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         І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Програмата за повишаване на качеството на предлаганото профилирано 

образование и обучение в ПГ „Пейо К. Яворов” се основава на: Закона 

за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за 

профилираната подготовка Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г. 
приоритетите на Министерството на образованието и науката, на РУО – Благоевград, 

на община Петрич и спецификата на училището.  

1 . МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 

 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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2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

  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 2-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. 

 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. 
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3. СТРАТЕГИЯ: 

 

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

- Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната 

общност. 

- 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. 

 

4. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ: 

 

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  чл2 ал.2 от ЗПУО 

 Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището 
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 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. 

 

       
        ІІI 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; 

 

 

- 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. 

 

През 

годината 

 

 

м. 

Септември 

2017 г. 

 

 

25.09.2017 г.  

 

 

 

м. Октомври 

2017г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателите 

на МО и 

съответните 

преподаватели 

 

Учителите по 

чужд език  

 

 

за 9 клас – Таня 

Стоянова 

за 10 клас – Ваня 

Паскова 

за 11 клас – 

Славянка 

Николова  
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- 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

м. 

Септември / 

м. Октомври  

2017 г.  

 

постоянен 

 

 

 

постоянен 

 

 

постоянен 

 

 

31.10.2017 г.  

 

 

постоянен 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

м. Февруари 

и м. Юни 

2018 г.  

 

 м. Март 

2018 г. 

 

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  

 

Председателят на 

МО и учителите 

по чужд език  

 

Учителите по 

чужд език  
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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 „ 

 

- Математически двубой между 12а и 

12в клас ; 

- Еволюция на понятието число – 

кратки сведения; 

 

 

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. 

 

Февруари 

2018г. 

Февруари 

2018г. 

 

 

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 

 

В. Тасева 

 

В. Тасева 
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- „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 

резултатите от първия учебен срок по предмети от 

обеднението ; 

 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  

2018 г. 

 

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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- 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 

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 
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- Отбелязване на  исторически дати : 

 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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Михова 

 

 

Учителите по 

обществени науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на 

МО 

 

 

 

 

Учителите на МО 

 

 

Учителите на МО 

 

 

 

 

Учителите на МО 

 

 

Учителите на МО 

 

 

 

Учителите на МО 
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 Стимулиране и мотивиране за 

учене; 

- Разработка на помощни материали 

за подпомагане , придобиване и по – добро 

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; 

 

 

Постоянен  

 

 

 

Постоянен  

 

 

Неопределен 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

 

Април/Май 

2018г. 

Октомври/ 

Ноември 

2017г. 

Постоянен 

 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

 

Постоянен 

 

Февруари 

2018г. 

Постоянен 

 

 

Март 2018г. 

 

Март 2018г. 

 

Май/Юни 

2018г. 

 

 

Учителите на МО 

 

 

 

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 
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- 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 

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 

Юни 2018г. 

 

 

 

 

 

Септември и 

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, 

Председател на 

МО 

 

 

  

В. Иванова 

Учителите от МО 

 

 

 

 

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 
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„ 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; 

  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“. 

 

Февруари и 

Май 

Февруари 

2018г. 

 

 

 

19.II. 2018 г 

 

 

03.III. 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

2018г.  

Май 2018г.  

 

 

постоянен 

 Май 2018г 

 

Юни 2018г. 

 

 

 

Учителите от МО 

 

Учителите от МО 

 

 

Учителите от МО 

 

 

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 

2017/18 уч.година 

  4.3  Ефективност при изучаването на родния език и усвояването  на компютърни 

умения 
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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 

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, Зам. 

директор УД 

 

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

вътрешноучилищни състезания 

04.2018 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 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 
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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. 

 

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 

15.09.2016 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 „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ)“ 

 

От 

15.09.2016 г. 

 до 

приключван

е на 

проектите 

Директор 

Зам.-директор 

Пед. съветник  

Учителите 

 
Основни приоритети при взаимодействието с факторите от социалната среда 

А. Интеграционни връзки. 

1. Създаване на интеграционните връзки с други подобни учебни заведения. 

2. Потвърждаване на контактите с обществени и културни институции с цел ефективно 

подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите. 
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3. Развитие на връзките с образователни институции и частни образователни и 

издателски фирми, които биха били полезни на училището. 

4. Участие в регионални и национални програми за обмен на практически опит между 

учители и специалисти. 

5. Съвместна дейност с: 

5.1 МВР – полиция; съдебна власт; прокуратура 

5.2 Здравеопазване – РЗИ; лекар; БЧК 

5.3 Кметска и Общинска администрация 

5.4 РУО –Благоевград 

5.5 Обществен съвет 

5.6 Спортни клубове и дружества 

Б. Взаимодействие с родителите: 

1. Ангажиране на родителските активи при решаване на проблема по прибиране и 

задържане на ученици и при решаване на въпроса за подобряване на МТБ. 

2. Съвместни дейности с родителските активи  

3. Засилване на взаимодействието на родителските активи по класове за постигане на 

синхрон между семейно и училищно възпитание. 

4. Съдействие от родители при подготовка и провеждане на училищни мероприятия 

5. Изготвяне на график за срещи на родители с учителите. 

6. Изготвяне на табло с информация за родителите. 

7. Провеждане на родителски срещи. 
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