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Числен състав: 

Ученици  - 442 
 

Педагогически персонал  -  44 

Брой паралелки – 20  

Брой групи целодневна организация  - 12 

 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Мисията на СУ „Иван Вазов” – Благоевград е да: 

➢ Осигурява пълен курс на задълбочена общообразователна 

подготовка на учениците от І до VІІ клас, висока обща култура и социална 

реализация; 

➢ Създава условия за развитие на интелекта, интересите и 

способностите на учениците, за формиране на гражданска позиция и 

приобщаване към националните и общочовешки ценности, на прагматичната 

насоченост, самостоятелност, инициативност и предприемачество в социалната 

адаптация на личността; 

➢ Създава гаранции, че младите хора, обучавани в училището, 

придобиват нагласи или отношения, знания и умения, за да учат цял живот, да 

се трудят и да се реализират като успешни личности; 

➢ Съхранява положителната визия на училището и издигне на 

неговия обществен статус, като институция за успешна житейска подготовката 

на младите хора. 

 

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Утвърждаване на СУ „Иван Вазов” – Благоевград като 

конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални 

и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и 

реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на учителската 

колегия; обособяването й като екип от високо отговорни личности, проявяващи 

толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на 

творческо и критично мислене в осъществяване на обучението, възпитанието и 

социализацията за утвърждаване на младия човек като гражданин на България 

и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира 

знания, личностни умения и нагласи у учениците за активно взаимодействие 

със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, 

противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 
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3. ЦЕННОСТ 

 

Ценността на СУ „Иван Вазов” като необходима обществена институция 

се съдържа в следните аргументи: 

✓ Пълно осъзнаване от училището на мисията и визията си като 

образователно-възпитателна институция, важността на поставящите си цели и 

значимостта на основната си дейност. 

✓ След като образованието е потребност и едно от основните права на 

личността, то се консумира в институцията наречена училище. 

✓ Училището дава успешен старт в живота на младите хора чрез 

формираните у тях социални и комуникативни умения, нагласи или отношения 

и други компетентности. 

✓ В училището всеки ученик се възприема като личност, има равен 

шанс за развитие и напредък и възможността да развие своите заложби. 

✓ Училището съхранява и обогатява натрупания многовековен 

позитивен опит във възпитанието и обучението на младите хора. 

✓ Училището разширява своите функции като приобщава 

семейството като съмишленик в реализирането на личностното формиране на 

младия човек, чрез сътрудничество и доверие. 

✓ Училището издига авторитета на много хора, които са избрали 

учителската професия като съдба и призвание, и е най-значима за формирането 

на човешката личност. 

 

4. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА  

СТРАТЕГИЯТА 

 

1. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на 

учениците и нарастващата взискателност на родителите чрез активно 

взаимодействие с тях и ефективно използване на наличната материално-

техническа база. 

2. Водени от разбирането за уникалност на всеки ученик прилагане на 

личностно-ориентирания модел на педагогическо взаимодействие от 

педагогическите специалисти чрез стимулиране на индивидуалната им 

интелигентност. 

3. Поддържане на високо качество и ефективност в 

общообразователната подготовка, която обхваща следните групи ключови 

компетентности: 

- компетентности в областта на български език; 

- умения за общуване на чужди езици; 

- математическа компетентност и основни компетентности в областта на 

природните науки и на технологиите; 

- дигитална компетентност 

- умения за учене; 
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- социални и граждански компетентности; 

- инициативност и предприемчивост; 

- културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 

- умения за подкрепа на устойчиво развитие и за здравословен начин на 

живот и спорт 

4. Поддържане и защита авторитета на учителя и учителската 

професия чрез усъвършенстване системата за квалификация и перманентно 

обучение и изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” и 

подобряване на методическа дейност. 

5. Повишаване качеството на педагогическия и административния 

контрол. 

6. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в 

училището чрез фокусиране върху актуални социални проблеми като 

гражданско и здравно образование, и ограничаване на рисковото поведение. 

7. Привличане и приобщаване на родителската общност за активно 

участие в решаване на училищните проблеми и подпомагане на развитието на 

училището от училищното настоятелство (УН) като орган подпомагащ 

цялостната УВР. 

8. Създаване на Обществен съвет (ОС) и задълбочаване на контактите 

с обществени организации и институции чрез, отворени за проблемите на 

училището, привличане на допълнителни източници за подпомагане на 

училищните дейности и подобряване на МТБ чрез участие в национални и 

европейски програми и проекти. 

9. Издигане престижа и авторитета на училището. 

 

5. ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА, ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО Й, РЕЗУЛТАТИ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Целеполагането е израз на волевото оптимистично развитие на 

училището в резултат от изводите от аналитичната част на стратегията. 

Отчитайки влиянието и значението на днешните и в следващите няколко 

години външни и вътрешни фактори по влияещи върху развитие на училището 

училищната общност поставя описаните по-долу цели и подцели на 

стратегията, както и предполагаемите дейности и прогнозни резултати като 

постижение. 

Срокът за реализация на поставените цели и свързаните с тях дейности е 

валиден за целия срок на действие на стратегията, т.е. той стои постоянно на 

вниманието на всеки член на училищната общност. 

Отговорността за тяхното изпълнение пада върху всички пряко или 

косвено свързани с основната дейност на училището – провеждане на 

образователно-възпитателен процес. 

Подредбата на целите е съобразена със значимостта на елементите 

съставящи училищната система (общност) – ученикът, учителят, родителят, 

процеса на обучение, възпитание и социализация, учебно-техническата и 

материална база, главните субекти от външната среда и завършва с 

обединяващата ги институция – училището: 
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Цел 1. Поставяне ученика в центъра на процеса на обучение, възпитание и 

социализация и формиране у него на ключови компетентности и 

способности за качествен живот и дейност през училищния му период и 

след него: 
              

Подцел 1.1. Получаване от всеки ученик висока степен на функционална грамотност по 

учебните предмети от общообразователната подготовка и покриване на ДОС: 
             

Дейност 1.1.1. Осигуряване на равен достъп до образование на всички ученици от 

района, подлежащи на задължително обучение и интегриране на децата от 

сегрегирани групи и отговорно осъществяване на професионалните 

задължения: 
            

Прогнозен резултат 1.1.1.1. Създаване на условия за развитие на потребности, интереси и 

нагласи за учене и за обучение и самоусъвършенстване през целия 

живот; 

1.1.1.2. Изграждане на образовани, физически и морално здрави 

дееспособни личности, с възможности за реализация и готови да поемат 

граждански отговорности; 

1.1.1.3. Обхват на всички ученици ненавършили 16 години от района. 

 

Цел 2. Формиране на българския гражданин като гражданин на демократично 

общество – българско и европейско, като свободна, морална и 

инициативна личност с широка обща култура, уважаваща законите, 

правата на другите, техния език, религия и култура, познаваща и 

зачитаща националните и общочовешките ценности: 
             

Подцел 2.1. Формиране национално самосъзнание и възпитаване в родолюбие, обич и 

уважение към родния край и съпричастност към глобалните проблеми на 

човечеството: 
             

Дейност 2.1.1. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в 

дух на демократично гражданство и патриотизъм: 
             

Прогнозен резултат 2.1.1.1. Участие и тържествено отпразнуване на национални, 

регионални и училищни празници; 

2.1.1.2. Утвърждаване на училищните ценности, ритуали и традиции; 

2.1.1.3. Формирано национално самосъзнание, възпитание и родолюбие, 

както и съпричастност към глобалните проблеми на човечеството. 

 

Цел 3. Повишаване и защита авторитета на учителите и престижа на 

учителската професия: 
             

Подцел 3.1. Повишаване квалификацията на учителите и придобиване на нови 

компетенции и умения: 
             

Дейност 3.1.1. Разработване /актуализиране/ вътрешни критерии за кадрова политика 

на основата на съпричастността и личния принос за изпълнение на мисията 

и целите на училището: 
            

Прогнозен резултат 3.1.1.1. Актуализиран план за квалификационна дейност в съответствие 

с потребностите на преподавателите и училището; 

3.1.1.2. Система от критерии за личен принос в реализация на 

стратегията на училището; 

3.1.1.3. Придобити нови професионално-квалификационни степени и 

акредитационни точки. 
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Цел 4. Повишаване качеството и ефективността на образователно-

възпитателния процес чрез личностно-ориентирания подход и 

стимулиране на развитието, творческите заложби и потенциала на всеки 

ученик: 
              

Подцел 4.1. Допълване на стандартната класно-урочна система с нови методи и 

извънурочни и извънкласни форми на обучение и възпитание: 
             

Дейност 4.1.1. Организиране на преподаването и управлението на паралелката в 

съответствие с личностно-ориентирания подход: 
            

Прогнозен резултат 4.1.1.1. Разработване на система за управление на качеството в 

преподаването и усвояването в рамките на училището; 

4.1.1.2. Прилагане на интерактивно обучение и др. иновативни форми; 

4.1.1.3. Високи резултати от националното външно оценяване за ІV и 

VІІ клас за установяване степента на постигане на компетентностите за 

съответния етап, определени с ДОС за общообразователната 

подготовка. 

 

Цел 5. Превенция и противодействие на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните ученици: 
             

Подцел 5.1. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището чрез 

фокусиране върху актуални социални проблеми като гражданско и здравно 

образование, и ограничаване на рисковото поведение: 
             

Дейност 5.1.1. Разширяване на извънкласните форми на работа с учениците в 

свободното им време: 
            

Прогнозен резултат 5.1.1.1. Консултиране и оказване на психологическа подкрепа и помощ 

от училищния психолог на ученици и семействата за справяне с 

социално-неприемливото поведение; 

5.1.1.2. Придобиване от учениците на умения за справяне с проблемни 

ситуации и агресия; 

5.1.1.3. Понижаване броя на противообществените прояви на 

учениците. 
 

Цел 6. Подобряване и модернизиране на учебно-техническата и материална 

база на училището: 
              

Подцел 6.1. Привличане на допълнителен финансов ресурс за обогатяване на 

материалната база, създаване на безопасни условия за живот и дейност, 

повишаване архитектурната достъпност и въвеждане на новите информационни и 

комуникационни технологии: 
             

Дейност 6.1.1. Подобряване и модернизиране на вътрешното обзавеждане на 

класните стаи, кабинетите, учителската стая, административните помещения 

и училищния двор, и обогатяване на методическите пособия и библиотечния 

фонд: 
            

Прогнозен резултат 6.1.1.1. Повишаване въздействащата роля на жизнената среда и активно 

въвличане на учениците в образователния процес; 

6.1.1.2. Използване на ИКТ средства за разработка и провеждане на 

учебни часове по методически обединения и актуализиране на Интернет 

страница на училището и електронен дневник на паралелките; 

6.1.1.2. Подобряване комуникацията между училищно ръководство, 

учители, ученици и родители и актуалната им инфомираност. 
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Цел 7. Задълбочаване на взаимодействието със субектите от социалната среда 

– родителите, УН, ОС, държавни и други институции, които са 

ангажирани или биха били полезни на училището: 
              

Подцел 7.1. Разширяване мрежата на сътрудничество на училището с местните органи на 

управление, държавни институции, бизнес среди, НПО, общественост, 

образователни, културни и спортни институции: 
             

Дейност 7.1.1. Активност на училището за участие на УН, ОС, родителите и 

заинтересовани субекти в реализиране плана за дейността на училището: 
            

Прогнозен резултат 7.1.1.1. Актуализирана програма за работа с родители УН, ОС и всички 

други заинтересовани институции; 

7.1.1.2. Приобщаване на родителите към училищния живот , ангажиране 

като съюзник в решаване на проблеми свързани и обучението, 

възпитанието и социалното поведение и личностно развитие на 

учениците; 

7.1.1.3. Подобрени комуникации, материална и морална подкрепа за 

училищните мероприятия. 

 

Цел 8. Повишаване ефективността на административно-управленската и 

контролна дейност на училищното ръководство: 
              

Подцел 8.1. Провеждане на мониторинг за степента на постигане на Стратегията и 

неразкритите потенциални възможности на училищната общност: 
             

Дейност 8.1.1. Осъществяване политика на контрол, прозрачност и отговорност при 

управлението на образователно-възпитателния процес, правилника за 

вътрешния ред, трудовата дисциплина и финансовите ресурси на от 

ръководните органи на училището: 
            

Прогнозен резултат 8.1.1.1. Привличане на училищните общности в процеса на вземане на 

управленски решения – персонал, ученици, УН и ОС; 

8.1.1.2. Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба; 

8.1.1.3. Демократичен стил, откритост и прозрачност в управленската 

дейност. 

 

Цел 9. Издигане и утвърждаване престижа на училището: 
              

Подцел 9.1. Съвместно с УН и ОС организиране и осъществяване на система за 

педагогически услуги за нуждаещите се – деца и възрастни: 
             

Дейност 9.1.1. Съвместно с УН и ОС организиране за учениците от I-IV клас на лятно 

училище с образователни и занимателни игри, творчески и трудови 

дейности, а за V-VІІ клас целогодишни допълнителни културно-

художествени и спортни занимания: 
            

Прогнозен резултат 9.1.1.1. Обособяване на училището като преуспяващо училище, център 

на социални и културни изяви, разширяване на автономията и връзките 

му с други институции, и популяризиране ролята му за гражданското 

възпитание на учениците; 

9.1.1.2. Прием на ученици извън района на училището; 

9.1.1.3. Популяризиране дейността на училището чрез местната 

електронни и печатни медии. 
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За по-голяма прегледност и по-лесното визуално възприемане целевата 

част на Стратегията е представена по-долу в табличен вид: 

 

Цел Подцел Дейност Резултат 
    

Поставяне ученика в 

центъра на 

образователно-

възпитателния процес и 

формиране у него на 

ключови 

компетентности и 

способности за 

качествен живот и 

дейност през училищния 

му период и след него 

Получаване от всеки 

ученик висока степен 

на функционална 

грамотност по учебните 

предмети от 

общообразователната 

подготовка и покриване 

на ДОС 

Осигуряване на равен 

достъп до 

образование на 

всички ученици от 

района, подлежащи 

на задължително 

обучение и 

интегриране на 

децата от 

сегрегирани групи и 

отговорно 

осъществяване на 

професионалните 

задължения 

Създаване на условия 

за развитие на 

потребности, интереси 

и нагласи за учене и за 

обучение и 

самоусъвършенстване 

през целия живот 

Изграждане на 

образовани, физически 

и морално здрави 

дееспособни личности, 

с възможности за 

реализация и готови да 

поемат граждански 

отговорности 

Обхват на всички 

ученици не навършили 

16 години от района 
    

Формиране на 

българския гражданин 

като гражданин на 

демократично общество 

– българско и 

европейско, като 

свободна, морална и 

инициативна личност с 

широка обща култура, 

уважаваща законите, 

правата на другите, 

техния език, религия и 

култура, познаваща и 

зачитаща националните 

и общочовешките 

ценности 

Формиране национално 

самосъзнание и 

възпитаване в 

родолюбие, обич и 

уважение към родния 

край и съпричастност 

към глобалните 

проблеми на 

човечеството 

Разширяване и 

стимулиране на 

формите за обучение 

и възпитание в дух на 

демократично 

гражданство и 

патриотизъм 

Участие и тържествено 

отпразнуване на 

национални, 

регионални и 

училищни празници 

Утвърждаване на 

училищните ценности, 

ритуали и традиции 

Формирано национално 

самосъзнание, 

възпитание и 

родолюбие, както и 

съпричастност към 

глобалните проблеми 

на човечеството 

    

Повишаване авторитета 

на учителите и престижа 

на учителската професия 

Повишаване 

квалификацията на 

учителите и 

придобиване на нови 

компетенции и умения 

Разработване 

/актуализиране/ 

вътрешни критерии 

за кадрова политика 

на основата на 

съпричастността и 

личния принос за 

изпълнение на 

мисията и целите на 

училището 

Актуализиран план за 

квалификационна 

дейност в съответствие 

с потребностите на 

преподавателите и 

училището 

Система от критерии за 

личен принос в 

реализация на 

стратегията на 

училището 

Придобити нови 

професионално-

квалификационни 

степени и 

акредитационни точки 
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Повишаване качеството 

и ефективността на 

образователно-

възпитателния процес 

чрез личностно-

ориентирания подход и 

стимулиране на 

развитието, творческите 

заложби и потенциала на 

всеки ученик 

Допълване на 

стандартната класно-

урочна система с нови 

методи и извънурочни 

и извънкласни форми 

на обучение и 

възпитание 

Организиране на 

преподаването и 

управлението на 

паралелката в 

съответствие с 

личностно-

ориентирания подход 

Разработване на 

система за управление 

на качеството в 

преподаването и 

усвояването в рамките 

на училището 

Прилагане на 

интерактивно обучение 

и др. иновативни 

форми 

Високи резултати от 

националното външно 

оценяване за ІV и VІІ 

клас за установяване 

степента на постигане 

на компетентностите за 

съответния етап, 

определени с ДОС за 

общообразователната 

подготовка 
    

Превенция и 

противодействие на 

противообществените 

прояви на малолетните и 

непълнолетните ученици 

Осигуряване на 

стабилност, ред и 

защита на учениците в 

училището чрез 

фокусиране върху 

актуални социални 

проблеми като 

гражданско и здравно 

образование, и 

ограничаване на 

рисковото поведение 

Разширяване на 

извънкласните форми 

на работа с 

учениците в 

свободното им време 

Консултиране и 

оказване на 

психологическа 

подкрепа и помощ от 

училищния психолог и 

педагогически съветник 

на ученици и 

семействата за 

справяне с социално-

неприемливото 

поведение 

Придобиване от 

учениците на умения за 

справяне с проблемни 

ситуации и агресия 

Понижаване броя на 

противообществените 

прояви на учениците 
    

Подобряване и 

модернизиране на 

учебно-техническата и 

материална база на 

училището 

Привличане на 

допълнителен 

финансов ресурс за 

обогатяване на 

материалната база, 

създаване на безопасни 

условия за живот и 

дейност, повишаване 

архитектурната 

достъпност и 

въвеждане на новите 

информационни и 

комуникационни 

технологии 

Подобряване и 

модернизиране на 

вътрешното 

обзавеждане на 

класните стаи, 

кабинетите, 

учителската стая, 

административните 

помещения и 

училищния двор, и 

обогатяване на 

методическите 

пособия и 

библиотечния фонд 

Повишаване 

въздействащата роля на 

жизнената среда и 

активно въвличане на 

учениците в 

образователния процес 

Използване на ИКТ 

средства за разработка 

и провеждане на 

учебни часове по 

методически 

обединения и 

актуализиране на 

Интернет страница на 

училището и 

електронен дневник на 

паралелките 
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Подобряване 

комуникацията между 

училищно ръководство, 

учители, ученици и 

родители и актуалната 

им инфомираност 

    

Задълбочаване на 

взаимодействието със 

субектите от социалната 

среда – родителите, УН, 

ОС, държавни и други 

институции, които са 

ангажирани или биха 

били полезни на 

училището 

Разширяване мрежата 

на сътрудничество на 

училището с местните 

органи на управление, 

държавни институции, 

бизнес среди, НПО, 

общественост, 

образователни, 

културни и спортни 

институции 

Активност на 

училището за участие 

на УН, ОС, 

родителите и 

заинтересовани 

субекти в 

реализиране плана за 

дейността на 

училището 

Актуализирана 

програма за работа с 

родители УН, ОС и 

всички други 

заинтересовани 

институции 

Приобщаване на 

родителите към 

училищния живот , 

ангажиране като 

съюзник в решаване на 

проблеми свързани и 

обучението, 

възпитанието и 

социалното поведение 

и личностно развитие 

на учениците 

Подобрени 

комуникации, 

материална и морална 

подкрепа за 

училищните 

мероприятия 
    

Задълбочаване на 

взаимодействието със 

субектите от социалната 

среда – родителите, УН, 

ОС, държавни и други 

институции, които са 

ангажирани или биха 

били полезни на 

училището 

Разширяване мрежата 

на сътрудничество на 

училището с местните 

органи на управление, 

държавни институции, 

бизнес среди, НПО, 

общественост, 

образователни, 

културни и спортни 

институции 

Активност на 

училището за участие 

на УН, ОС, 

родителите и 

заинтересовани 

субекти в 

реализиране плана за 

дейността на 

училището 

Актуализирана 

програма за работа с 

родители УН, ОС и 

всички други 

заинтересовани 

институции  

Приобщаване на 

родителите към 

училищния живот , 

ангажиране като 

съюзник в решаване на 

проблеми свързани и 

обучението, 

възпитанието и 

социалното поведение 

и личностно развитие 

на учениците 

Подобрени 

комуникации, 

материална и морална 

подкрепа за 

училищните 

мероприятия 
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Повишаване 

ефективността на 

административно-

управленската и 

контролна дейност на 

училищното 

ръководство 

Провеждане на 

мониторинг за степента 

на постигане на 

Стратегията и 

неразкритите 

потенциални 

възможности на 

училищната общност 

Осъществяване 

политика на контрол, 

прозрачност и 

отговорност при 

управлението на 

образователно-

възпитателния 

процес, правилника 

за вътрешния ред, 

трудовата 

дисциплина и 

финансовите ресурси 

от ръководните 

органи на училището 

Привличане на 

училищните общности 

в процеса на вземане на 

управленски решения – 

персонал, ученици, УН 

и ОС 

Усъвършенстване на 

вътрешната нормативна 

уредба 

Демократичен стил, 

откритост и 

прозрачност в 

управленската дейност 

    

 

 

6. ПОДХОДИ И ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Подходът, като съвкупност от начини и средства за пристъпване към 

решаване на образованелно-възпитателните проблеми, заедно с принципите за 

изграждане на стратегията, дават яснота в действията на всички, които са 

обвързани с тяхното решаване. Настоящата стратегията се опира на следните 

подходи: 

а/ Комплексно-интегрален подход. Философска основа на комплексно-

интегралния подход се явява учението за всеобщата връзка, която предполага 

диалектическо единство на цялото и частите, на общото и единичното. 

б/ Личностен подход. Същността на личностния подход, или още 

хуманно-личностен, е обединяването на свободата, любовта и опита в полза на 

хуманистичното възпитание на ученика. Приложението му изисква 

индивидуализация на възпитателно-образователния процес в следните 

направления: 

✓ разнообразяване на формите в педагогическия процес; 

✓ нарушаване на традиционната система на обучение и възпитание и 

прилагане на нови методи; 

✓ въвеждане на нови форми на педагогическо взаимодействие; 

✓ промяна на философията на самата възпитателна система. 

в/ Ситуационен подход. Същността на ситуационния подход е да 

моделира или да използва естествено възникнали ситуации и чрез подходящи 

техники да ги прилага във възпитателната практика. 

г/ Компетентностен подход. Този подход акцентира върху качеството на 

възпитателно-образователния процес като разглежда не количеството 

информация придобита от ученика, а нейното качество. Чрез този подход като 

резултат от педагогическия процес са формираните ключови компетенции, 

които за края на училищната възраст са: 

✓ Технологични. 

✓ Информационни. 
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✓ Социално-комуникативни. 

 

Образованието е национален приоритет и се реализира в съответствие със 

следните принципи: 

✓ Автономия за провеждане на образователни политики, 

самоуправление и децентрализация; 

✓ Взаимодействие с всички структурообразуващи компоненти на 

социалната система; 

✓ Динамичност и бързо реагиране, съобразно променящите се 

параметри на системата; 

✓ Ефективност; 

✓ Законосъобразност; 

✓ Запазване и развитие на българската образователна традиция; 

✓ Индивидуален подход в процеса на диалогичното общуване; 

✓ Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в 

организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и 

прогнозиране на резултатите от иновациите; 

✓ Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му 

да прилага усвоените компетентности на практика; 

✓ Отговорност на всички участници в образователно-възпитателния 

процес; 

✓ Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 

училищното образование; 

✓ Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки 

ученик; 

✓ Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при 

провеждане на училищното образование; 

✓ Сътрудничество вътре в училищната общност; 

✓ Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез 

българския език; 

✓ Хуманизъм и толерантност. 

 

7. ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП 

 

В Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 221, ал. 1 

регламентира, че за педагогическите специалисти повишаването на 

квалификацията е „…непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване 

компетентностите … за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и за кариерно развитие”, а ал. 2 на чл. 223 изисква те да 

повишават квалификацията си с не по-малко от 16 академична часа годишно и 

не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране, според член 

222, ал. 3. 

Квалификационната дейност е за всички субекти – директори, учители, 

помощник-възпитатели и родители. Квалификацията трябва да съответства по 
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актуалност на потребностите на педагозите: от най-новите теоретични 

постановки, чието практическо приложение ще доведе до по-високи 

възпитателни резултати. 

В допълнение на Цел № 3 и необходимата дейност за нейното 

реализиране предлагаме иновативни форми за продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти и тяхната кратка презентация представени по-

долу на фигурата: 

 

 

 

8. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИРОРИТЕТИТЕ: 

 

І. Административна дейност: 

 

➢ Изготвяне на седмичното разписание, график за дежурството на учителите и 

часови график на учебните часове; 

Отг.: Комисия определена на ПС 

Срок: 10.09.2020 г. 

 

 

➢ Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал, на учебните 

програми за разширена подготовка и факултативна и представянето им за 

утвърждаване за I , II, I III, IV ,V и VI и VII клас; 

Отг.: Учителите по отделните  

учебни предмети 

Срок: 10.09.2020 г. 
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➢ Изготвяне на плановете за работа с класа и представянето им за 

утвърждаване; 

Отг.: Класните ръководители 

Срок: 11.09.2020 г. 

 

➢ Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците; 

Отг.: Учителите – КР на 1. клас. 

Срок: постоянен. 

➢ Изготвяне на график за провеждане на допълнителен час по физическо 

възпитание и спорт; 

Отг.: Учителите  по ФВС. 

Срок: 11.09.2020 г. 

 

➢ Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците; 

Отг.: Директорът 

Срок: 11.09.2020 г. 

➢ Изработване на училищна програма за работа по проблемите на 

наркоманията, сектите и детската престъпност и съгласуването и с РУО на 

МОН; 

Отг.: Психологът 

Срок: 10.09.2020 г. 

 

➢ Изготвяне и актуализиране на: 

- Стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени 

към нея план за действие и финансиране; 

- Правилник за дейността на училището; 

- Годишен план за дейността на училището; 

- Правилник за дейността и вътрешния трудов ред; 

- Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение, възпитание и 

труд; 

- Годишен план за провеждане на обучение, възпитание и социализация на 

учениците със СОП, в риск и с хронични заболявания; 

- Годишен план за психо-диагностична и консултативна работа на учениците 

със СОП, в риск и с хронични заболявания; 

- Училищен учебен план; 

- Програма за превенция на ранното напускане на училище; 

- Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи; 

- Годишна програма за целодневна организация на учебния ден; 

- Етичен кодекс на училищната общност; 

- Списък – Образец №1 за учебната година; 

- План за контролната дейност на директора и зам.- директорите. 

Отг.: Директорът, зам.- директорите 

и гл. счетоводител 

Срок: 11.09.2020 г. 

➢ Преглед на задължителната документация за началото на учебната година; 
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Отг.: Директорът и зам.- директорите 

Срок: 11.09.2020 г. 

➢ Издирване на деца подлежащи на задължително обучение; 

Отг.: Учителите – КР на І клас 

Срок: 11.09.2020 г. 

➢ Планиране на: 

- броя постъпващи първокласници; 

Отг.: Учителите – КР на ІV клас 

Срок: 01.06.2021 г. 

- броя на пенсиониращите се педагогически кадри; 

Отг.: Зам. -директорът по АСД 

Срок: 11.09.2020 г. 

✓ необходимата учебна и училищна документация; 

Отг.: Зам. -директорът по АСД 

Срок: постоянен 

 

2. Социално-битова и стопанска дейност: 

 

➢ Технологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията; 

Отг.: Зам.-директорът по АСД 

Срок: постоянен 

➢ Съгласуване на седмичното разписание за учебната година с РЗИ; 

Отг.: Директорът 

Срок: 10.09.2020 г. 

➢ Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на 

атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество; 

Отг.: Зам. -директорът по АСД 

Срок: постоянен 

➢ Определяне на приоритетите при придобиването на материално-

техническата база и тяхното йерархическо подреждане; 

Отг.: Директорът и зам. директорът 

по УД 

Срок: постоянен 

➢ Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически 

средства; 

Отг.: Директорът, зам. -директорът и 

гл. счетоводител 

Срок: постоянен 

➢ Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните 

площи; 

Отг.: Зам. -директорът по АСД 

Срок: постоянен 

➢ Планиране на строително-ремонтните работи; 

Отг.: Зам. -директорът по АСД 

Срок: м. април 2021 г. 

➢ Провеждане на медицински прегледи на учениците; 
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Отг.:Мед. специалист в училището 

Срок: постоянен 

➢ Организиране на отдиха на учениците; 

Отг.: КР 

Срок: постоянен 

➢ Изготвяне на план за работата през зимата и осигуряване на нормален 

учебен процес; 

Отг.: Директорът и зам. –директорът 

по АСД 

Срок: 01.11.2020 г. 

 

3. Честване на празници и провеждане на училищни тържества: 

 

➢ Тържествено откриване на новата учебна година; 

Отг.: Комисия, избрана на ПС на 

10.09.2020 г. 

Срок:15.09.2020 г. 

➢ Ден на независимостта на България – национален празник; 

Отг.:Класните ръководители 

Срок: 22.09.2020 г. 

➢ Международен ден на музиката и поезията; 

Отг.: Ст. учители по БЕЛ и музика 

Срок:01.10.2020 г. 

➢ Ден на народните будители; 

Отг.:КР, зам. директорът по УД 

Срок:01.11.2020 г. 

 

➢ Коледни тържества; 

Отг.:КР 

Срок:20.12.2020 г. 

 

➢ Обесването на Васил Левски;  

Отг.:Зам. -директорът по УД и КР 

Срок:18.02.2021 г. 

 

➢ Трети март-Ден на Освобождението на България (нац. празник); 

Отг.:Директорът, КР 

Срок:03.03.2021 г. 

➢ Посрещане на първа пролет - пролетен бал; 

Отг.: КР на I - IV клас 

Срок:22.03.2021 г. 

 

➢ Празник на буквите – І клас; 

Отг.: КР-І клас 

Срок: м.май 
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➢ Великден – благотворително тържество; 

Отг.:КР на учениците от І-VІІ клас 

Срок:м. април 2021 г. 

➢ Спортен празник; 

Отг.:КР на учениците от І-VІІ клас 

Срок:18.05.2021 г. 

 

➢ Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 

Отг.:Директорът, зам. директорът по 

УД и КР 

Срок:24.05.2021 г. 

 

➢ Първи юни – международен ден за защита на детето; 

Отг.:Психологът и КР 

Срок:01.06.2021 г. 

 

➢ Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България; 

Отг.: КР 

Срок: 02.06.2021 г. 

➢ Закриване на учебната година; 

Отг.: Директорът, зам.- директорите 

и КР 

 

4. Провеждане на олимпиади / общински кръг/ по: 

 

➢   интердисциплинарна олимпиада  „Знам и мога“  за ученици от  IV клас; 

     

Отг.: Ст. учителите по математика 

Срок: по график за провеждане на 

ученическите олимпиади през 

учебната 2020/2021 г. 

 

➢ математика за ученици от IV-VІІ клас;      

Отг.: Ст. учителите по математика 

Срок: по график за провеждане на 

ученическите олимпиади през 

учебната 2020/2021 г. 

 

➢ български език и литература за ученици от V-VІІ клас; 

Отг.: Ст. учителите и учителите  по 

БЕЛ 

Срок: по график за провеждане на 

ученическите олимпиади през 

учебната 2020/2021 г. 

 

➢ химия и опазване на околната среда за ученици от VІІ клас; 
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Отг.: Ст. учител по химия и опазване 

на околната среда 

Срок: по график за провеждане на 

ученическите олимпиади през 

учебната 2020/2021 г. 

 

➢ физика за ученици от VІІ клас; 

Отг.: Ст. учител по физика и 

астрономия 

Срок: по график за провеждане на 

ученическите олимпиади през 

учебната 2020/2021 г.   

 

 

5. Провеждане на: 

 

➢ Изпити по НВО с ученици от IV клас: 

✓ Български език и литература – 27 май 2021 г. – начало 10.00 часа; 

✓ Математика – 28 май 2021 г. – начало 10.00 часа; 

 

➢ Изпити по НВО с ученици от VII клас: 

✓ Български език и литература – 16 юни 2021 г. – начало 09.00 часа; 

✓ Математика – 18 юни 2021 г. – начало 09.00 часа; 

✓ Английски език /по желание на учениците/ - 17.юни 2021 г. – начало 09.00 

часа; 

 

6. Провеждане на Национална седмица на четенето: 

 Отг.: Ст. учителите и учителите  по 

БЕЛ и КР 

Срок: от 22 до 26.10.2020 г. 

7. Провеждане на инициативи, свързани със Световния ден за 

възпоменание на жертвите от ПТП на 18.11.2020 г.: 

 

 Отг.: КР 

Срок: от 12 до 18.11.2020 г. 

 

 

8. Провеждане на изложби: 

 

➢ изложба за Деня на народните будители; 

Отг.: Учителят по ИИ и КР 

Срок: 01.ХІ.2020 г. 

 

➢ “Коледа по света”, “Български коледни обичаи и традиции”; 

Отг.:КР и учител по ИИ 

Срок: 20.12.2020 г. 
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➢ “Посветена на 3-ти март”; 

Отг.: Учителят по ИИ 

Срок: 03.03.2021 г. 

➢ художествена изложба “Моят свят” – изложбена зала; 

Отг.:Учителят по ИИ 

Срок: м. май 2021 г. 

9. Провеждане на конкурси: 

 

➢ Литературен конкурс на тема: “Познавам ли историята на моето училище”; 

Отг.: Учителите по БЕЛ 

Срок: постоянен 

 

10. Посещения на театрални постановки, концерти, кина, цирк и куклени 

спектакли: 

➢ Театрални постановки на благоевградски драматичен театър; 

Отг.: КР на V - VІІ клас 

Срок: постоянен 

➢ Куклени спектакли; 

Отг.: КР на І - ІV клас 

Срок: постоянен 

 

11.  Организиране на училищни лагери, екскурзионно летуване, походи, 

училище сред природата, ски ваканции и други пътувания: 

 

➢ Еднодневна ски ваканция до м. „Бодрост“ 

Отг.: КР на I - IV клас 

Срок: м. януари - февруари; 

➢ Училище сред природата 

Отг.: КР на I - IV клас 

Срок: м. април- май; 

 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Вътрешен ред: 

1.1. Обучението на учениците се организира: 

1.2. В полудневна и целодневна организация на учебния ден: 

- Полудневна за V, VI и VII. клас от 8.00 до 14.20 часа; 

- Целодневна  за I, II, III и IV клас от 8.00 до 17.30 часа – за групи за 

целодневна организация на учебния ден; 

1.3. В дневна форма за основна степен /начален и прогимназиален етап/ ; 

2. Седмичното разписание на учебно-възпитателния процес да е съобразено с 

психо-физическите особености и възможности на учениците, т.е. да се 

разработва в съответствие с изискванията на Наредба на министъра на 

здравеопазването. 
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3. Учебното съдържание да е структурирано по учебни предмети, а 

обучението да се осъществява чрез система от урочни и извънурочни 

дейности; 

4. Чрез изучаваните учебни предмети в  СУ “Иван Вазов” да се обхванат в 

определена последователност – система от основополагащи знания и 

методи, подходящи за усвояване на закономерности в съответната област на 

човешкото познание. 

5. Учебните предмети в учебния план на училището да се групират по 

Раздели, осигуряващи необходимите за всеки ученик познания и култура. 

6. Основни приоритети при взаимодействието с родителите и обществеността: 

6.2. Периодично провеждане на учитело-родителски срещи през I-ви и II-ри 

учебен срок; 

6.3. Отразяването на проведените родителски срещи да става в училищните 

дневници, след тяхното протоколиране; 

6.4. Участие на родители в училищното настоятелство и обществен съвет, 

чийто общ брой членове и норми на представителство да се определят в 

Правилник за дейността на училището; 

6.5. Училището да изгради връзки с неправителствени организации на местно 

ниво и да участва в разработването и реализирането на проекти и 

програми свързани: 

- със създаване на обществен механизъм за подпомагане и въвеждане на 

образователните промени; 

- с гражданското образование и възпитание, което да се реализира 

чрез:учебното съдържание по общообразователните учебни предмети, часа 

на класа, в часовете по факултативна подготовка, чрез дейността на 

психолога на училището, в извън-класни и извън-училищни форми на 

работа, чрез проекти, разработени от учители, ученици и училищно 

настоятелство; 

- с осмисляне и ангажиране свободното време на учениците; 

- със стимулиране и развитие на творческия потенциал; 

- със социална насоченост; 

- с оказване на специализирана помощ на деца в риск и с поведенчески 

отклонения, имащи за цел социализация и ресоциализация на тези деца; 

- с превенция по проблемите на наркоманията, спин, здравословен начин на 

живот при децата и пр.; 

7. Контролна дейност: 

10.1. Да се изготвят и представят планове за контролната дейност от зам.-. 

директора по учебната дейност и зам.-директора по административно-

стопанската дейност в срок до 10.09.2020 год.; 

8. Периодично да се актуализират задачите и формите за работа на комисия за 

борба с противообществените прояви на учениците от училището с 

председател В. Филипова - психолог в срок до 15.09.2020 год. 

9. Периодично да се актуализират задачите и формите за работа на комисия по 

безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и др. 

бедствия с председател Антон Стоилов – ст. учител по ФВС. 
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Приключване на учебната 2020/2021 год.  

 
1. Цялостно оформяне на документацията, раздаване на ученически книжки и 

свидетелство за завършено основно образование; 

                                                            Отг.:Директорът, кл. ръководители 

- оценка за УВР в училище; 

                                                             Срок: м. юли 2021 г. 

                                                              Отг.: Директорът 

2. Системна работа за подготовка на учениците за завършване на етап или 

степен на образование. 

                                                               Отг.:Директорът, учителите 

 

3. Извършване на необходимата подготовка за прием в СУ „Иван Вазов”. 

                                                               Срок: м. май 2021 г. 

                                                                Отг.:Директорът, зам.-. директора по УД 
 

 

                   ЗАБЕЛЕЖКА: Годишният план е съобразен с възможностите на 

педагогическите кадри, с материално-техническата база, с потребностите на 

учениците и със спецификата на училището. Приет е с протокол №10 от 10. 09. 

2020 г. на заседание на ПС. 


