
HAЧAЛHO УЧИЛИЩЕ  „ПАТРИАРХ  EBTИMИЙ", ГР.ПЛЕВЕН  

ПЛAH 
За  изпълнение  на  Стратегията  за  развитие  на  училището  в  периода  2021-2025 г. 

№  Дейност  
Размер  и  източник  
на  финансиране  

Срок  Очаквани  резултати  
Индикaтop за  
изпълнение  

Отговорник  

1 3 4 5 6 7 8 

Стратегическа  цел  1.1. Преодоляване  на  социално-икономическите , културните  и  други  бариери  за  достъп  до  образование . 
1.1.1 Обновяване  и  модернизация  на  част  от  

сградния  фонд, дворното  и  прилежащите  
пространства 	на 	училището 	за  
привеждането 	им 	в  съответствие 	със  
съвременните 	стандарти . 	Създаване 	на  
възмoжнocт 	за 	преминаване 	на  
едносменно  обучение . 

200 000 лв . 

субсидия  от  Pb 

бюджет , no HП  на  
МОН, бюджет  на  

училището  

2025 г. По-функционална , безопасна  и  
достьпна  материална  база, 

едносменно  обучение , среда  за  
реализиране  на  STEM/STEAM 

базирано  обучение , ефективно  
обучение  no БДП  и  подкрепяща  

учениците  със  СОП. 

Пълен  обхват  на  
подлежащите  на  
обучение  ученици  
от  района  и 0% 

отпаднали  от  
училище  

Директор  
Главен  
счетоводител  

1.1.2 Изграждане  на  обособена  зона  за  
провеждане  на  обучение  на  учениците  no 

безопасност  на  движението . 

3 000 лв. 

HП  на  MOH 

2022 г  Ефективно  обучение  no БДП  площадка  Директор  
Главен  
счетоводител  

1.1.3 

. 

Осигуряване  на  здравословно  хранене  на  
учениците  в  училище  и  използване  на  
ресурсиза  поевтиняване  на  храната  и  
подобряване  на  нeйнoтo качество  

ежегодно  Приобщаване  към  училището , 

намаляване  на  социапните  
различия  

Включени  370 

ученици  
Директор  
Главен  
счетоводител  

1.1.4 

. 

Повишаване  броя  на  учениците, включени  
в  целодневна  организация  на  учебния  ден  
и  осъвременяване  на  организацията  и  
методите  на  работа  в  групите  

2022 г. Подкрепа  за  преодоляване  на  
трудности  в  обучението  

10 групи  Директор  

1.1.5 

. 

Подобряване  организацията  за  избор, 

използване  и  съхранение  на  учебници  и  
учебни  помагала . Осигуряване  на  
безплатен  достьп  дo различни  
съвременни  образователни  ресурси  

2022-2025 

г. 

Удължаване  живота  на  
учебниците  

Повишаване  ефективноспа  на  
образователния  процес  

Директор  
Главен  учител  
Класни  
ръководители  

Стратегическа  цел  1.2. Взаимодействия  с  деца  и  родители  за  създаване  на  положително  отношение  към  образованието  
1.2.1. 	Провеждане  на  дейности  за  съвместна  ежегодно  Формиране  на  положително  Намален  брой 	Класни  



работа  на  ученици, учители  и  родители, 

в  и  извън  училище, за  подпомагане  
адаптацията  на  учениците  към  
училищния  живот  и  мотивиране  за  
осъзнато  учене; 

отношение  към  
ученето  

отсъствия  ръководители  

1.2.2. Организиране  на  общи  дейности  no 

интереси , честване  на  празници , 

благотворителни  акции  и  други  събития  
за  приобщаване  към  училищната  
oбщнocт; 

Ежегодно  
Съгласно  
плана  на  
училището  

Приобщаване  към  училищната  
общност, 

Формиране  на  положително  
отношение  към  училището  

0% отпаднали  от  
училище  

Класни  
ръководитепи , 

ръководители  на  
извънкласни  
дейности  

1.2.3. Създаване  на  университет  за  родители  
за  повишаване  уменията  на  родителите  
за  грижа  и  подкрепа  на  децата  и  за  
взаимодействие  C институциите ; 

1 

октомври  
ежегодно  

Формиране  на  положително  
отношение  към  училището  

0% отпаднали , 

намален  брой  
отсъствия  

Директор, 

училищен  
ncuxonor 

1.2.4. Подкрепа  на  Механизма  за  съвместна  
работа  на  институциите  no обхващане  и  
включване  в  образователната  система . 

Проследяване  на  всеки  случай  на  ученик  
в  риск  oт  отпадане , както  и  подобряване  
на 	междуинституционалния 	обмен 	на  
информация; 

ежегодно  Задържане  в  училище  на  
ученици  в  puck и  подкрепа  за  
реинтеграция  на  напуснапи  

системата  

0% отпаднали  
Промяна  на  
отношението  към  
Училището  и  
ученето  

Председател  на  
комисията  no 

приобщаващото  
образование  

Стратегическа  цел  1.3. Подкрепа  за  развитието  на  специалистите , работещи  в  училището  
1.3.1. Надграждане 	и 	разширяване  

компетентностите 	на 	учителите , 

ncuxonora 	и 	ресурсните 	учители 	за  
повишаване 	на 	мотивацията 	на  
учениците 	за 	успешно 	включване 	и  
nълнoцeннo участие  в  образователния  
процес; 

1.2% oт  ФPЗ  
Бюджет  на  
училището  

ежегодно  подобрен  микроклимат  в  
класната  стая  

По-малък  брой  
провинения  на  
учениците  

Директор  
Психолог  
учители  

1.3.2. Осигуряване 	на 	възможности 	за  
повишаване 	на 	квалификацията 	на  
непедагогическия  персонал; 

2022 г  Пo-висок  професионализъм  
По-високи  резултати  в  учебната  

и  възпитателна  работа  

директор  

Стратегическа  цел  1.4. Прилагане  на  индивидуален  подход  към  всеки  ученик  
1.4.1. Прилагане  на  приобщаващи  грижи  и  на  

модели  за  адаптация  и  плавен  преход  на  
ежегодно  Плавен  преход  към  училищен  

живот  
Класни  
ръководители  на  



първокласниците  към  условията  в  
училище  

I клас, училищен  
психолог  

1.4.2. Прилагане  на  индивидуален  подход  и  
персонализиране  на  обучението  за  
всяки  ученик  съобразно  индивидуалните  
му  потребности , напредъка  и  
възможностите  за  разгръщане  на  пълния  
My потенциал  

ежегодно  По-пълно  разгръщане  на  
потенциала  на  всяко  дете  и  

подобряване  на  резултатите  My 

отучене  и  социализация  

Учителите . 
Контрол  от  
директор  

1.4.3 Използване  на  възможностите  на  
дигиталните  технологии  за  
индивидуализация  на  обучението  

ежегодно  По-пълно  разгръщане  на  
потенциала  на  всяко  дете  и  

подобряване  на  резултатите  My 
отучене  и  социализация  

Учителите . 
Контрол  от  
директор  

1.4.4. Споделяне 	на 	добри 	практики 	за  
прилагането  на  индивидуален  подход  
при  обучението  на  учениците . 

ежегодно  По-пълно  разгръщане  на  
потенциала  на  всяко  дете  и  

подобряване  на  резултатите  My 

от  учене  и  социализация  

Главен  учител, 
отговорник  за  
квалификацията  
в  училище  

Стратегическа  цел  1.5. Подкрепа  за  пълноценно  учестие  в  образователния  процес  на  учениците  със  COП  
1.5.1. Изграждане  на  достьпна  архитектурна  

среда  и  осигуряване  на  кабинет  и  
обучителни  материали  за  ефективна  
работа  на  учениците  със  COП  

5 000 

Бюджет  на  
училището  

2023 г. Подкрепа  на  обучението  на  
ученици  със  COП  за  

пълноценно  участие  в  учебня  
процес  

директор  

1.5.2. Функционално 	оценяване 	на  
образователните 	потребности 	на  
учениците  със  специални  образователни  
потребности  и  хронични  заболявания ; 

ежегодно  Подобрена  индивидуална  
работа  и  осигуряване  напредък  

в  развитието  

Налична  
документация  

директор  

1.5.3. Разработване  и  прилагане  на  програми  
за 	психомоторно , 	познавателно 	и  
езиково  развитие, за  индивидуална  и  
групова  работа  при  установени  езикови  
и/или  емоционалноповеденчески  и/или  
сензорнизатруднения; 

ежегодно  Подобрена  индивидуална  
работа  и  осигуряване  напредък  

в  развитието  

Налична  
документация  

директор  
Главен  учител  
Ресурсни  
учители  

1.5.4. Осигуряване  на  необходимата  техника  
за  провеждане  на  учебния  процес  на  
учениците  със  специални  образователни  
потребности ; 

2 000 лв  
6юджет  на  
училището  

2023 г. Подобрена  индивидуална  
работа  и  осигуряване  напредък  

в  развитието  

директор  
Ресурсни  
учители  



Стратегическа  цел  1.6. Образователна  интеграция  на  ученици  от  уязвими  групи, на  търсещи  или  получили  международна  закрила  и  
мигранти  

1.6.1. 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  

ежегодно  Толерантно  и  
взаимоуважително  общуване  в  

училище  

директор  

Стратегическа  цел  1.7. Подкрепа  за  пълноценно  участие  в  образователния  процес  на  ученици  C изявени  дарби  
1.7.1. Взаимодействие  между  училището  и  

центровете  за  подкрепа  за  личностно  
развитие  за  ранно  откриване  на  
талантите  и  способностите  на  всеки  
ученик  и  насърчаване  на  развитието  и  
реализацията  им  чрез  училищните  екипи  
за  подкрепа  

ежегодно  Увеличаване  броя  на  
желаещите  за  участие  и  

творческа  изява  

Брой  ученици  
участници  в  

дейностите  на  
центровете  за  
личностно  
развитие  

Главен  учител  
учители  

1.7.2 Създаване  на  условия  за  изява  и  
презентиране  на  талантите  (изложби , 

фестивали , конкурси, състезания ) 

5 000 лв  
6юджет  на  
училището  
спонсорства  
дарения  

ежегодно  Подкрепа  за  развитие  и  изява  
на  даровити  ученици  

Повишен  брой  на  участниците  

брой  
мероприятия  

Главен  учител  
директор  

1.7.3. Оси ryряване  на  морална  и  материална  
подкрепа  за  деца  C изявени  дарби  за  
високи 	постижения 	в 	обласпа 	на  
науките, 	технологиите , 	изкуствата 	и  
спорта . 

1000 лв  ежегодно  Подкрепа  за  развитие  и  изява  
на  даровити  ученици  

Повишен  брой  на  участниците  

Директор  
Главен  
счетоводител  

Стратегическа  цел  1.8. Превенция  и  намаляване  на  агресията  и  тормоза  и  недопускане  дискриминациа  в  училище  
1.8.1. Включване  на  ученици  в  риск  в  групи  за  

повишаване  на  социалните  умения  за  
общуване  и  решаване  на  конфликти  no 

ненасилствен  начин; 

ежегодно  Повишаване  емоционалната  и  
социална  интелигентност  

Ограничаване  
броя  
на  
регистрирани  
конфликти  

директор  
Психолог  



1.8.2. Оказване  на  психологическа  и  
педагогическа  подкрепа  за  учениците  и  
родителите  

ежегодно  Повишено  доверие  в  общността  ограничаване 6роя  
на  
регистрирани  
конфликти  

психолог  

1.8.3. Квалификация  на  педагогическите  
специалисти  за  управление  на  
конфликти , справяне  с  агресията , 
дискриминацията  и  насилието  

1500 лв. 

бюджет  на  
училището  

2024 г. Активност  от  страна  
на  учителите  и  психолога  за  

предотвратяване  и  справяне  с  
конфликти  

Ограничаване  
броя  на  
регистрирани  
конфликти  

Главен  учител  

1.8.4. Изпълнение  на  инициативи  за  
повишаване  на  толерантноспа , за  
намаляване  на  агресията  и  
кибертормоза  

ежегодно  Повишаване  емоционалната  и  
социална  интепигентност  

Брой  
мероприятия  

Главен  учител  
Психолог  

1.8.5. Доизграждане 	на 	системата 	за  
си ryрност 	и 	контрол 	на 	достьпа 	в  
училище; 

10 000 лв  
HП  на  МОН, 

Бюджет  на  
училището  

2021-2022 
г. 

Си ryрна  учебна  среда  съоръжения  Директор  

1.8.6. Формиране 	на 	компетентности 	за  
междукултурен  диалог, провеждане  на  
кампании  за  толерантност  и  намаляване  
на  агресията  на  учениците ; 

ежегодно  Повишаване  емоционалната  и  
социална  интелигентност  

Брой  
мероприятия  

Главен  учител  
Психолог  

Стратегическа  цел. 1.9. Разширяване  на  възпитателната  функция  на  училището  
1.9.1. Формиране 	на 	национално  

самосъзнание , национална  идентичност, 
национално  самочувствие , национална  
гордост, 	национално 	достойнство . 

Организиране  на  дейности, свързани  с  
почитане 	на 	българската 	история, 

култура  и  образование . 

ежегодно  Самопознание  и  
самоопределяне  чрез  

общността  

Брой  
мероприятия  

Главен  учител  
учители  

1.9.2. Формиране  на  просоциално  поведение  
чрез  дейности  в  подкрепа  на  каузи  в  
рамките  
на  доброволчество , благотворителност , 

екологични  инициативи  и  др. 

ежегодно  Просоциално  поведение  Брой  инициативи  Главен  учител  
учители  

1.9.3. Формиране  на  нагласи  за  приемане  на  
различията  между  учениците, основани  

ежегодно  Липса  на  конфликти , 

основани  на  раса, народност, 

Брой  дейности  Главен  учител  
Психолог  



на  раса, народност, етническа  
принадлежност, произход, pen игия  

етническа  принадлежност, 
произход, penu гия  

учители  

1.9.4. Формиране  на  умения  за  
самонаблюдение , самооценка , 
самоуважение  и  управление  на  
собственото  развитие  и  напредък  

ежегодно  Просоциално  поведение, 
желание  за  себедоказване  

Психолог  
учителите  

1.9.5. Разширяване  на  формите  и  обхвата  на  
извънкласните  дейности . Стимулиране  и  
подкрепаза  развитие  и  изява  на  
заложбите  и  талантите  

ежегодно  Самочувствие  и  желание  за  
себедоказване  

Брой  
мероприятия  

директор  
Ръководители  на  
извънкласни  
форми  

1.9.6. Обогатяване  на  възпитателната  работа  в  
училище  чрез  взаимодействия  с  други  
институции  и  организации  

ежегодно  Повишаване  ефективноспа  на  
възпитателната  работа  

Брой  организации  
и  институции  

Директор  
Главен  учител  

1.9.7. Подкрепа  на  дейноспа  на  ученическия  
съвет  в  училището  

ежегодно  Формиране  на  лидерски  
умения  и  

o pra низа  цион  на  
култура  

Главен  учител  

1.9.8. Конструктивни 	взаимодействия 	на  
училището  с  родителите  и  включване  на  
родителите  в  различни  дейности , 

ежегодно  формиране  на  ценности, 

нагласи, мотиви  
Брой  дейности  Класни  

ръководители  

1.9.9. Споделяне  в  педагогическата  колегия  на  
модели 	за 	ефективни 	възпитателни  
взаимодействия  в  учебен  час  и  часа  на  
класа, 	добри 	практики 	и 	иновации. 
Разработване 	на 	методически 	и  
дидактически  ресурси  за  възпитателна  
работа  в  училище; 

ежегодно  Повишаване  ефективноспа  на  
възпитателната  работа  

Брой  разработки  
(ресурси) 

Главен  учител  
учители  

Стратегическа  цел  2.1. Учебно  съдържание, преподаване  и  оценяване  в  съответствие  с  компетентностния  подход  
2.1.1. Разработване  на  училищните  учебни  

планове  и  програми  съгласно  
изискванията  на  Стандарта  за  учебния  
план, в  контекста  на  компетентностния  
подход  при  отчитане  на  желанията  и  
потребностите  на  учениците  

ежегодно  Оси ryряване  на  обучение  
според  
ДOC 

документация  Директор  
Главен  учител  

2.1.2. Смяна  на  фокуса  на  обучението  от  
преподаване  на  знания  към  овладяване  

ежегодно  Формиране  на  ключови  и  
мерки  компетентности  

Учители  
Контрол  



на  ключови  компетентности  и  развитие  
на  способности  да  се  решават  проблеми  

директор  

2.1.3. Разширяване  изучаването  на  чужд  език  
и 	придобиването 	на 	дигитални 	и  
комуникативни  умения; 

ежегодно  Повишаване  на  езиковата  и  
технологична  грамотност  

Директор  
Главен  учител  
Учители  

2.1.4. Използване  и  създаване  на  разбираеми , 
атрактивни 	и  съвременни  електронни  
ресурси, 	подпомагащи 	придобиването  
на 	необходимите 	компетентности 	и  
стимулиращи 	развитие 	на  личностни , 
социални  и  граждански  умения  и  на  
емоционална  интелигентност ; 

ежегодно  Повишена  ИКТи  дигитална  
грамотност  

Повишаване  ефективността  на  
учебнияпроцес  

Брой  продукти  Директор  
Главен  учител  
учители  

2.1.5. Формиране  на  умения  на  учениците  за  
използване  на  придобитите  
компетентности  при  изпълнение  на  
ежедневни  задачи, за  справяне  в  сложни  
и  непознати  житейски  ситуации  в  
променяща  се  среда  

ежегодно  Повишени  умения  за  успешна  
адаптация  в  реална  среда  

Директор  
Главен  учител  
учители  

2.1.6. Формиране  на  умения  за  свързване  на  
знанията 	и 	уменията 	от 	различни  
области  и  за  прилагане  на  наученото  в  
практически  ситуации . Поощряване  на  
ученето  чрез  преживяване  и  решаване  
на  реални  проблеми ; 

ежегодно  Повишени  умения  за  успешна  
адаптация  в  реална  среда  

Директор  
Главен  учител  
учители  

2.1.7. 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 	компетентности 	у  
учениците; 

ежегодно  Успешно  формиране  на  
свързващи  компетентности  

Директор  
Главен  учител  



2.1.8. Ориентиране 	на 	оценяването 	към  
ключовите 	компетентности 	с 	акцент  
върху 	функционалната 	грамотност 	в  
обласпа 	на 	четенето, 	математиката , 
природните 	науки, 	както 	и 	към  
междукултурни  компетентности , умения  
за 	решаване  на 	проблеми  в  екип 	и  
метакогнитивни  умения; 

ежегодно  Формирани  
компетентности  за  

самостоятелно  учене, работа  no 

проблеми, работа  в  екип  и  
проследяването  им  

Работни  листове  
Оценъчни  
скали  

Директор  
Главен  учител  

2.1.9. Синхронизиране 	на 	изискванията 	на  
вътрешното , 	външнoтo 	и  
международното 	оценяване 	на  
учениците  към  ключовите  компетенции  
на  учениците; 

ежегодно  Повишени  резултати  на  
учениците  

Тестове  
Оценъчни  скали  

Директор  
Главен  учител  

2.1.10 Интегриране  на  дигиталната  и  
медийната  грамотност  в  обучението  no 
всички  учебни  предмети  

ежегодно  Подобряване  ефективноспа  на  
учебния  процес  

Електронни  
продукти  

Директор  
Главен  учител  
учители  

2.1.11 Системно  взаимодействие  с  родителите  
за  формиране  и  развитие  у  учениците  на  
ключовите  компетентности  и  на  умения  
за  живот  и  работа  през  XXI век. 

ежегодно  Проява  на  компетентностите  
npu работа  в  група, работа  no 

проект  

Директор  
ncuxonor 
Главен  учител  
учители  

Стратегическа  цел  2.2. Възпитание  в  ценнопи  
2.2.1 Насърчаване  на  ценностно-ориентирано  

поведение  и  създаване  на  атмосфера  в  
класната  стая, благоприятстваща  
формиране  на  социални  и  граждански  
компетентности  

ежегодно  Ценностно  ориентирано  
поведение  

Намаляване  на  нарушенията  на  
училищния  ред  и  yкopимoтo 

поведение  

Психопог  
учители  

2.2.2. Реализиране 	на 	инициативи 	за  
съхраняване 	и 	утвърждаване 	на  
българската  национална  идентичност  и  
популяризиране 	на 	българския 	език, 
традиции  и  култура; 

ежегодно  Формиран  
смисъл  за  национапно  

самосъзнание  

Брой  инициативи  Главен  учител  
преподаватели  

2.2.3. Възпитание, насочено  към  изграждане  у  
учениците  на  стремеж  за  изказване  на  
информирано 	мнение, 	за 	проява 	на  
взаимно 	уважение, 	разбирателство 	и  
сътрудничество ; възпитание  в  доброта; 

ежегодно  Формирани  компетентности  за  
живoт  с  другите  и  отстояване  на  

себе  Cu 

Главен  учител  
преподаватели  



2.2.4. Обучение, насочено  към  приобщаване  
към 	европейските 	и 	общочовешките  
цен  ности; 

ежегодно  Формирани  компетентности  за  
живот  C другите  

Главен  учител  
преподаватели  

2.2.5. Изграждане  на  умения  за  критично  
мислене  и  разбиране  за  света, културата , 

религиите , историята , медиите, 
икономиката , околната  среда, 
устойчивоспа  

ежегодно  Формирани  компетентност  за  
живот  с  другите-толерантност  и  

взаимоуважение  

Главен  учител  
преподаватели  

2.2.6. Развитие 	на 	ценностно-ориентирано  
поведение  за  зачитане  на  човешкото  
достойнство , свободата , демокрацията , 

равенството , 	правовата 	държава 	и  
правата 	на 	човека, 	C 	акцент 	върху  
детското  участие  

ежегодно  Формирано  поведение  
утвърждаващо  демократичното  

гражданство  

Главен  учител  
преподаватели  

2.2.7. Формиране  на  компетентности  за  
междукултурен  диалог  и  изява  на  
активна  гражданска  позиция; 

осигуряване  на  детското  и  младежко  
участие  

ежегодно  Проява  на  активна  позиция  и  
гражданско  участие  

Главен  учител  
преподаватели  

2.2.8. Формиране  на  толерантност  и  уважение  
към 	етническата , 	националната , 

културната, 	езиковата 	и 	религиозната  
идентичност  на  всеки  ученик; 

ежегодно  Толерантно  поведение  Брой  
дейности  

Главен  учител  
преподаватели  

Стратегическа  цел  2.3. Развитие  на  способнопите  и  талантите  
2.3.1. Разширяване  на  спектьра  от  занимания  

no интереси , насочени  към  развитието  
на 	личнoстни 	и 	междуличностни  
умен  ия; 

1500 лв. бюджет  на  
училището  

ежегодно  Повишен  брой  на  
мотивираните  за  включване  и  

участие  

2 клуба  
1 спортна  секция  

Директор  
Ръководители  на  
клубове  

2..3.2. Разширяване  на  обхвата  на  участниците  
в 	заниманията 	no 	интереси, 	чрез  
провеждане 	на 	различни 	форми 	на  
изяви  на  училищно  и  междуучилищно , 

oбщинcкo нивo и  др. 

ежегодно  Повишен  брой  ученици  
мотивирани  за  творческа  изява  

Брой  дейности  Главен  учител  
Ръководители  
дейности  

2.3.3. Задълбочаване 	на 	сътрудничеството  
между 	училището 	и 	центровете 	за  

ежегодно  Подкрепа  за  
Талантите  

Брой  съвместни  
дейности  

Директор  
Главен  учител  



подкрепа 	за 	личностното 	развитие  
(ЦПЛР ) за  изпълнение  на  дейности  no 

и  нтереси ; 

Повишен  интерес  за  участие  и  
изява  

2.3.4. Привличане  на  представители  на  висши  
училища , научни  институти , социални  
партньори  и  неправителствени  
организации  в  подкрепа  на  заниманията  
no интереси  и  извънучилищните  
дейности  

ежегодно  Мотивирани  за  включване  в  
дейности  ученици , 

повишена  ефективностна  
извънкласните  дейности  

Брой  външни  
ръководители  

директор  

Стратегическа  цел  3.1. Обезпечаване  на  образоватилните  дейности  в  

училище  с  мотивирани , отговорни  и  с  висока  професионална  квалификация  педагогически  специалисти  
3.1.1. Подкрепа 	на 	новопостъпващите  

педагогически  специалисти  в  училището  
ежегодно  Мотивирани , отговорни  и  c no- 

висока  квалификация  учители  
брой  
нoвonocтьnили  и  
подкрепени  
учители  

Главен  учител, 

наставници  

3.1.2. Изработване  и  прилагане  на  система  за  
проследимост  на  придобитите  
квалификации  и  на  необходимоспа  oт  
продължаваща  квалификация  на  
педагогическитеспециалисти  

2022 г. Повишена  ефективност  на  
квалификационната  дейност  

Карта  за  
квалификация  на  
учителите  

Главен  учител  

3.1.3. Развитие 	на 	дигиталните  
компетентности 	на 	педагогическите  
специалисти 	за 	прилагане 	на 	новите  
технологии , за  облачни  ИKT услуги , за  
иновативни 	дигитални 	методи 	за  
преподаване, 	за 	интегриране 	на  
дигиталната 	медийна 	грамотност 	в  
обучението  no всички  учебни  предмети  

и  др•; 

1 500 лв  
Училищен  бюджет  

2022 г  
2024 г. 

Повишена  ефективност  на  
преподаване  и  засилена  

мотивация  на  учениците  за  
учене  

100% oт  
учителите  
участници  в  
курсове  за  
квалификация  

Главен  учител  
учители  

3.1.4. Развиване 	на 	компетентностите 	на  
педагогическите  специалисти  за  работа  с  
даровити /талантливи 	ученици , 	с  
ученици  със  COП  

и  в  мултикултурна  среда; 

2023 г. Повишена  ефективност  на  
работата  на  учителите  с  тези  

групи  ученици  

100% oт  
учителите  
участници  в  
курсове  за  
квалификация  

Главен  учител  
Учители  



3.1.5. Мобилност 	на 	педагогически  
специалисти , в  т.ч. и  чрез  Европейска  
програма  Еразъм+. 

2022-2025 повишена  ефективност  на  
обучението, 

мотивирани  учители  за  
прилагане  на  иновации  

15 педагогически  
специалисти  

Отговорник  
проектни  
дейности  

Стратегическа  цел  4.1. Създаване  и  развитие  на  ефективни  училищни  общности  
4.1.1. Прилагане 	на  училищни 	политики  за  

създаване  на  позитивен  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  
на  гаси. 

ежегодно  Подобрена  комуникация  
в  общността  

Намаляване  броя  
на  конфликтите , 
жалбите  и  
оплакванията  

Директор  
Психолог  
Главен  учител  

4.1.2. Насърчаване  участието  на  училищните  
общности  в  планиране  и  реализиране  на  
училищни  събития  - конкурси , празници, 
тьржества , спортни  събития  и  др. 

ежегодно  
Формирани  

умения  за  живот  с  другите, 
организационни  умения  

брой  и  качество  
(чрез  анкети )на  
планирани  и  
проведени  
мероприятия  

Главен  учител  
учителите  

4.1.3. 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. 

ежегодно  Намаляване  броя  на  
отпадналите  ученици, 

повишаване  на  
образователните  резултати  

0% отпаднали  
Среден  ycnex no- 

висок  от  5.50 

Директор  
Учителите  

Стратегическа  цел  4.2. Обединяване  на  ресурсите  на  семейството  и  училището  за  пълноценно  развитие  на  ученика  



4.2.1. Прилагане  на  подходящи  форми  за  
взаимодействие  с  родителите , насочени  
към  осъзнаване  и  осъществяване  на  

техните  отговорности  за  възпитанието, 
развитието,образованието  и  

отглеждането  на  децата  

ежегодно  Намаляване  броя  на  
отпадналите  

Намаляване  на  броя  на  
отсъствията  

Осигуряване  на  високи  
резултати  отучебния  процес  

0% отпаднали  
Среден  ycnex no- 

висок  oт  5.50 

Главен  учител  
Психолог  

4.2.2. Проучване  становището  на  родителите  
no значими  за  училищния  живoт  теми  
(допитвания, 	анкети, 	формуляри 	за  
обратна  връзка  и  др.) и  създаване  на  
условия 	за 	диалог, 	доверие 	и  
равнопоставеност 	npu 	вземането 	на  
решенията 	за 	образованието 	и  
развитието  на  децата  и  учениците  

ежегодно  Повишаване  на  доверието  
между  родители  и  училище, 

Пo-широко  и  
отговорно  участие  
на  родителитев  
живота  на  
училището  

Директор  
Главен  учител  
Психолог  

4.2.3. Координиране  взаимодействието  на  
семействата  с  външни  институции  и  
организации , оказващи  социална , 

образователна  и  личностна  подкрепа  за  
учениците  

ежегодно  Подкрепа  и  сигурностза  
ученици  в  риск  

3адържане  в  училище , 

реинтегриране  

Брой  семейства  и  
ученици  

Директор  
Психолог  
Класни  
ръководители  

Стратегическа  цел  5.1. Насърчаване  и  развитие  на  култура  за  иновации  

5.1.1. Въвеждане  на  иновации  в  
образователното  съдържание , методите  
на  преподаване  и  образователната  
среда  

ежегодно  Повишаване  ефективноспа  и  
ефикасноспа  

на  работа  на  училището , no- 

добри  резултати  

Документирани  
иновации  

Директорглавен  
учител  
Главен  
счетоводител  
учители  

5.1.2. Проучване  и  въвеждане  на  иновации  в  
организацията  и  управлението  на  
училището  

ежегодно  Повишаване  ефективноспа  и  
ефикасноспа  

на  работа  на  училището  

Директор  
Главеен  
счетоводител  

5.1.3. Сътрудничество  за  мултиплициране  на  
иновации  между  училището  и  
иновативни  училища  

ежегодно  Повишаване  резултатите  oT 

учебната  и  възпитателна  работа  
Директор  
Главен  учител  

5.1.4. Проучване  и  оценка  на  иновации , които  
успешно  се  прилагат  в  у-ще, noдгoтoвкa 

за 	мултиплициране 	на 	ефекта 	им 	и  
кандидатстване  за  иновативно  училище; 

2022 г. Повишаване  на  културата  за  
иновации  и  мотивиране  за  

собствен  опит  

Директор  
Главен  учител  



Стратегическа  цел  5.2. Иновации  в  образователния  процес  
5.2.1. Разширяване  прилагането  на  проектно- 

базирано  обучение  на  база  интегрирано  
знание  за  развитие  на  уменията  за  
критично  мислене , взимане  на  
информирано  решение, прилагане  на  
знанията  в  практиката  и  формиране  на  
отношение  към  значими  за  обществото  
проблеми  

ежегодно  Планиране  на  цели  и  дейности , 

ориентирани  към  формиране  
на  компетентности  повишена  

мотивация  за  участие  в  
учебните  дейности  и  

себеразвитие . 

Директор  
Главен  учител  
учители  

5.2.2. Пълноценно  използване  на  STEM 

средата  за  прилагане  на  нови  методи  на  
преподаване , с  цел  мотивиране  на  
учениците  за  учене, трайно  знание  и  
професионална  ориентация  

ежегодно  Развитие  на  цифровите  и  
технически  компетентности  
Мотивиране  за  развитие  

Брой  
ученици ,работили  
в  STEM средата  
100% 

Директор  
Главен  учител  
учители  

5.2.3. Прилагане 	на 	хибридна 	форма 	на  
обучение  (присъствено  и  дистанционно ) 

чрез 	използване 	на 	отворени  
образователни  ресурси  и  прилагане  на  
иновативни  методи  на  преподаване ; 

ежегодно  Подкрепа  на  процеса  на  
самостоятелно  учене, 

осигуряване  на  по-добри  
учебни  резултати  

Брой  ученици  Директор  
Главен  учител  
учители  

Стратегическа  цел  5.3. Иновации  в  образователната  среда  
5.3.1. Подобряване  на  образователната  среда  

чрез  създаване  на  училищен  центьр  със  
STEM среда ; 

15 000 лв. 

HП  на  МОН, 

Бюджет  на  
училището  

2021-2025 

г. 

Подобряване  мотивацията  за  
участие  и  по-високи  резултатит  

от  обучението  

Изградени  
кабинети , 

Съоръжения , 

площадки , STEM 

центьр  

Директор  
Главен  
счетоводител  

5.3.2. Осигуряване  на  естетични , модерни  и  
гъвкави  пространства  в  училище , които  
осигуряват  адаптация  спрямо  
променящите  се  нужди  на  обучението  и  
иновативните  практики  

ежегодно  Подобряване  мотивацията  за  
участие  и  по-високи  резултатит  

от  обучението  

Съоръжения  и  
архитектурни  
решения  

Директор  
Главен  
счетоводител  

5.3.3. Разширяване  на  образователната  среда  
извън  училището  с  оглед  прилагане  на  
иновации  
в 	удобни 	и 	достьпни 	пространства, 
включително  и  сред  природата . 

ежегодно  Подобряване  мотивацията  за  
участие  и  по-високи  резултатит  

от  обучението  

Съоръжения  и  
архитектурни  
решения  

Директор  
Главен  
счетоводител  

Стратегическа  цел  5.4. Развитие  на  образованието  в  дигитална  среда  и  чрез  дигитални  реурси  



5.4.1. Балансирано  използване  на  дигиталните  
образователни  решения  и  на  
традиционното  учене  съобразно  
възраспа  на  децата  

ежегодно  Подобряване  мотивацията  за  
участие  и  по-високи  резултатит  

от  обучението  

100% CT учителите  
прилагат  
принципа  

Главен  учител  
учители  

5.4.2. Развиване  на  уменията  на  
педагогическите  специалисти  за  
преподаване  в  онлайн  среда  и  за  
разработка  и  използване  на  дигитално  
учебносъдържание  

ежегодно  Развитие  на  дигиталните  
компетентности  на  

педагогическите  специалисти  

100% от  учителите  Директор  
Главен  учител  
учители  

5.4.3. Формиране  на  умения  за  безопасно  
използване  на  интернет, за  
разпознаване  на  рискове,заплахи, 
фалшивите  новини  и  др  

ежегодно  Осигуряване  на  безопасност  
при  работа  в  електронна  среда  

Директор  
Главен  учител  
учители  

5.4.4. Ефективен  и  постоянен  контрол  CT 

страна  на  педагогическите  специалисти  
за  спазване  на  правилата  за  работа  в  
мрежата  на  учениците  в  училище  

ежегодно  Осигуряване  на  безопасност  
при  работа  в  електронна  среда  

100% CT учителите  Директор  
учители  

5.4.5. Редуциране  достъпа  до  вредно  или  
незаконно  съдържание  в  интернет  на  
учениците  в  училище  от  ръководителя  
на  компютьрния  кабинет, съвместно  с  
интернет  доставчика  

ежегодно  Осигуряване  на  безопасност  
при  работа  в  електронна  среда  

Директор  
Отговорник  за  
компютьрния  
кабинет  

5.4.6. Споделяне , интегриране  и  използване  на  
вече 	съществуващи 	и 	доказали  
ефективноспа  си  безплатни  дигитални  
образователни 	ресурси 	за 	ученици 	и  
уч  ител  и; 

ежегодно  Повишаване  ефективноспа  нa 

учебния  процес  и  мотивацията  
за  личностно  развитие  

Директор  
Главен  учител  
учители  

5.4.7. Разработване  и  осигуряване  за  
безвъзмездно  ползване  на  дигитални  
образователни  pecypcu за  учениците  

ежегодно  Повишаване  ефективноспа  на  
учебния  процес  и  мотивацията  

за  личностно  развитие  

Брой  продукти  Директор  
Главен  учител  
Учители  

Стратегическа  цел  5.5. Образование  и  устойчиво  развитие  

5.5.1. Осъществяване 	на 	специализирани  
обучения 	на 	учители 	за 	ефективно  
педагогическо 	взаимодействие 	в  
съответствие  C принципите  за  устойчиво  

2022 г. 
2023 г. 

Повишена  културата  за  
прилагане  политиките  на  

устойчиво  развитие  
Две  обучения  

Директор  
Главен  учител  



развитие; 
5.5.2. Обогатяване  и  раширяване  на  

дейностите  no опознаване  на  природата  
в  неурбанизирана  среда  

ежегодно  отговорно  отношение  към  
опазване  на  природата  

Брой  дейности  
в  неурбанизирана  
среда  

Главен  учител  
учители  

5.5.3. Разширяване  на  дейностите , свързани  с  
повишаване  на  двигателната  активност  и  
здравословното  хранене  

ежегодно  Формирани  умения  за  
здравословен  начин  на  живот  

Брой  проведени  
тематични  
дейности  и  брой  
участници  

Главен  учител  
учители  

5.5.4. Изграждане  на  екологична 	култура 	и  
навици 	за 	разделно 	събиране 	на  
отпадъци ; 

ежегодно  Формирани  умения  за  опазване  
на  природата  

Брой  дейности  
с  екологична  
насоченост  

Главен  учител  
учители  

5.5.5. Реализиране  на  дейности  за  
популяризиране  на  европейските  
инициативи  в  областта  на  
образованието  за  yстoйчивo развитие  

ежегодно  Повишена  култура  за  прилагане  
политиките  на  устойчиво  

развитие  

Брой  
мероприятия  за  
отбелязване  на  
Европейски  
инициативи  

Главен  учител  
учители  

5.5.6. Организиранена  обучение, ориентирано  
към  формиране  на  знания  и  умения  за  
живот  C фокус  към  здравното  
образование , здравословното  хранене, 

първа  долекарска  помощ, безопасно  
движение  no пътищата, обучение  no 

различни  видове  спорт  и  други  C 

aктивнoтo участие  и  на  родителите; 

ежегодно  Формирани  компетентности  
за  здравословен  начин  на  
живoт, безопасност  на  

движение  no пътищата  и  
оказване  на  първа  долекарска  

помощ  

Брой  
мероприятия  

Главен  учител  
учители  

5.5.7. Използване  на  отворени  образователни  
ресурси 	и 	модели 	за 	yсΡтoйчивo 

развитие. 

ежегодно  Повишен  интерес  към  
проблемите  на  yстoйчивoтo 

развитие  

Брой  ресурси  Главен  учител  
учители  

Стратегическа  цел  5.6. Модернизиране  на  образователната  инфраструктура  към  устойчиво  развитие  
5.6.1. Извършване  на  основен  ремонт  на  

старата  сграда, вкл. конструктивно  
укрепване, подмяна  на  всички  
инсталации  и  въвеждане  на  мерки  за  
енергийна  ефективност  

100 000 лв. 

OП  „Регионално  
развитие" 2021-2027, 

Целева  субсидия  oт  
PБ  

2021-2025 
г  

Оси ryрена  учебна  среда  
достъпна, безопасна , 

енергоспестяваща , 

функционално  адаптирана  към  
иноваациите  в  обучението . 

Учебната  сграда  и  
съоръжения  

Директор  
Главен  

счетоводител  
oтгoвopник  
проекти  

5.6.2. Обособяване  на  STEM 

центрове (вътрешни  пространства ), вкл. 

за  занимания  no кoмпютьpнo 

15 000 лв. 

HП  на  МОН, 

Бюджет  на  

2021-2022 

г. 
Осигурена  функционално  

адаптирана  към  иноваациите  в  
обучението  среда . 

STEM центрове  
Кабинет  no 

компютърно  

Директор  
Главен  учител  
отговорник  



моделиране  училището  моделиране  проекти  

5.6.3. Разширяване  обхвата  на  интегрираната  
система  за  сигурност  и  контрол  на  
достъпа  за  осигуряване  на  пълно  
прокритие  на  съществуващото  локално  
видеонаблюдение  

10 000 лв. 

HП  на  МОН, 

Бюджет  на  
училището  

2021-2022 

г. 
Осигурена  безопасна  
образователна  среда  

Съоръжения  към  
системата  за  
достъп  

Директор  
Главен  

счетоводител  
отговорник  
проекти  

5.6.4. Изграждане  на  площадка  за  обучение  no 

БДП  
3 000 лв. 

HП  на  MOH 

2022 г. Повишена  ефективност  oт  
обучението  no БДП  

Площадка  
акт  за  приемане  

Директор  
Главен  

счетоводител  
5.6.5. Изграждане  на  допълнителни  игрища  в  

севернатазона  
15 000 лв. 

Дарения, 
ПУДООС, 

бюджет  на  
училището  

2022 г. Повишена  физическа  активност, 

доброздраве  
Игрища  
актза  приемане  

Директор  
Главен  
счетоводител  
отговорник  
проекти  

5.6.6. Подмяна  на  част  oт  външната  ограда  на  
училището 	- 	монтаж 	на 	предпазни  
решетки 	oт 	кoвaнo 	жепязо 	над  
съществуващата  каменна  зидария ; 

50 000 лв. 

Целева  субсидия  
oт  PБ  

бюджет  у-ще  

2023-2024 

г• 

Осигуряване  безопасна  среда  ограда  Директор  
Главен  
счетоводител  
отговорник  
проекти  

5.6.7. Изграждане  на  открита  лекоатлетическа  
писта 	в 	зелената 	nлoщ, 	западно 	oт  

новата  сграда  

4 000 лв  
Бюджет  училище  

2024-2025 Повишена  физическа  активност  писта  Директор  
Главен  
счетоводител  

5.6.8. Изграждане  на  дonълнитeлни  елементи  
на 	достъпната 	архитектурна 	среда: 
рампа  в  северната  част  на  дворното  
пространство 	и 	достъпен 	маршрут  
(наастилка  с  тактилни  ивици ) в  посока  
изток-запад, 	от 	външната 	порта 	дo 

рампата  на  новата  сграда  

Достъпна  и  сигурна  
архитектурна  среда  

Рампа  и  настилка  Директор  
Главен  
счетоводител  
отговорник  
проекти  

Стратегическа  цел  6.1. Преход  от  стандартизиран  подход  в  управлението  към  управление  основано  на  креативност  и  иновации  
6.1.1. Прилагане  на  екипен  подход  на  

взаимодействие  между  всички  
участници  в  образователния  процес  

ежегодно  Подобрена  ефективност  и  
ефикасност  на  управлението  

Директор  



6.1.2. Утвърждаване  на  училищните  съвети  
като  ефективен  участник  в  училищния  
живот  и  в 	рганизационното  развитие  
на  училището . Разширяване  участието  на  
учениците  при 	обсъждане  на  важни  за  
тях  въпроси  и  вземането  на  решиния  

ежегодно  Развити  компетентности  за  
отговорно  гражданство , 

повишена  организационна  
култура  подкрепа  за  

разгръщане  на  лидерство  

Брой  заседания  
Брой  
организирани  
инициативи  

Директор  
Главен  учител  

Стратегическа  цел  6.2. Сътрудничество  между  институциите  и  свързване  в  мрежи  
6.2.1. Създаване  и  поддържане  на  ефективни  

тематични  партньорски  мрежи  между  
училището  и  други  училища  

ежегодно  повишена  квалификация  на  
учителите  no определени  теми, 

споделени  ресурси  

Брой  срещи  и  
обменени  ресурси  

Директор  
Главен  учител  

6.2.2. Ефективно  взаимодействие  с  
неправителствени  организации  и  други  
представители  на  гражданското  
общество  no въпросите  на  училищното  
образование  

ежегодно  Повишена  ефективност  на  
работата  на  училището  

Брой  срещи  
Брой  приети  
инициативи  

Директор  
Главен  учител  

6.2.3. Споделяне  на  ресурси  между  училището  
и  други  образователните  институции  от  
региона  

ежегодно  Повишена  ефективност  на  
образователните  дейности , 

мотивирани  за  участие  
ученици  

Брой  споделени  
ресурси  

Директор  
Главен  учител  

6.2.4. Провеждане  на  съвместни  инициативи , 

партниране  и  споделяне  на  ресурси  с  
библиотеки , музеи  и  други  културни  
институции  и  научни  организации  

ежегодно  Повишена  ефективност  на  
образователните  дейности , 

мотивирани  за  участие  
ученици  

Брой  съвместни  
дейности  

Директор  
Главен  учител  
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