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І. Основни принципи при разработване на стратегия 

 

1. Основание за разработване на стратегията за развитие на Профилирана гимназия 

„Пейо К. Яворов“, град Петрич  е чл. 263 (1)
1
 от ЗПУО. Самата стратегия е резултат 

от промяна към по-високи резултати от образователната дейност в нашето училище, 

към модернизиране на образованието, към още по-стриктно съблюдаване на правата 

на децата и възпитаването им в духа на националните и етническите ценности.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Очакваният резултат от прилагането на стратегията е да се постигне ново качество на 

образованието в Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“, съобразено с основното 

изискване към училищното образование – да развива у децата способности за гъвкаво 

логично мислене и за аргументиране на собствената позиция. Тези умения, съчетани с 

езикова и математическа грамотност, предоставят здрава основа за усвояване на все 

повече знания. 

 

 

II.Референтни документи 

 
Настоящата стратегия за развитие на Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ е 

основана на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи: 

 Националната програма за развитие на училищното образование /2014-2020г./ 

 ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ; 

                                                 
1
 Чл. 263. (1)  Педагогическият съвет на училището: 

1. приема стратегията за развитие на училището за следващите 4 години с приложени 

към нея план за действие и финансиране;  
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 Националния план за интегриране на деца със специялни образователни потребности и/или с 

хронични заболявания в системата на народната просвета; 

 Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства; 

 Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и е станала част от 

вътрешното ни законодателство; 

 Управленска програма на българското правителство „ Хората са богатството на България“ 

 Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество; 

 Световната програма на ЮНЕСКО и ООН „ Образование за всички“; 

 Закона за закрила на детето; 

 Националната стратегия на МОН за въвеждане на информационните и комуникационните 

технологии в българските училища; 

 Оперативна програма ‚Наука и образование за интелигентен растеж“; 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В УЧИЛИЩЕ” 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)“  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“ 

 

 ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ 

МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ – ТВОЯТ ЧАС – ФАЗА I“ 

 Плана за развитие на Община Петрич – 2014/2020 година. 

 

В унисон с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя ученикът с 

неговите заложби, интереси и потребности. 

 

 

III. Анализ на състоянието на Профилирана гимназия „Пейо К. 

Яворов“ 

 

1. Кратки исторически данни 
 

 Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов” е продължител на бившата Солунска 

гимназия  „Св. св. Кирил и Методий”. Нейните учители и ученици трябва с гордост и 

достойнство да защитаваме постиженията на поколенията преди нас и да изведем нашата 

гимназия до нивото на първите и най-успели учебни заведения в Благоевградска област. 

         Близо стогодишната история на Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов” формира 

заслужено визията му на  водещо училище в община Петрич. Утвърдило се е като средище 

на висока култура, творчество и образованост, с постигнати много добри резултати на 

всички нива – ДЗИ, областни и национални олимпиади, конкурси, спортни състезания. Като 

такова и в бъдеще ще акцентира върху високото качество на овладяване на знания и развитие 

на  умения и  компетентности. 

Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов” е училище, гарантиращо знание за 

бъдещето. 



 

 

2. Данни за училището 
 

Учебна 

година 

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2017/2018 11 44 26 1 

2016/2017 11.5 40,79 26 1 

2015/2016 12 42   

2014/2015 12 44   

2013/2014 12 41,5   

 

 

За учебната 2017/ 2018 година: 

В училището се обучават 617 ученици от VIII до ХІІ клас, обединени в 24 паралелки. 

От всички 617 ученици 323 са момичета и 294 – момчета.  
 

Педагогическият персонал е общо 44, от които 35 жени и 9  мъже - учители  

По образование същите се разпределят както следва: 

- с висше образование – 44 

В училището се осъществява прием след VІІ клас – профил “Софтуерни и хардуерни 

науки” с интензивно изучаване на английски език, профил „Хуманитарни науки“ без 

интензивно и разширено изучаване на чужд език, профил „Обществени науки“ без 

интензивно и разширено изучаване на чужд език, профил „Математически“ без интензивно и 

разширено изучаване на чужд език, профил „Природни науки“ без интензивно и разширено 

изучаване на чужд език със срок на обучение 8-10 клас първи гимназиален етап и 11-12 клас 

втори гимназиален етап с разширено изучаване на профилиращите предмети и прием след 

VІІІ клас – със засилено изучаване на български език и литература, история и цивилизация, 

философия, руски език, математика, информационни технологии, биология и здравно 

образование, физика и астрономия, география и икономика , химия и опазване на околната 

среда със срок на обучение 4 години в профил „Хуманитарен“, „Природо-математически“-

математика, „Природо-математически-биология“. 

 

Училището разполага със съвременни компютърни кабинети. 
Изградени са ученически формации като: ученически съвет – орган на ученическото 

самоуправление; спортни отбори по баскетбол, тенис на маса, футбол и волейбол. 

Учениците убедително се представят в ученически олимпиади, местни, национални, 

регионални конкурси за творчество в различни области. 

 

 

 

3.Ученическо самоуправление 
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В началото на всяка учебна година Ученическият съвет при Профилирана 

гимназия „Пейо К. Яворов” гр. Петрич: 

1. Избира ръководство на УС; 

2. Изготвя и приема – план за работата на ученическия съвет, правилник за 

дейността на УС и календар на дейностите за съответната учебна година; 

3.  Сформира екипи за превенция на зависимостите   и негативни 

прояви/алкохола и алкохолната зависимост, тютюнопушенето, наркоманиите, СПИН 

и венерически заболявания, трафика на хора, агресията и насилието/; 

4. Сформира група за организиране и честване на празници и отбелязване на 

бележити дати. 

 

4. Синдикални организации 

 

В Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ има две синдикални организации 

към КНСБ и КТ „Подкрепа“. 

Директорът на училището има добра комуникация със синдикалните структури.  

Заедно с ръководството председателите участват в комисии за изработване на 

Вътрешни правила на РЗ и КТД. 

 

5. Влияние на външната среда 

 
Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Успешна реализация на план-приема на 

ученици.  

- Поддържане на относително постоянен 

брой ученици в последните години, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет. 

- Мотивирани ученици, подбрани с 

конкурс по документи. 

- Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни учебни 

планове, отговарящи на интересите на 

учениците. 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади, конкурси, 

ДЗИ. 

- Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвани кабинети. 

- Съвместна работа по проекти на учители 

и ученици. 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Обновяване и възстановяване на 

дейността на Училищното настоятелство. 

- Изграждане на ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Провеждане на индивидуални 

консултации с педагогическият съветник  

на ученици и родители. 

- Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 
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Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Понижаване на нивото на подготовка на 

новоприетите ученици. 

- Недостатъчен брой класни стаи. 

- Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети- биология, 

химия, физика. 

- Липса на добри условия за извънкласни 

дейности. 

- Липса на съвременна спортна база.  

- Незаинтересованост на част от 

родителите, формални и неизчерпателни 

практики на комуникация. 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

- Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част от 

педагогическия персонал.  

- Влошен психоклимат сред 

педагогическия персонал.  

 

IV. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОФИЛИРАНА 

ГИМНАЗИЯ  ДО 2020 ГОДИНА 

 

МИСИЯ 

 

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес 

в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни 

актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

 2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в 

областта на чуждоезиковите комуникационни компетентности в партньорство Асоциацията 

на Кеймбридж училищата в България. 

 3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и 

тяхното практическо приложение в целия образователен процес. 

 4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

проекти. 

 5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

 6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за 

общуване и правилно поведение в обществото. 

 7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно 

виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България 

в просперираща европейска държава. 

 8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 
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ВИЗИЯ 

 

 Ние знаем, че към успехите няма къси и леки пътища! 

Ние можем да ги извървим! 

Ние успяваме, защото успехът винаги и навсякъде започва с една дума: 

РЕШИТЕЛНОСТ. 

 

1. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на новия ЗПУО. 

 2. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни 

програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в 

съответствие с потребностите и интересите на учениците. 

 3. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на 

потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 

 4. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за 

постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

 5. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен 

учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на 

деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация. 

 6. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в 

създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

 7. Ще продължим да работим активно по програма „Без свободен час“ и „Твоят час“, 

като създадем цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните 

семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 

 8. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за 

здравословен начин на живот, като запазим лекарската грижа.  

 9. Ще продължим да обогатяваме книжното богатство на нашата библиотека, за да я 

превърнем в любимо място за отдих и творчество. 



 

 

9 

 10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим 

инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на град Петрич и на родината 

ни. 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 

 

- Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в 

областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, 

учители и родители. 

- Висок професионализъм на педагогическия екип. 

- Ефективна управленска дейност 

- Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

- Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

 

Приоритетни направления: 

 

 Утвърждаване на училището като институция, научно, културно и спортно 

средище. 

 Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 

 Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и 

подготовка ( +система за оценка и самооценка на персонал по ЗПУО) 

 Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение 

 Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. 

Подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални затруднения и 

специални образователни потребности 

 Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с 

общественост, НПО и органи  чл. 2 ал. 2 от ЗПУО 

 Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището 

 Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 

учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и 

творчество 

Участие в програми и проекти ( национални и вътрешни) 

 Училищна имиджова политика : е-политика, работа с медии и външни звена 

изграждащи имидж на учебното заведение. 

 Стабилизиране на училището при кризи и развитие ( темпове, етапи) 

 Оцеляване на училището в извънредни ситуации. 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА  

- Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. 

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 
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- Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, 

формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие 

на умения за учене през целия живот. 

- Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на 

методите за обучение чрез активни дейности. 

- Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

- Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 

 

А.  ГРИЖА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕТЕТО 

 

Подход: 

Считаме, че задължително трябва да се: 

 осигури надеждна охрана и строг пропускателен режим в училище; 

 спазват правилата за движение по пътищата при извеждане на групи ученици 

извън училище; 

 обезпечи здравословна жизнена среда в училище чрез саниране на училището; 

 усъвършенства превенцията на насилието и противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, недопускането на дрога в училище чрез: предприемане на 

мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца, 

застрашени от отпадане ученици, деца, жертва на домашно насилие, деца с проблеми в 

общуването и справянето с училищните изисквания; подкрепа и консултиране на деца 

и родители; реализиране на училищни програми и други форми за привличане на 

обществеността в дейностите по превенция и противодействие на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и за защита правата 

на децата; 

 провежда здравно-хигиенно обучение на децата за предпазване от заразни 

заболявания и популяризиране принципите на здравословния начин на живот; 

 осигуряване на безопасни условия на труд и творчество на децата на 

територията на училището; 

 
Б. ДЕЦАТА – ОБЩА ГРИЖА 

 

Подход: 

Това ни задължава да: 

 постигнем единодействие между училище   и   семейство    чрез:     активно  

включване на родителската общност при формиране на училищното настоятелство; 

подпомагане на децата в професионалната им ориентация; поддържане на взаимоизгодни 

връзки и сътрудничество с външни институции способни да подкрепят материално и 

финансово образователния процес; 

 осигурим подкрепа на организации, осъществяващи програми, свързани с деца 

в неравностойно социално положение; 
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНСТИТУЦИЯТА 

 

- Разширяване на автономността на субектите в училище. 

- Хуманизация на процеса на образование. 

- Иновативност и творчество. 

- Толерантност и позитивна етика. 

- Във връзка с чл. 272 от ЗПУО, Наредба №16 / 08. 12. 2016 г. за управлението на 

качеството в институциите и решение на Педагогически съвет с Протокол № 7/01. 

03. 2017 г. се създаде комисия по самооценяването на институцията, а именно: 

 

Раздел I Общи положения 

Чл. 1. (1) В ПГ „Пейо К. Яворов“, управлението на качеството е непрекъснат процес 

на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, 

оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището. 

Чл. 2. (1) Качество на образованието е степента на съответствие на предоставяните 

публични образователни услуги със: 

1. нормативните изисквания (закони, държавните образователни стандарти и 

други юридически актове); 

2. очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги 

(ученици, родители, работодатели); 

3. очакванията на други заинтересовани страни. 

(2) Управлението на качеството в ПГ „Пейо К. Яворов“ се основава на следните принципи: 

1. ефикасност и ефективност; 

2. автономия и самоуправление; 

3. ангажираност и сътрудничество между участниците в процеса; 

4. ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите на училището; 

5. непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството в 

училището. 

(3) Целите на управлението на качеството в гимназията са: 

1. повишаване на качеството на предоставяното образование в  училището; 

2. подобряване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на 

неговите образователни резултати; 

3. организационно развитие на  училището. 

 

Раздел II Рамкови изисквания за управлението на качеството в ПГ „Пейо К. Яворов“ 

Чл. 3. (1) Рамковите изисквания са минималните задължителни изисквания към 

управлението на качеството в  училището и се отнасят до: 

1. анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на 

подобрения в работата на  училището; 

2. областите на самооценяването; 

3. участниците в процеса на самооценяването; 

4. условията и реда за извършване на самооценяването; 

5. съдържанието на доклада от самооценяването; 

6. начините на представяне на резултатите от самооценяването; 

7. срока на съхранение на документацията от самооценяването. 

Чл. 4. (1) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на 

подобрения в работата на  училището се осъществява на всеки две години чрез 

разработването и изпълнението на стратегията по чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО. 



 

 

12 

(2) Стратегията се разработва за период от 4 години, като за всеки две учебни години 

се разработва план за действие към нея, конкретизиращ дейностите по изпълнението й за 

съответните учебни години. 

(3) Документите по ал. 2 се приемат от педагогическия съвет и се одобряват от 

обществения съвет на детската градина или училището. 

(4) Планът за действие по ал. 2 се приема преди началото на първата учебна година. 

(5) Стратегията за развитие на детската градина или училището и планът за действие 

към нея се публикуват на интернет страницата на гимназията. 

Чл. 5. (1) Анализирането в процеса на управление на качеството в ПГ „Пейо К. 

Яворов“ се основава на данните за: 

1. резултатите от изпълнението на целите на институцията; 

2. силните и слабите страни, възможностите и рисковете за развитието на 

институцията; 

3. индивидуалния напредък на всяко дете и ученик по отношение на неговите 

образователни резултати; 

4. специфичните за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на 

предоставяното образование, в това число факторите на социалната среда. 

Чл. 6. (1) Планирането на дейностите в процеса на управление на качеството се 

извършва на основата на анализа по чл. 141 и включва определяне на следните дейности: 

1. дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията; 

2. отговорните лица и сроковете; 

3. необходимите ресурси; 

4. показателите за измерване на постигането на целите, заложени в стратегията. 

(2) Анализирането е етап от разработването на стратегията, а планът за действие е 

част от развитието и актуализиране на стратегията на училището и я конкретизира.  

Чл. 7. (1) Изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията за 

развитие на училището е реализирането на заложените в нея цели. 

(2) Отчетът на изпълнението на дейностите от плана за действие към 

стратегията се представя за приемане на педагогическия съвет и за становище на 

обществения съвет. 

Чл. 8. Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез 

самооценяване и инспектиране. 

Чл. 9. (1) Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството 

на предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, 

процедури и критерии, определени от училището. 

(2) Процесът на самооценяването завършва преди края на всяка втора учебна година, 

като в този случай се извършва в края на 2017/ 2018 г.и обхваща периода за 2 учебни 

години.(2016/2017 и 2017/2018 г.) в следните области; 

1. управление на институцията, което включва: ефективно разпределяне, 

използване и управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, 

лидерство, стратегии и планиране, 

взаимодействие на всички заинтересовани страни; 

2. образователен процес, който включва: обучение, възпитание и социализация и 

резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всеки ученик, 

подкрепата на децата със специални образователни потребности и превенцията срещу 

отпадане от системата на образованието. 

Чл. 10. Участници в процеса на самооценяването са учениците, учителите, 

директорът, другите педагогически специалисти, както и родителите. 

Чл. 11. (1) Самооценяването се извършва от работна група от представители на 

училището, която група е с мандат две учебни години (2016/2017 и 2017/2018). 
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(2) Работната група изработва план за действие, в който включва: 

1. предлага на директора дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяването на качеството на предоставяното образование в 

училището; 

2. провежда самооценяването; 

3. обработва информацията от проведеното самооценяване; 

4. анализира получените резултати от самооценяването; 

5. предлага мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за 

повишаване на качеството на предоставяното образование; 

6. изготвя доклад от самооценяването,който съдържа и  представя на директора: 

6.1. информация за вътрешната и външната среда, в която функционира 

институцията през периода на самооценяването; 

6.2. данни за използваните инструменти при самооценяването; 

6.3. данни за резултатите от самооценяването; 

6.4. анализ на резултатите от самооценяването; 

6.5. предложения за мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията 

за повишаване на качеството на предоставяното образование, срокове и отговорни 

лица за тяхното изпълнение; 

(3) Работната група предлага критериите, показателите и инструментариума за 

самооценяване на качеството на предоставяното образование на педагогически съвет и се 

утвърждава от директора: 

1. Задължителен инструмент в процеса на самооценяване е организирането на 

редовно анкетно проучване на мнението на родителите за качеството на 

образователните услуги и цялостната дейност на институцията. 

2.  Инструмент в процеса на самооценяване може да бъде организирането на 

анкетно проучване на мнението на учениците за качеството на образователните 

услуги и цялостната дейност на училището, съобразено с възрастовата категория на 

анкетираните ученици. 

Чл. 12. Докладът от самооценяването се утвърждава от директора преди края на 

втората учебна година и е част от двугодишния отчет за изпълнението на плана за действие 

към стратегията на ПГ „Пейо К. Яворов“. 

Чл. 13. Набелязаните мерки за повишаване на качеството на образованието се 

публикуват на интернет страницата на гимназията в 7 – дневен срок след утвърждаването им 

от директора и са достъпни за период не по- малък от 4 години от публикуването им. 

Чл. 14. Документацията от самооценяването се съхранява в 

институцията не по-малко от 5 години. 

Чл. 15. Внасянето на подобрения в работата на училището се извършва: 

1. чрез изпълнение на плана за действие към стратегията, в който се включват 

мерките, предложени от работната група по самооценяването и обществения съвет и 

приети от педагогическия съвет; 

2. чрез изпълнение на препоръките след оценката и насоките от инспекцията по 

чл. 274, ал. 5, т. 3 ЗПУО. 

 

Раздел III. Органи за управление на качеството на ПГ „Пейо К. Яворов“. 

Чл. 16. Органи за управление на качеството в институциите са директорът и 

педагогическият съвет. 

Чл. 17. (1) Директорът организира, контролира и отговаря за процеса на управлението 

на качеството, като със заповеди: 

1. организира изпълнението на дейностите по чл. 141, чл. 142 и чл. 143; 
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2. определя работна група по чл. 147, нейния състав, задачите и сроковете за 

тяхното изпълнение; 

3. осигурява обучение на членовете на работната група; 

4. организира провеждането на информационна кампания сред учениците, 

учителите, другите педагогически специалисти и родителите; 

5. определя начина на участие на учениците, учителите, другите педагогически 

специалисти и родителите в процеса на самооценяването; 

6. утвърждава дейностите, процедурите, критериите, показателите и 

инструментите за самооценяването; 

7. утвърждава доклада. 

(2) Директорът запознава педагогическия съвет и обществения съвет с доклада от 

самооценяването и двугодишния отчет за изпълнението на плана към стратегията. 

Чл. 18. Педагогическият съвет приема двугодишния отчет към плана за действие към 

стратегията за развитие на  училището и мерки за повишаване на качеството на 

образованието. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

Чл.19. При необходимост стратегията за развитие на ПГ „Пейо К. Яворов“ се 

актуализира и в нея се формулират нови цели за развитие на  училището. 

 

 

V. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

1. Цели на бюджетната програма – рационално оползотворяване на финансовите 

средства и материалните ресурси за по-ефективно управление на училището, за 

създаване на възможностит за мотивация и развитие на всички участници в 

образователния процес. 

2. Видове финансиране: 

 Чрез средства от бюджета на училището. 

 Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на 

учениците. 

 Чрез кандидатстване по проекти. 

 Чрез дарения. 

 Чрез финансова подкрепа  от представители на бизнес средите в града и общината; 

 Чрез обогатяване фонда на училищната библиотека; 

 Чрез партньорство и участие в съвместни проекти с българските общности в 

чужбина; 

 Чрез отдаване под наем. 

3. Ползи от допълнителните финансови ресурси – възможност за стимулиране  на 

изявени ученици и учители, подпомагане участието им в състезания и конкурси, 

подобряване на материалната среда за по-ефективна работа в класната стая. 

4. Количествен и качествен анализ на дейностите по финансиране на училищната 

програма – какви средства са постъпили, как са изразходвани, удовлетвореност на 

ученици, учители, родители и общественост, спазване на стандартите за въпросните 

учители и др. 
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5. Отчетност на финансовите средства – добра осведоменост на заинтерсованите страни 

(Обществен съвет, Училищно настоятелство, организации, партньори и др.), 

проследяване на документацията, оценка на процесите и перспектива на финансовата 

програма. 

 

 

 

VII. Заключение 
Срокът за изпълнение на тази стратегия е краят на учебната 2019-2020 

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

в случаи на значителни промени в организация на работата в училището или на 

нормативните актове за средното образование.  

На основата на тази стратегия всяка година се изработва годишен план с 

конкретни срокове, ресурси (материални, трудови и финансови) и отговорници.  

Със стратегията за развитието на училището са запознати всички членове 

на колектива, учениците, родителите, РУО – Благоевград и финансиращия орган. 

Стратегията е приета на Педагогически съвет с Протокол  №7  от 19.03.2014 

година и променена с решение на ПС от 07.09.2016 г., протокол №12, променена с 

решение на ПС от 04.  09. 2017 г. с протокол №17 

 

            

 

 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА (ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ) НА  ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 

№ Дейност финансиране срок 

1. Изработване и утвърждаване на цялостна 

концепция за провеждане на образователния 

процес – учебен план и програми, Етичен 

кодекс, методически обединения и комисии, 

план-прием. 

Делегиран бюджет до 15.09. на всяка 

година 

2. Обновяване и оборудване на нови класни стаи 

и кабинети. 

Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

септември  

2016 г. – 2020г. 

3. Достъп до интернет и монтиране на 

мултимедия във всяка класна стая и кабинет. 

Делегиран бюджет и 

дарения 

септември 

2018 г. – 2020г. 

4. Изграждане на специализиран кабинет за 

приобщаващо и подкрепящо образование. 

Делегиран бюджет постоянен 

2016 г. – 2020г. 

5. Ремонт на сградите и външната спортна 

площадка, изграждане на съоръжения за 

различни видове спорт. 

Общинско финансиране 

чрез проект 

2017 – 2020 г. 

6. Изграждане на училищен параклис в двора. Дарения постоянен 
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7. Участие в квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община 

постоянен 

8. Разработване, спечелване и реализиране на 

национални и европейски проекти. 

Фондове на ЕС, община, 

дарения 

постоянен 

9. Продължаване на работата по програми „Без 

свободен час“, както и включване към проект 

„Твоят час“, НП „ИКТ“ 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

10. Съвместни тематични изяви с читалище 

"Братя Миладинови - 1914" - гр. Петрич и 

представители на петричката  общност 

Смесено финансиране постоянен 

11. Провеждане на благотворителни Коледни и 

Великденски инициативи 

Дарения всяка учебна 

година 

12. Провеждане на вътрешноучилищно езиково 

състезание и участие в национални състезания 

на Асоциацията на Кеймбридж училищата в 

България и вътреучилищно състезание по ИТ 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

през всяка 

учебна година 

13. Провеждане на училищен спортен празник, 

участия в районни и общински спортни 

състезания. 

Делегиран бюджет, 129 

ПМС/Постановление 

186 от 28.08.2017 г. 

постоянен 

 

 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В 

ДЕЙНОСТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА 2017 / 2018 ГОДИНА 

 

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК ОТГОВОРНИК 

  4.1. Издигане и утвърждаване престижа на училището 

4.1.1. Обогатяване на училищните символи и ритуали 

а/изработване шкаф на училищно знаме 

б/спазване на правилата при изпълнение на 

различните училищни ритуали 

 

 

 

постоянен 

 

 

Директор 

 

 

4.1.2. Повишаване на дейността по популяризиране на 

училището чрез създаване на различни материали 

и включване на медиите. 

През 

годината 

Кл. Ръководители 

 

4.1.3. Организиране и провеждане на общински 

състезания по баскетбол,волейбол и футбол  със 

съдействието на общ. Петрич 

Постоянен  Директор 

Учителите по 

ФВС 

4.1.4. Организиране и провеждане на месеци на : 

 

 

Английския език 

- Приемане плана за работа на 

методическо обединение и съставяне график на 

сбирките на методическото обединение; 

 

 

През 

годината 

 

 

м. 

Септември 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Председателите 

на МО и 

съответните 

преподаватели 

 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4ZHyufXOAhUBGRQKHWcDAgMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fchitalishtebratiamiladinovi.org%2F&usg=AFQjCNHo6KzAqLPbMAUeLriFm7cLh2QFtQ
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- Отбелязване на Европейския ден на 

езиците – 26.09.2017 г. чрез организиране на 

дейности по класове на езиците , които се 

изучават в училище ; 

- Актуализиране на учебно  - 

изпитните програми по английски език за 

самостоятелна форма и за изпити за промяна на 

оценка след 12 клас, приравнителни и 

поправителни изпити и изработване на критерии 

за оценяване за писмен и устен изпит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проверка на входното ниво на 

знанията на учениците  , анализ на резултатите и 

набелязване на мерки за преодоляване на 

пропуските ; 

- Провеждане на консултации и 

работа с изоставащи ученици за недопускане на 

слаби резултати в обучението им. Работа с 

изявени ученици с цел да развият способностите 

им и да се повиши престижа на училището; 

- Информация относно национални 

инициативи , конкурси , семинари , свързани с 

обучението по чужди езици ; 

- Подготовка на учениците и участие 

в олимпиади, конкурси и съзтезания; 

 

- Отбелязване на празника Хелоуин – 

изработване на информационни табла и украса; 

 

- Поддържане на блога на 

методичекото обединение и отразяване в блога на 

всички постижения на нашите ученици в областта 

на изучаването а първи или втори чужд език; 

- Осигуряване и обогатяване на 

съответните методически единици с учебно – 

технически средства. Използване на ИКТ в 

подготвката и провеждането на урочните единици 

(където е възможно). Открити уроци и 

презентации на учители и ученици по 

предварително уточнен график; 

- Периодично провеждане на сбирки 

на преподаваелите в училище с цел обмяна на 

опит, информация и решаване на текущи въпроси 

25.09.2017 г.  

 

 

 

м. Октомври 

2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. 

Септември / 

м. Октомври  

2017 г.  

 

постоянен 

 

 

 

постоянен 

 

 

постоянен 

 

 

31.10.2017 г.  

 

 

постоянен 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

Учителите по 

чужд език  

 

 

за 9 клас – Таня 

Стоянова 

за 10 клас – Ваня 

Паскова 

за 11 клас – 

Славянка 

Николова  

за 12 клас – Ирина 

Иванова 

За цял курс на 

оучението  - 

Доника 

Димитрова 

 

Учителите по 

чужд език  

 

 

Учителите по 

чужд език  

 

 

 

Председателят на 

МО 

 

Учителите по 

чужд език  

 

Учителите по 

чужд език  

 

Председателят на 

МО 

 

 

Учителите по 

чужд език  

 

 

 

 

 

Председателят на 

МО и учителите 

по чужд език  
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през годината ; 

- Обсъждане на резултатите от 

учебно- възпитателната работа в часовете ои чужд 

език през първия учебен срок и в края на учебната 

година; 

- Подготовка и организиране на 

представителни изяви на учениците, посветени на 

патронния празик на училището. Отбелязване 

седмицата на Франкофонията ,рецитали и открити 

уроци; 

- Анализ от резултатите от 

обучението на учениците през учебната 2017/2018 

година.  

 

Математика 

- Обсъждане на общи критерии за 

оценка и разработка на  тест за входно ниво; 

- Отчитане на резултатите от 

входното ниво по математика и набелязване на 

мерки за отстраняване на пропуските в 

методическата работа; 

- Разработка на помощни материали 

за подпомагане, подобряване и по – добро 

онагледяване на урочната работа; 

- Подготовка на ученици за участие в 

олимпиадите и съзтезанията по математика; 

 

- Участие в определени 

квалификационни курсове зс цел  повишаване 

квалификацията на учителите по математика ; 

- Участие във вътрешно – 

квалификационни курсве за повишаване 

квалификацията на членовете на обединението на 

тема : 

 Хипнотизиране в процеса на 

решаване на математически 

проблемни ситуации. 

 Модел на проектно – базирано 

обучение по математика. 

- Провеждане на открит урок по 

математика; 

 

-  Разработване и използване на 

дидактически средства за интерактивно обучение 

и иновационни форми за оценка и проверка на 

знанията и уменията на учениците; 

- Математиката е красива; 

 

- Дискусия на тема : „ Ефективност от 

посещенията на консултациите по математика „ 

 

м. Февруари 

и м. Юни 

2018 г.  

 

 м. Март 

2018 г. 

 

 

 

м. Юни  

2018 г.  

 

 

 

15.09.2017 г. 

 

30.10.2017 г. 

 

 

 

постоянен 

 

 

м. Декември 

2018г.  

 

Постоянен 

 

 

Май 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявен от  

преподавате

ля 

Постоянен 

 

 

 

Януари 

2018г. 

Февруари 

2018г. 

 

Председателят на 

МО и учителите 

по чужд език  

 

Учителите по 

чужд език  

 

 

 

Председателят на 

МО и учителите 

по чужд език  

 

 

Учителите по 

математика 

Учителите по 

математика 

 

 

Учителите по 

математика 

 

Учителите по 

математика 

 

Учителите по 

математика 

 

Учителите по 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

Учителите по 

математика 

 

Учителите по 

математика 

 

 

Н. Костадинова 

 

Учителите по 

математика 
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- Математически двубой между 12а и 

12в клас ; 

- Еволюция на понятието число – 

кратки сведения; 

- „Математиката е и ... забавна“ – 

отбелязване на деня на числото пи; 

- Провеждане на седмица на 

математиката – презентации и съзтезания; 

 

- Отчитане на резултатите от 

изходното ниво по математика . 

 

Природни науки 

- Прилагане на ефективни методи при 

организация и провеждане на учебно- 

възпитателния процес по предмети от 

обединението ; 

- Подпомагане на преподаватели за 

изготвяне на текстови и други задачи със 

съответните критерии за оценяване ; 

-  Участие  в разлчни 

квалификационни форми на общинско, областно и 

национано ниво ; 

- Участие в дейности по разработване 

на училищни проекти; 

- Участие в проекти за извънкласна 

дейност по природни науки ; 

- Участие в регионални и нацинални 

ученически конкурси и състезания; 

- Изготвяне на екологичен календар за 

текущата учебна година ; 

- Реализиране на изпитвания за 

входни нива по предмети от обединението ; 

- Анализиране и обощаване на 

резултатите от входните нива по предмети от 

обединението ; 

- Изнасяне на открити уроци пред 

директора, членова на обединението и на 

педагогическия колектив в гимназията: 

 Урок по физика и астрономия; 

 

 Урок по биология и здравно 

образование ; 

 Урок по химия и опазване на 

околната среда; 

- Организиране и провеждане на 

общински кръг на олимпиади по предмети на 

обединението ; 

- Отчитане и анализиране на 

 

Февруари 

2018г. 

Февруари 

2018г. 

 14.03.2018г.  

 

Април 

2018г. 

 

Юни 2018г. 

 

 

 

Постоянен 

 

 

 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

Постоянен 

 

Постоянен 

 

До края на 

Септември  

До средата 

на Октомври 

До края на 

Октомври  

2017 г. 

 

 

 

Ноември 

2017г. 

Декември 

2017г.  

Януари 

2018г. 

Януари 

2018г. 

 

Февруари  

 

В. Тасева 

 

В. Тасева 

 

Е. Карамачева 

 

С. Янкулова и Кр. 

Касабова 

 

Учителите по 

математика 

 

 

Учителите по 

природни науки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Георги Малчев 

 

Илиана 

Стефанова 

София Иванова 

 

 

Учителите по 

природни науки  
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резултатите от първия учебен срок по предмети от 

обеднението ; 

- Провеждане на вътршно-

квалифкационен семинар със следите теми : 

 Създаване на интернет страници 

върху готови платформи в помощ 

на обучението по природни 

науки; 

 Междупредетните връзки и 

тяхното приложение в 

обучението по природни науки; 

- Организиране и провеждане на 

дейности , посветени на празника на гимназията, с 

основно събитие за обединението – викторината 

„Забавна наука „; 

- Организиране и провеждане на 

пролетно почистване в района на училището ; 

- Организиране и провеждане на 

дейности във връзка с Денят на Земята; 

- Провеждане на ученически 

мероприятия , съвместно с Природен парк 

„Беласица“ ; 

- Участие в  мероприятия, свързани 

със здравното образование на учениците ; 

- Реализиране на изпитвания за 

изходни нива по предмети от обединението ; 

- Отчитане и анализиране на 

резултатите от втория учебен срок по предмети от 

обединението ; 

- Отчитане , анализиране и 

обобщаване на резултатите от изходните нива по 

предмети от обединението .  

 

Обществени науки 

- Подготовка на МО за учебната  

2017/2018г.; 

- Съобразяване и придържане към 

новия образователен закон- Закон за 

предучилищно и училищно възпитание; 

- Обсъждане на основни 

педагогически проблеми , свързан с новото учебно 

съдържание за съответните предмети в осми клас, 

акценти спрямо образователните стандарти за 

знание и умения, резултати от ДЗИ по история и 

цивилизация, география и икономика и философия 

2017г.; 

- Обсъждане на стуктурни и 

организационни въпроси, свързани с 

преподаватели и формиране на нормативи 

- Отбелязване на  исторически дати : 

2018 г. 

 

Февруари  

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2018 г. 

 

 

 

Март 2018 г 

 

Април 

2018г. 

Май 2018 г. 

 

 

Май 2018 г 

 

Юни 2018 г 

 

До средата 

на Юли  

 

До средата 

на Юли 

 

 

 

 

Септември и 

Октомври 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителите по 

природни науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителите по 

обществени науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 Независимост на България 

 Освобождаване на гр. Петрич 

- Представяне на открит урок ; 

 

 

- Подготовка на МО за участие в 

олимпиади по предмети. 

 

- Представяне на темата: „Предметите 

история и цивилизация, философия и география и 

икономика като изтояник за развитие на 

гражданска, глобална,социална и интеркултурна 

компетентност на учениците ; 

- Подготовка за ДЗИ  и очаквани 

резултати; 

- Организационни, структурни 

промени в МО. 

Информатика и информационни технологии 

- Приемане на план на МО по 

информатика и ИТ за 2017/2018 учебна година; 

- Запознаване, обсъждане и 

анализиране на новите учебни програми по 

учебни предмети, общи критерии за оценка и 

разработка на тестове за входни нива; 

- Изготвяне и утвърждаване на 

годишните разпределения по ЗП  и ПП от 

Директора и Експертите от РИО –Благоевград; 

- Запознаване на новоприетите 

ученици от 8 и 9 клас със ДОИ, учебен план и 

ПДУ и Наредба 11 за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците по предметите: 

Информатика и Информационни технологии; 

- Провеждане на входни нива за 

констатиране на пропуските и набелязани мерки 

за отсраняването им. 

- Отчитане на резултатите от 

проведените входни нова за регистриране 

знанията  и уменията на учениците и отстраняване 

на пропуските в методическата работа; 

- Индивидуална работа с ученици за : 

 Попълване на пропуските и 

развиване на уменията им за 

учене ; 

 Подготовка за участие в 

лимпиади . конкурси , състезания 

и др. 

 Стимулиране и мотивиране за 

учене; 

- Разработка на помощни материали 

за подпомагане , придобиване и по – добро 

22.09.2017г. 

28.10.2017г. 

Ноември и 

Декември 

2017г. 

Януари и 

Февруари 

2018г. 

Март и 

Април 

2018г. 

 

 

Май 2018г. 

 

Юни 2018г. 

 

 

Септември 

2017 г. 

Септември 

2017 г. 

 

 

Септември 

2017 г. 

 

Септември 

2017 г. 

 

 

 

Октомври 

2017г. 

 

Октомври 

2017г. 

 

 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен  

 

 

 

Б. Михова 

 

 

Учителите по 

обществени науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на 

МО 

 

 

 

 

Учителите на МО 

 

 

Учителите на МО 

 

 

 

 

Учителите на МО 

 

 

Учителите на МО 

 

 

 

Учителите на МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителите на МО 
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онагледяване на урочната работа и учебната 

дисциплина; 

- Изгтвяне на табла от учениците по 

поставени теми от изучавания учебен материал; 

 

- Оказване на метдическа помощ на 

колеги от други МО за работа с компютър и 

използване на компютърни технологии с цел 

постиган на по – добра интеграция по 

обюообразователни и специални учебни 

дисциплини; 

- Участие в определени 

квалификационни курсове за повишаване 

квалификацията на членовете на МО; 

- Участие във вътршно – 

квалификационни  и други курсове за повишаване 

квалификацията на членовете на МО; 

- Провеждане на открити уроции в 

МО; 

 

 

 

- Провеждане на сбирки на МО – не 

по – рядко от веднъж месечно ; 

- Изработване на графици за 

допълнителна работа с изявените ученици и за 

консултации с изоставащите ученици; 

- Участия в дейности по разработване 

на проекти и програми произлизащи от дейността 

на училището; 

- Участия в състезания и конкурси от 

календарния план; 

- Изготвяне на материали за деня за 

безопасен интернет ; 

- Изработване на рекламни материали 

за Прием 2017/2018 г. И участие в рекламната 

кампания; 

- Организиране и провеждане на 

вътреучилищно състезание по информатика и ИТ; 

- Участие в организацията и 

провеждане на празника на училището; 

- Участие в провеждане на НВО по 

дигитални компетентности и ДЗИ; 

- Анализ на резултатите от цялата 

учебна година. 

 

 

Българския език и литература 

- Изготвяне на сценарий за 15.09.2017 година; 

- Провеждане и оценяване на входното ниво 

 

 

Постоянен  

 

 

Неопределен 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

 

Април/Май 

2018г. 

Октомври/ 

Ноември 

2017г. 

Постоянен 

 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

Февруари 

2018г. 

Постоянен 

 

 

Март 2018г. 

 

Март 2018г. 

 

Май/Юни 

2018г. 

Юни 2018г. 

 

 

 

 

 

Септември и 

 

 

Учителите за 

съответните 

класове 

Учителите на МО 

 

 

 

 

 

Учителите при 

осигурени 

средства 

Учителите на МО 

 

 

Оля Вакадинова 

 

Мария Стоилова 

 

 

Председател на 

МО 

Учителите на МО 

 

 

Учителите на МО 

 

 

Учителите на МО 

 

Председател и 

учители на МО 

Учителите на МО 

 

 

Учителите на МО 

 

Учителите на МО 

 

Учителите на МО 

 

Председател на 

МО 

 

 

  

В. Иванова 

Учителите от МО 
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на учениците и предприемане на 

необходимите мерки за преодоляване на 

констатираните пропуски; 

- Използване на интерактивни методи на 

обучение във всички класове;  

- Допълнителна работа с ученици- 

изоставащи и напреднали- в часовете за 

консултация на учителите; 

- Организирани посещения на театрални 

постановки за всички ученици; 

- Открит урок по български език и 

литература; 

- Активно участие в инициативата „ Седмица 

на книгата“: 

 литературен прочит; 

 анотации на книги; 

 домашна работа- „Есе за любимата 

книга“- създаване, проверка, оценяване. 

 

- Състезание по български език в Седмица на 

книгата (училищно ниво )- IX- XI клас; 

 

- Сравнителен анализ на резултатите от 

входните нива; 

- Състезание по творческо писане в 

Седмицата на книгата (училищно ниво )- 

IX- XI Клас; 

- Табла за Ренесанса- живопис, архитектура, 

скулптура, научни открития; 

- Табла за литературни епохи и направления; 

- Срещи с литературни творци; 

- Участие в национални и международни 

литературни конкурси; 

- Иновативни форми на работа; 

- Проект „ Обърната стая“; 

- Участие в конкурси на ВУЗ- ове за прием; 

- Проект „Опознай съседа“- срещи в 

Македония; 

- Участие в националните езикови състезания 

„ Стъпала на знанието“ и „Любословие“; 

 

- Вечер на любовната поезия; 

 

- Честване на празници, провеждане на 

училищни тържества и отбелязване на 

годишнини;  

  Отбелязване годишнина от обесването 

на Васил Левски в часовете по 

литература; 

Октомври 

2017г. 

 

 

постоянен 

 

 

постоянен 

 

 

постоянен  

 

 

5.10.2017г.  

 

20- 27.Х. 

2017 г. 

 

 

 

 

 

Октомври 

2017г. 

 

Октомври 

2017г. 

Ноември 

2017г. 

 

Ноември 

2017г. 

Постоянен 

постоянен 

постоянен 

 

постоянен 

постоянен 

 

постоянен 

 

Ноември, 

Февруари и 

Май 

Февруари 

2018г. 

 

 

 

19.II. 2018 г 

 

 

 

 

Учителите от МО 

 

 

Учителите от МО 

 

 

Учителите от МО 

 

 

В. Иванова 

 

В. Иванова 

 

 

 

 

 

 

Здравка Трайкова 

и Стойка 

Миланова 

Учителите от МО 

 

З. Трайкова, С. 

Миланова 

 

В. Иванова 

 

В. Иванова 

Здравка Трайкова 

Здравка Трайкова 

 

С. Янкова 

С. Янкова 

С. Янкова 

С. Янкова 

 

Здравка Трайкова 

 

 

Учителите от МО 

 

Учителите от МО 

 

 

Учителите от МО 
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  Национален празник- 3. март 

  Отбелязване на патронния празник на 

училището. 

- рецитал; 

- национален конкурс за написване на 

литературна творба в различен жанр; 

- театрална постановка. 

  Честване на 24. май- Ден на 

славянската писменост, на българската 

просвета и култура. Срещи с носители 

на словото. 

-  Инициатива за Седмицата на детската  

книга- „ За всяка книга- дете“; 

-  Паралел между Западноевропейския 

ренесанс и Българското възраждане- открит 

урок и сравнителни табла, таблици. 

-  Квалификационна дейност 

-  Системна и последователна подготовка на 

зрелостниците за успешно полагане на ДЗИ. 

-  Участие в „Твоят час“. 

 

 

 

03.III. 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

2018г.  

Май 2018г.  

 

 

постоянен 

 Май 2018г 

 

Юни 2018г. 

 

 

 

Учителите от МО 

Учителите от МО 

 

 

 

 

 

Учителите от МО 

 

 

 

Здравка Трайкова 

 

В. Иванова 

 

 

 

С. Янкова, Т. 

Динева 

Учителите от МО 

 

 

4.1.5. Изработване на спортен календар на училището 09.2017г. Преподавателите 

по ФВС  

  4.2. Повишаване качеството на образователно – възпитателната работа 

4.2.1.  Продължава работата по въвеждане и използване 

на интерактивните методи в час 

постоянен Учителите 

4.2.2. Усъвършенстване на тестовия метод за проверка и 

оценка и адаптиране към специфичните условия в 

училището 

постоянен Учителите 

4.2.3 Прилагане в практиката на полезни елементи от 

посетена извънучилищна квалификация 

През 

годината 

Учители, 

посетили 

квалификационни 

курсове през 

2016/17 уч.година 

  4.3  Ефективност при изучаването на родния език и усвояването  на компютърни 

умения 

4.3.1. Изпълнение на проекти по ИТ и по други учебни 

предмети, свързани с училищни мероприятия и 

празници или с учебни задачи 

През 

годината 

Учителите 

  4.4. Демократизация на образователно-възпитателният процес (ОВП) и поставяне на 

ученика в центъра – грижа и внимание за опазване на живота и здравето му за  неговото 

оптимално физическо и психическо развитие и активно участие в училищния живот 

4.4.1. Актуализиране състава на ученическия съвет на 

училището с представители от 8-ми до 12-ти клас. 

Септември Директора, 

председателите на 

МО , 

педагогически 

съветник 
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4.4.2. Участие на уч. Съвет при планирането и 

организирането на училищните дейности 

През 

годината 

Педагогически 

съветник 

  4.5. Социализация на личността на ученика с цел безболезнено адаптиране и оцеляване 

в условията на динамично променящата се среда 

4.5.1. Подобряване работата на кл.р-ли за социализиране 

на учениците чрез организиране на екскурзии и 

посещения на културни институции (дейностите 

да се включат в плана на кл. ръководители) 

През 

годината 

Кл.ръководители 

4.5.2 Формиране в реални ситуации на различни умения 

у учениците-интелектуални, практически, 

социални, за работа в екип, споделяне на 

отговорности, за рашаване на конфликти, за 

самостоятелна организация на свободното време, 

формиране на ценности за гражданско поведение, 

самоконтрол, самоуважение, за сътрудничество, 

толерантност към другия и др. 

През 

годината 

Кл. Ръководители 

преподавателите 

   4.6. Опазване живота и здравето на учениците чрез непрекъснато обучение по 

безопасни условия за учебен труд с цел отговорно отношение към собственото здраве и 

здравето на другите. 

4.6.1. Подобряване на подготовката на учениците за 

действия по БАКП (БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, 

КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ ) 

Съгласно 

плановете за 

ЧК  

Кл. Ръководители  

4.6.2. Провеждане на задължителните тренировъзни 

занятия по евакуация 

11.2017 г. 

03.2018 г. 

Директор 

 

4.6.3 Участие на учениците от 8-ми до 12 -ти клас във 

вътрешноучилищни състезания 

03.2018 г Председателите 

на МО 

4.6.4. Изработване план на УК по БДП с акцент върху 

организирането и провеждането на състезания 

09.2017 г. Класните 

ръководители на 

8- ми клас 

4.6.5 Внедряване на изработената училищна програма 

по здравно възпитание и прилагането и през 

годината 

постоянен Медицинско лице 

4.6.6 Засилване пропусквателния режим чрез 

ограничаване достъпа на родителите в училище. 

 

постоянен 

 

Директор 

Зам.-директор 

Дежурни учители 

Охрана 

 

   4.7. Реализиране на дейности, свързани с превенция на противообществените прояви, 

работа със застрашените от отпадане от училище ученици; работа с деца със СОП; 

работа с деца с проблеми в общуването , обучение за спазване на училищния правилник 

4.7.1 Изработване на план за дейността на УКПППМН 

и превенция на насилието с акцент върху борбата 

с тормоза в училище 

09.2017 г. Зам.-директор 

Пед. съветник 

4.7.2. Изработване на план за противодействие на 

училищния тормоз между учениците в училище. 

09.2017г. Зам.-директор 

Пед. съветник 

   4.8. Повишаване на професионалната подготовка , компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и 

методическа дейност. 
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4.8.1. Изработване на план на квалификация, съобразен 

с годишния план и идеите, заложени в плана за 

квалификация на РУО.  

09.2017 г. Директор 

    4.9. Продължаване на работата по проекти и НП. 

 

4.9.1. Активизиране на комисия по проектите и НП От 

15.09.2017 г. 

 до 

приключван

е на 

проектите 

Директор 

Зам.-директор 

Пед. съветник  

Учителите 

4.9.2. Подготовка на проекти към: 

1. BG05M20P001-2.004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване 

на мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час) – Фаза 1” е 

отворена за кандидатстване; 

2. НП „Оптимизация на училищната мрежа“; 

3. НП „Ученически  олимпиади и 

състезания“; 

4. НП „Без свободен час“ 

5. НП „ИКТ“ 

 

От 

15.09.2017 г. 

 до 

приключван

е на 

проектите 

Директор 

Зам.-директор 

Пед. съветник  

Учителите 

 

 

 

СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

- Високо развитие на: родноезиковата 

подготовка, чуждоезиковата подготовка, 

подготовката в областта на 

информационните технологии и 

подготовката по всички други предмети. 

- Формиращо оценяване и самооценяване. 

- Обучение в сътрудничество между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

- Издигане на качеството на образование 

за постигане на ДОС. 

- Практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание и 

използване на методите за учене чрез 

действие. 

1. Формиране на екип от 

висококвалифицирани учители чрез: 

- повишаване на квалификацията на 

дългогодишните педагогически кадри; 

- провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, притежаващи 

висока квалификация и владеещи чужди 

езици, ако това се изисква по учебен план 

на съответния предмет, притежаващи опит 

за реализирането на проекти;  

- приоритетно привличане на учители – 

бивши възпитаници на училището. 

2. Провеждане на тематични ПС с цел 

повишаване на вътрешноучилищната 

квалификация. 

3. Осъществяване на сътрудничество 

между учителите от училището с учители 

от други водещи училища и/или ВУЗ с цел 

обмен на добри педагогически практики. 

4. Обезпечаване на процеса на обучение с 

достатъчно технически средства и други 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 

ПРИОРИТЕТИ 

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ 

необходими пособия. 

5. Използване на интерактивни методи на 

обучение. 

6. Използване на информационните 

технологии в процеса на обучение по 

всички предмети. 

7. Мотивиране на учениците за участие в 

учебния процес чрез качествено обучение. 

8. Въвеждане на нови форми за проверка и 

оценка на знанията на учениците 

(тестове). 

9. Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, 

олимпиади, изложби, викторини по 

различни предмети. 

10. Привличане в училище на мотивирани 

ученици чрез провеждане на целенасочена 

рекламна кампания. 

11. Съвместна работа по образователни 

проекти. 

12. Повишаване на нивото на трудовата 

дисциплина. 

13. Усъвършенстване на съществуващите 

училищни учебни планове и при 

необходимост разработване на нови, 

отговарящи на търсенето от учениците и 

на ресурсите, с които разполага 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната педагогическа дейност в 

училищната общност. 

- Поставяне на ученика в отговорна 

активна позиция при овладяване на 

знанията и развиване на способностите за 

самостоятелно търсене и използване на 

информация от разнообразни източници. 

- Подобряване на процеса на 

педагогическо взаимодействие между 

основните партньори в училищната 

общност – ученици, учители и родители. 

1. Развиване на ученическото 

самоуправление в училище. 

2. Предприемане на мерки за намаляване 

на броя на отсъствията от учебни часове 

чрез своевременно информиране на 

родителите. 

3. Осъществяване на съвместни 

инициативи от ученици, учители и 

родители. 

4. Обогатяване и разнообразяване на 

извънкласните дейности и заниманията 

със спорт (Избираеми учебни часове, 

факултативни учебни часове, ФВС). 

5. Утвърждаване на традиции и символи 

на училището.  

6. Включване на ученици и родители в 

разработване на проекти. 

7. Прилагане на нови и разнообразни 

форми за работа с родители. 

8. Превенция на агресията, тормоза и 
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СТРАТЕГИИ, ЦЕННОСТИ И 
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други негативни прояви в училищната 

общност. 

9. Организиране на дейности за борба с 

противообществените прояви и 

противодействие срещу наркоманията и 

сектите. 

- Ефективна управленска дейност. 

Демократизиране на управлението на 

училищната общност чрез: 

- Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез учaстието им в дирекционни съвети, 

методически съвети и комисии. 

- Организиране на по-добра 

вътрешноучилищна информационна 

система. 

- Изграждане на ръководен екип. 

- Създаване на партньорски 

взаимоотношения със синдикалните 

организации в училище. 

- Използване на различни форми за 

мотивиране на персонала. 

1. Увеличаване на индивидуалните 

трудови възнаграждения на работещите в 

рамките на утвърдените средства в 

делегирания бюджет. 

2. Изработване на правилник за 

провеждане на ПС. 

3. Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

4. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

5. Провеждане на тиймбилдинг и 

обучения на колектива, семинари и др. 

- Добро взаимодействие със социалната 

среда и държавните и обществените 

организации, свързани с проблемите на 

образованието и възпитанието на младите 

хора. 

- Изграждане на работещо и ефективно 

Училищно настоятелство чрез привличане 

в него на бивши ученици, родители и 

общественици. 

- Изграждане на Обществен съвет. 

- Материална база и допълнително 

финансиране. 

1. Работа по привличане на спонсори. 

2. Разработване на проекти за обогатяване 

на училищната МТБ. 

3. Естетизация на училищния двор. 

4. Основни ремонти на ВИК и ел. 

инсталации. 

5. Актуализиране и обогатяване на фонда 

на библиотеката. 

6. Текущи ремонти в кабинети и класни 

стаи. 

7. Обезпечаване на подходящо 

обзавеждане на кабинети и класни стаи. 
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8. Осигуряване на нови компютри. 

9. Внедряване на съвременни 

интерактивни средства за обучение – 

проектори, мултимедийни дъски и 

приложения. 

- Ефективна рекламна кампания. 

1. Изграждане на постоянен екип от 

учители, разработващи рекламната 

стратегия на училището. 

2. Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 

3. Включване в рекламната дейност на 

учители, родители и ученици. 

 

 

 

Директор: .............................. 

             /Таня Георгиева/ 
 


