часа на класа.  

май Класните 

ръководи-тели 

20. Провеждане на състезание на тема „ 

Аз обичам България“. 

май Н. Артинова 

Св. Енчева 

21. Участие в тържествата, посветени на 

24. май - Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост.  

Изложба на детски творби. 

май директор 

ЗДУД 

Е. Колева 

22. „Довиждане детска градина“-

празничен концерт. 

май М. Ботева 

23. Провеждане на тържество за края на 

учебната година – първи клас. 

 

май Класни 

ръководители - 

1. клас 

24. Отбелязване Деня на Ботев и на 

загиналите за освобождението на 

юни Класни 

ръководители 
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България – 2 юни. 4. - 7. клас 

25. Тържествен концерт – 70 години  5 

ОУ „Митьо Станев“ 

юни Ив. Кьосева 

4. Превенция на 

агресията и 

негативните 

прояви сред 

учениците. 

Подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците. 

1.  Тренинги с учениците II-VІI клас на 

теми:  

- Да бъдем толерантни      

- Превенция на насилието 

 - Справяне с гнева и с агресията 

 - Мирно рещаване на конфликти 

- Усвояване на техники за 

самоуправлениe 

През 

учебната 

година 

Пед.съветници: 

Ив.Кьосева 

Г.Филипо-ва 

2. Участие в инициативи, подчинени на 

идеята „Не на агресията – да на таланта”. 

През 

учебната 

година 

Пед.съвет-ници: 

Ив.Кьосева 

Г.Филипо-ва, кл. 

ръководители 

3. Работа с трудните ученици. През 

учебната 

година 

Пед.съвет-ници: 

Ив.Кьосева 

Г.Филипо-ва 

4. Алгоритъм на действие при ситуации 

на тормоз в училище. Прилагане на 

механизма за противодействие. 

През 

учебната 

година 

Пед.съветници: 

Ив.Кьосева 

Г.Филипо-ва 

5. Запознаване на родителите с 

механизма за противодействие на 

тормоза между учениците. 

октомври Класните 

ръководи-тели 

6. Изработване на правила на класа. 

Техники за справяне с агресивните 

прояви на учениците. 

октомври Класните 

ръководи-тели 

7. Участие в Седмицата на доброто. декември 

април 

 

Пед.съветници 

 

8. Кампания „Розова фланелка – 

отбелязване на световен ден на 

ненасилието в училище“. 

февруари Пед.съветници 

9. Използване на различни форми и 

начини за приобщаване на родителите 

към проблемите на децата в училище и 

съвместното им решаване. 

През 

учебната 

година 

Класните 

ръководи-тели 

10. Дискусия с психолог на тема „Как да 

се справим с агресията“.  

март Сл. Тодорова 

11. Обсъждане на стратегии за деца с 

обучителни трудности. 

октомври Кл.ръков., 

учителите  

12. Работни срещи с учителите от  

„ Ресурсен център”.  

През 

учебната 

година 

Кл.ръков., 

учителите 

13. Споделяне на добри практики за 

работа с деца със СОП. 

През 

учебната 

година 

Учителите 

14. Сформиране на ЕПЛР със заповед на 

директора за всяко дете и ученик със 

СОП 

септември Директор  
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15. Диагностика и оценяване на 

индивидуалните потребности на 

дете/ученик 

oктомври-

ноември 

ЕПЛР 

16. Изготвяне на „Карта за оценка“ от 

ЕПЛР. 

oктомври-

ноември 

ЕПЛР 

17. Изготвяне на „План за подкрепа“ от 

ЕПЛР. 

oктомври-

ноември 

ЕПЛР 

18. Отчитане на резултатите по 

изпълнение на „Плана за подкрепа“ и 

попълване на „Карта за напредък“ за края 

на първи и втори учебен срок. 

февруари 

юни 

 

ЕПЛР 

19. Изготвяне на доклад за дейността на 

ЕПЛР за края на първи и втори учебен 

срок. 

февруари 

май-юли 

ЕПЛР 

20. Провеждане на регулярни екипни 

срещи на ЕПЛР. 

октомври-

ноември; 

февруари; 

май-юни; 

При 

необходим

ост 

ЕПЛР 

21. Консултации с ученици, по график, 

утвърден от директора. 

През 

учебната 

година 

Кл. ръководители; 

учители по 

предмети 

22. Работна среща между учители в 

начален и прогимназиален етап за 

запознаване със специфичните 

особености в поведението и 

образователните навици на учениците. 

септември Учителите 

23. Индивидуално консултиране на 

ученици и родители за повишаване на 

адаптацията на учениците в училище. 

През 

учебната 

година 

Пед. съветници 

5. Училището – 

желано място за 

обучение, изява 

и подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците. 

1.Посещение на музеи, художествени 

галерии, театрални и оперни постановки 

с учебна цел. 

 Класни 

ръководители 

2. Занимания по интереси.  През 

учебната 

година 

ЗДАСД; 

Ръководите-ли на 

групи 

3. Ученически съвет – тренинги и 

инициативи за социално и личностно 

развитие.  

През 

учебната 

година 

Ив.Кьосева 

4. Организиране и провеждане на среща 

с фелдшера на 5 ОУ на тема 

„Инфекциозни заболявания - 

предпазване” . 

януари М. Манова 

5. Посещение на учениците от 6. клас в 

печатница Литера Принт и 

осъществяване на среща с редактора на 

книги г-н Трифон Митев  

януари П. Станчева 

6. Кампания за безопасен интернет. февруари Пед. съветници 
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7. Кампания „Писмо до приятел“. февруари Пед. 

съветници 

 

8. Проектна дейност за българския 

фолклор. 

март Б. Дякова 

9.“ Професия полицай – посещение на 

РПУ Стара Загора ”.   

март Ирена 

Петрова 

10. Среща с автор на детска 

художествена литература 

 

април 

Атанаска 

Темелкова 

11. Организиране и провеждане на 

еднодневна екскурзия с ученици от 3. 

клас с маршрут: Стара Загора – 

Копривщица -  Стара Загора. 

октомври МО учители 

3. клас 

12. Еднодневна екскурзия с ученици от 4. 

клас по маршрут: Ст. Загора-Пловдив - 

Ст. Загора  

април МО учители 

4. клас 

13. Организиране и провеждане на 

еднодневна екскурзия с учениците от 1. 

клас  по маршрут: Ст.Загора – Пловдив – 

Крумово – Стара Загора  

април, май МО учители 

1. клас 

14. Организиране и провеждане на 

еднодневна екскурзия с учениците от 2. 

клас с маршрут: Стара Загора – Казанлък 

- Етнографски комплекс "Дамасцена"  - 

Стара Загора. 

май МО учители  

2. клас 

15. Организиране и провеждане на 

еднодневна екскурзия с с ученици от 3. 

клас с маршрут: Стара Загора –Велико 

Търново - Стара Загора. 

май МО учители 

3. клас 

16. Организиране и провеждане на 

еднодневна екскурзия с учениците от 5. 

клас с маршрут: Стара Загора  - 

Етнографски комплекс "Дамасцена" град 

Шипка - Стара Загора. 

май-юни Класните 

ръководители на 

5. клас 

17. Организиране и провеждане на 

двудневна екскурзия с ученици от 4. клас 

по маршрут: Ст. Загора – София -  Ст. 

Загора 

юни МО учители 

4. клас 

18. Организиране и провеждане на 

еднодневна екскурзия с ученици от 6. 

клас по маршрут: Ст. Загора – Бузовград 

-  Ст. Загора 

юни Класните 

ръководители на 

6. клас 

19. Участие в общински и регионални 

спортни състезания според спортния 

календар на МОН. Спортен празник. 

През 

учебната 

година 

К. Кашеров 

М. Добрева 

М. Демирев 

 

20. Проект по БД и състезание с 

тротинетки. 

април-май М. Ботева 

21. Посещение на средни училища и април - май Класни 
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предприятия във връзка с 

професионалното ориентиране и 

кандидатстване след 7. клас. 

ръководители на 7 

клас 

22. Работа по проект на EVN. постоянен Класните 

ръководители 1- 

4. клас 

23. Посещение на Детски отдел на РБ 

"Захарий Княжески" 

 

април 

П. Дамянова 

24. Посещение на музей  „Литературна 

Стара Загора“  

 

юни Т. 

 Сандева 

Б. Дякова 

25. Посещение на спасителния център за 

диви животни. 

юни П. Елинова 

6. Създаване и 

поддържане на 

благоприятна 

среда за обучение 

и обновяване на 

материалната 

база. 

1. Освежаване и естетизация на 

интериора в класните стаи и коридорите. 

През 

учебната 

година 

Класни 

ръководители; 

комисия по 

интериора 

2. Организиране на изложби на рисунки 

и проекти с ученическо творчество. 

През 

учебната 

година 

Учителите 

3. Оборудване на кабинет с кухненско 

обзавеждане. 

септември ЗДАСД 

4. Ремонт на покрива. септември ЗДАСД 

5. Ремонт на канализацията. септември ЗДАСД 

6. Осигуряване на две интерактивни 

дъски – по проект 

септември ЗДАСД 

7. Повишаване 

на професионал-

ната 

компетентност и  

квалификация 

на 

педагогическите 

кадри 

1. Провеждане на открити уроци, 

работни срещи, практикуми и семинари, 

заложени в плановете на МО за 

прилагане на добрите педагогически и 

методически практики на учителите. 

През 

учебната 

година 

Председателите 

на МО 

2. Придобиване на квалификационни 

степени от педагогическите специалисти. 

През 

учебната 

година 

Учителите 

3. Участие на педагогическите 

специалисти в различни извънучилищни 

квалификационни курсове и обучения. 

През 

учебната 

година 

ЗДУД 

8. Разработване 

на проекти и 

участие в 

европейски и 

национални 

програми за 

развитие на 

образованието. 

Национални програми 

 1.Дейности по НП „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и 

училищното образование” –Дейност: 

„Закупуване на интерактивно 

мултимедийно оборудване или 

иновативен хардуер и софтуер за 

институциите от системата на 

предучилищното образование“ 

Дейност „Средства за интернет 

свързаност на училища, ЦПЛР и ЦСОП“ 

Дейност „Средства за електронни 

През 

учебната  

година 

Зл. Андреева; 

Ангел Гюзлев 
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образователни ресурси и електронен 

дневник за училища, ЦПЛР и ЦСОП“ 

 2. Дейности по НП „Оптимизиране 

вътрешната структура на персонала в 

институциите от системата на 

предучилищното и училищното 

образование “ 

През 

учебната  

година 

ЗДАСД 

3. НП „Без свободен час“ През 

учебната  

година 

ЗДУД 

 4. Дейности по НП „Иновации в 

действие –  

Модул 1 „Мобилност за популяризиране 

и мултиплициране на добри иновации 

между училищата“ 

Модул 4 „Осигуряване на финансови 

средства за материали, учебни средства и 

пособия за прилагане на иновативни 

методи на преподаване“ 

През 

учебната  

година  

Р. Атанасова 

Зл. Андреева 

5. Национална програма 

„Профилактика и рехабилитация на 

педагогическите специалисти“. 

 

През 

учебната  

година 

 

Зл. Андреева 

6. Национална програма „Заедно в 

изкуствата и спорта“ 

 

През 

учебната  

година 

 

Д. Нанева 

 

7. Национална програма „Отново 

заедно“ 

 

юни 

 

Мая Влайкова 

8. Национална програма „Ученически 

олимпиади и състезания“. 

Модул 2 „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“ 

 

март 

 

Н. Димитрова 

Европейски програми 

1. Еразъм + Ключова дейност 1; сектор 

образование. 

 

През 

учебната  

година 

Р. Атанасова 

 ЗДАСД 

 

2. Европейски проект BG05M2OP001-

5.001-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условия на криза“. 

октомври ЗДАСД 

 

3. Европейски проект BG05M2OP001-

3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо 

образование“. 

През 

учебната  

година 

ЗДАСД 

Дани Найденова 
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9.Взаимодей-

ствия с 

родители, 

институции и 

структури, 

работещи в 

областта на 

образованието 

1. Избор на родителски актив на класа и 

представител на родителите за участие в  

Обществения съвет. 

октомври Класните 

ръководи-тели 

2. Провеждане на родителски срещи по 

график. 

През 

учебната 

година  

Класните 

ръководи-тели 

3. Участие на родителите в 

организираното закупуване на учебни 

помагала и други дейности. 

октомври  

4. Среща на учениците седмокласници с 

популярни личности. 

юни Обществен съвет; 

класните 

ръководители – 7. 

клас; 

пед. съветници 

5. Съвместно участие на родители и 

ученици в изготвяне на изделия за 

базарите в училище с благотворителна 

цел. 

декември 

април 

Класни 

ръководители 

6. Училище за родители: „Успешното 

родителство”. 

През 

учебната 

година 

Пед. съветници 

7.Популяризиране дейността на 

училището на общински, областни, 

национални и международни форуми и в 

медийното пространство. 

През 

учебната 

година 

Директор; 

Учители 
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