


Р А З Д Е Л  І 

М И С И Я 

 

1. Подобряване на качеството и ефективността на образователния процес в училището 

 Утвърждаване на чуждоезиковото обучение по английски език и на втори чужд език - немски в гимназиален етап. 

 Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му 

в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал 

 Използване на иновативни методи и форми за преподаване 

 Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците 

2. Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол 

 Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално- квалификационна степен за всеки член на 

педагогическия колектив 

 Използване на разнообразни форми на квалификационна работа - проблемна група, практикум, тренинг, семинар, 

лектория, дискусия, открита педагогическа практика 

 Осъществяване  на квалификационната дейност за педагогическите специалисти на вътреучилищно и извънучилищно 

ниво  

3. Утвърждаване на училището като образователно, научно, културно, информационно и спортно средище - желана 

територия за ученика 

 Реализиране на условия за достъп и участие в образователни програми и подобряване на условията за мобилност. 

 Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и извънучилищни дейности 

4. Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището – индивидуална среда на ученика 

5. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за 

тяхната публична изява, инициатива и творчество; 

6. Изграждане на училищни политики за възпитание и социализиця на учениците 

 Изграждане на училище без агресия, индивидуално консултиране по възрастови проблеми 



 Популяризиране на добри практики с цел приобщаване и участие на ученици в извънкласни и извънучилищни прояви. 

 Ранно откриване на ученици с асоциално поведение и предприемане на мерки за работа с тях и семействата им 

 Изграждане на партньорства на всички нива в образователната институция и обкръжаващата среда. 

 

В И З И Я 

 

1. Модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални 

стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни социално отговорни личности.  

2. СУ „Васил Левски” ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с 2 етапа на основното образование 

– начален /1 – 4 клас/ и прогимназиален / 5 – 7 клас / и 2 етапа на средното образование – първи и втори гимназиален 

3. Изграждане и модернизиране на учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети. 

4. Обогатяване книжното богатство на нашата библиотека, за да бъде превърната в любимо място за отдих и творчество. 

5. Разработване на нови учебни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на различни компетентности 

у учениците. 

6. С цел спазване на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще се осигури екип от 

висококвалифицирани специалисти, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи 

необходимост от приобщаване и социализация. 

7. Ще продължи осъществяваме на целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане 

от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси. 

8.  Ще продължи изграждането на навици за здравословен начин на живот у учениците чрез участие в схеми „Училищен 

плод“, отборните игри  „Млад огнеборец“ и включване в други инициативи.. 

9. Ще продължи работата на училищните клуб „Здраве“, „Приятели на книгата“, „Информатика“,  с цел задоволяване 

желанията и интересите на учениците.  

10. Осъществяване на всички занимания с ученици, спазвайки насоките за работа в среда на ковид19. 

 



Р А З Д Е Л  IІ 

I. Основни приоритети в дейността на СУ „Васил Левски” 

  1. Изграждане на доверие и подкрепа за  превенция и намаляване на преждевременно напускане на училище. 

 Ориентиране на учебно-възпитателната работа към личността на ученика, към неговите потребности и желания. 

Осигуряване на разнообразни извънкласни дейности за свободното време на учениците; 

 Осигуряванене на равен достъп до качествено образование; 

 Осигуряване на условия за гарантиране на подкрепяща среда и приобщаващо образование на ученици  с 

емоционални и интелектуални затруднения, в риск и със специални образователни потребности; 

 Осигуряване на достъп до различни форми на непрекъснато учене; 

2. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка. 

 Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за включване в образование и 

обучение; 

 Публичност и прозрачност в дейността и управлението на училището - работа с медии и външни звена 

изграждащи имидж на учебното заведение; 

 Квалификация на учителите - вътрешноучилищната квалификационна дейност на педагогическия персонал да се 

синхронизира с изискванията на ЗПУО за професионално кариерно развитие и квалификация ; 

 Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището; 

3. Участие в програми и проекти ( национални и европейски) 

4.Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общинска администрация ;РУО; 

училищно  настоятелство; спортни клубове и дружества ; Обществен съвет и др.  

5. Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение; 

 

II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейност Срок Отговорни лица: 

 

Индикатори за изпълнение 

Мерна 

единица 

/брой, 

процент/ 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

1. Изпълнение на плана по 

Националната стратегия за 

развитие на педагогическите 

кадри 

     



 
1.1. Планиране на 

квалификационната дейност  - 

извънучилищна и вътреучилищна 

Септември 

2020 г. 

Директор, ЗДУД, 

главни учители 
брой 1 

Повишаване мотивацията на 

педагогическите специалисти  за 

саморазвитие и 

самоусъвършенстване  

 

1.2. Квалификационни дейности - 

продължаваща квалификация и 

професионално развитие. 

2020/2021 г. 

Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

% 

 100 %   

участватвали в  

продължаваща 

квалификация;   

95 %  в 

краткосрочни 

обучения до 32 

учебни часа.       

 2 %   

участватвали  в 

дългосрочни 

обучения над 40 

уч. часа.   

 

Развиване на добри 

професионалните умения на 

педагогическите специалисти и 

постигане на по-високо качество 

на работата им.  

 

1.3.Задържане на нови за системата 

педагогически кадри 
2020/2021 г. Директор, ЗДУД % 

30% от 

навопостъпили 

учители да са до 

30 години 

Носители на нови идеи и близки 

до възрастта на учениците. 

Използване на иновативни 

подходи в преподаването.  

2. Изпълнение на Стратегията за 

прилагане на ИКТ  

2020/2021 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

 

  

 

2.1. Компютърни кабинети 2020/2021 г. 
Директор, ЗДУД, 

домакин 
брой 2 

Осигурен достъп на всички 

ученици за работа в компютърните 

кабинети.  Обновяване на 

кабинетите със съвременни 

компютри/лаптопи. 

 2.2. Интерактивна дъска или тъч 

дисплей 
2020/2021 г. 

Директор, ЗДУД 
брой 1 Иновативни подходи в обучението   

 

2.3. Преносими компютри 2020/2021 г. 
Директор, ЗКК, 

пед. специалисти 
брой 10 

Осигуряване на условия за 

интерактивно учене и създаване 

възможности за приложение на 

ИКТ в образователния процес по 

различните учебни предмети. 



3. Изпълнение на плана по Стратегия 

за намаляване преждевременно 

напусналите образователната 

система  

     

 3.1.Повишаване обхвата  на  

учениците 

 

2020/2021 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

% 
100 % записани 

в І клас 

Всички ученици посещават 

учебните занятия 

 3.2.Повишаване обхвата  на   

учениците в ГЦДОУД 

 

2020/2021 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

% 
80% обхванати в 

ГЦДОУД 

Увеличаване процента на 

обхванатите ученици в ГЦДОУД. 

Успешно преминаване от клас в 

клас, от етап в етап или степен на 

образование. Намаляване 

рисковете за отпадане на ученици 

от училище поради затруднения 

учебния процес. 

 3.3. Намаляване процента на 

преждевременно напусналите 

образователната система 

 

2020/2021 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 
% 0%  

Участие в извънкласни дейности – 

музика – вокална група, народен 

хор, хореография, изобразително 

изкуство, клубове Здраве, клуб 

Приятели на книгата, клуб 

Информатика и др.  

4. Изпълнение на плана по Стратегията 

за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите 

малцинства  

  

   

 

4.1. Информационни кампании сред 

родителите и учениците, за 

разясняване на взаимните ползи от 

интегрираното обучение на  

учениците 

2020/2021 г. 

Директор, ЗДУД, 

класни 

ръководители 

брой 

 

Работа с родителите – 

индивидуални срещи, групови 

срещи. Включване на родителите в 

организиране на училищни 

мероприятия. Включване на 

родителите в дейности за 

занимания по интереси и др. 

извънкласни дейности. 

 4.2. Осигуряване на допълнителна 

квалификация на педагогическите 

специалисти за работа в 

мултикултурна образователна среда 

2020/2021 г. Директор, ЗДУД брой 

2 учители 

 

Получаване на допълнителни 

умение за работа с  ученици от 

етнически малцинства 



 4.3. Осъществяване на извънкласна 

работа, участие в групи за 

занимание по интереси; включване в 

ГЦДОУД 

2020/2021 г. 
Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 
брой 

ученици 

Участие в  извънкласни дейности 

5. Изпълнение на плана по 

Националната стратегия за учене 

през целия живот 

  
   

 
5.1. Партньорство между училището  

и Тракийски университет 
2020/2021 г. 

Директор,  

педагогически 

специалисти 

брой 

учители 

Съвместни инициативи и 

студентски практики  

 

5.2.Подпомагане на интеграцията и 

адаптацията на деца в риск 
2020/2021 г. 

Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 
брой 

ученици 

Осигуряване на възможности за 

личностното развитие на 

учениците в риск чрез участието 

им  в различни извънкласни 

дейности, срещи – разговори 

 
5.3. Ресурсно подпомагане на 

учениците със специални 

образователни потребности  

2020/2021 г. 
Директор, ЗДУД, 

ресурсен учител 
брой 

12 ученици със 

СОП 

Подкрепа на учениците и техните 

родители – допълнителна работа 

със специалисти -  психолог, 

ресурсен учител и логопед 

6. Работа по изпълнение на 

Националните програми  
  

   

 

6.1. НП „Без свободен час” , модул 

„Без свободен час в училище” 
2020/2021 г. 

Директор, ЗДУД,  

счетоводител 
брой 

Брой 

заместващите 

учители 

 

Провеждане на всички учебни 

часове и  възстановяване на 

средствата по заместването от НП 

Не се налага преструктуриране на 

учебен материал.  

 6.2.НП „Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала“ 
2020/2021 г. 

Директор, 

счетоводител 
брой 

Брой 

пенсионирани 

служители на 

училището  

Възстановяване на изплатените от 

бюджета на училището средства за 

обезщетения при пенсиониране 

 6.3.НП „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) 

в системата на предучилищното и 

училищното образование” 2020/2021 г. Директор, ЗДУД 

 

 

брой 

Осигуряване на 

интернет 

свързаност и 

средства за 

интернет, 

електронен 

дневник 

Достъп до съвременните 

технологии за учениците  



 

6.4.Национална програма 

„Квалификация“ 
2020/2021 г. Директор, ЗДУД брой учители  

Мотивиране и насърчаване на 

педагогическите специалисти за 

професионално развитие; 

 

 6.5.Национална програма 

„Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ 

Модул „Подобряване на условията 

за експериментална работа по 

природни науки“ 

2020/2021 г. Директор, ЗДУД 

 

 

брой 

Учители по 

биология и ЗО,  

физика и 

астрономия и 

химия и ООС  

Създаване на условия  за 

провеждането на експериментална 

работа в часовете по биология и 

ЗО, физика и астрономия и химия 

и ООС 

 6.6.НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, Модул  

„Площадки за обучение по 

безопасност на движението по 

пътищата“ 

2020/2021 г. 
Директор, ЗДУД, 

учител БДП 
брой 

учители , 

ученици 

Практическо усвояване на учебния 

материал по БДП и създаване на 

условия за  намаляване  броя на 

пътнотранспортните произшествия 

(ПТП) с участие на ученици,  

Формиране на умения за безопасно 

поведение на пътя; знания за 

безопасно придвижване, пресичане 

на пътен светофар и пешеходна 

пътека. 

7. Изпълнение на Схема "Училищен 

плод – ДФ Земеделие 2020/2021 г. 
Директор, ЗДУД, 

домакин 
брой ученици  

Получаване на пресни плодове и 

зеленчуци. Изграждане на навици 

за здравословно хранене. 

8.  Разработване на стратегия за 

развитие на училището  

2020/2024 г. 
Директор, ЗДУД, 

Главни учители 
брой учители 

Постепенно преминаване към 

едносменен режим на обучение; 

кабинетна система; целодневна 

форма на обучение за учениците 1-

7 клас; създаване на съвременна 

материална база за обучение на 

учениците; участие на ученици и 

учители в национални и 

европейски проекти. 

9. Оптимизиране, функциониране и 

развитие на детските градини, 

училищата и обслужващите звена 

  
   



 9.1. Съгласуване на сведение за 

организацията и дейността на  

общинските и държавни детски 

градини, училища и обслужващи 

звена - Образец №1 

Септември 

2020 г. 
Директор брой 1 

Осигуряване и организиране на  

учебно-възпитателния процес в 

училище. 

 9.2. Проверка  и утвърждаване на 

училищните учебни планове 

Септември 

2020 г. 
Директор брой 29 

Осигуряване на  учебно-

възпитателния процес в училище. 

 9.3. Съгласуване и утвърждаване на 

учебните програми по различни 

учебни предмети – разширена 

подготовка, допълнителна 

подготовка, профилирана 

подготовка-избираем модул 

Септември 

2020 г. 
Директор брой учители 

Подпомагане на учителите при 

планирането и организирането на 

дейностите за преподаване на 

учебното съдържание. 

10. Организационно и методически 

осигуряване дейността на 

директори, заместник-директори и 

учители 

  

   

 
10.1.Участие в обучителни семинари 

2020/2021 г. 

Директор, ЗДУД, 

педагогически 

специалисти 

брой учители 
Повишаване квалификацията на 

учителите  

 

10.2. Участие в квалификационни 

срещи на учители  

 

 

2020/2021 г. 

Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 
брой учители 

Формиране на умения за 

преподаване в електронна среда ; 

Прилагане на иновативни методи в 

обучението; Компетентностен 

подход в обучението; Лидерство и 

управление на образователните 

институции 

 10.3. Участие в уебинари 2020/2021 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 
брой учители 

Електронни продукти в 

обучението по различни предмети 

 
10.4. Провеждане на открити уроци. 

2020/2021 

година 
Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 
брой учители 

Споделяне на добри педагогически 

практики чрез провеждане на 

отрити уроци  

11.  Утвърждаване и реализиране на 

училищен и държавния план-прием 
  

   

 
11.1. Проучване на желанията на 

учениците за държавен план прием 

Ноември-

декември 

2020 г. 

ЗДУД, Комисия за 

перспективно 

развитие на 

% 

100% от 

учениците в VІІ 

класове 

Проучване на желанията на 

учениците и техните родители  и 

обобщаване на информацията  



училището 

 11.2. Провеждане на Педагогически 

съвет и вземане на решение във 

връзка с изготвяне на държавен 

план-прием . Обобщено 

предложение. 

Януари 

 2020 г. 
Директор брой 1 паралелка 

Профилирана или професионална 

паралелки  

 11.3. Провеждането на родителска 

среща  - разяснителна кампания за 

възможностите за прием след VІІ 

клас. 

май 2021 г. 

Директор, ЗДУД, 

класни 

ръководители 

брой 1 

Запознаване на родители и 

ученици с начина на провеждане 

на  приемните изпити и 

възможностите за реализиране 

след основно образование 

12. Насочване на деца и ученици със 

специални образователни 

потребности и/или с хронични 

заболявания за интегрирано 

обучение  

  

   

 12.1. Сформиране на екипи за 

подкрепа за личностно развитие на 

ученици със специални 

образователни потребности 

Септември – 

октомври 

2020 г. 

Директор брой  Обхванати 12 ученици със СОП 

 

12.2. Създаване на подкрепяща 

среда за приобщаване на учениците 

в риск и на учениците със специални 

образователни потребности 

2020/2021 г. 
Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 
% ученици 

Организация за преодоляване на 

изоставането и пропуските чрез 

прилагане на индивидуален 

подход, чрез използване на 

самостоятелна и групова работа, 

Включване  в извънкласни и 

извънучилищни дейности в 

съответствие с интересите и 

възможностите на учениците.  

13.  Организиране на дейностите по 

провеждането на държавните 

зрелостни изпити и националните 

външни оценявания 

  

   

 
13.1. Издадени  заповеди от 

директора на училището относно 

организацията на НВО и ДЗИ 

2020/2021 г. Директор брой 12 

Подготовка, организация и 

провеждане на НВО в ІV, VІІ и Х 

клас и ДЗИ – 12 клас, без 

констатирани нарушения 



 

13.2.Организиране и провеждане на 

информационна кампания и 

консултиране на ученици и 

родители  

2020/2021 г. 

Директор, ЗДУД, 

класни 

ръководители 

брой 2 и повече 

Групово – родителска среща и 

индивидуално, класните 

ръководители запознават родители 

и ученици с нормативната уредба  

и сроковете за провеждане на 

изпитите и предстоящото 

кандидатстване. 

14. Координиране и контролиране на 

дейностите, свързани с осигуряване 

на задължителна документация и с 

предоставяне на учебници и учебни 

помага за безвъзмездно ползване 

  

   

 
14.1.Учебници и учебни помагала за 

учениците 
2020/2021г. 

Директор, ЗДУД, 

Комисия -

учебници 

брой 
Според броя на 

учениците 
Опазване на безплатните учебници 

 14.2. Осигуряване на ЗУД за 

началото и края на учебната година. 
2020/2021г. 

Директор, ЗДУД, 

счетоводител 
брой  

Осигурена училищна 

документация. 

15. Участие в дейностите в 

Националния календар за 

извънучилищнитедейности и в 

Националния спортен календар на 

МОН, както и други извънкласни и 

извънучилищни дейности 

  

   

 15.1. Дейностите в Националния 

календар за 

извънучилищнитедейности 

2020/2021г. 
Директор, ЗДУД, 

учители 
брой ученици 

Участие на ученици от училището 

и достойно им представяне. 

 15.2. Дейностите в Националния 

спортен календар на МОН 

2020/2021г. 
Директор, ЗДУД, 

учители по ФВС 
брой 

Отбор по 

съответния вид 

спорт 

Участие на ученици от училището 

и достойно им представяне. 

 15.3. Участието в олимпиади, 

състезания, конкурси и дейности на 

общинско, областно и национално 

ниво 

2020/2021г. 

Директор, ЗДУД, 

учители 
брой ученици 

Участие на ученици от училището 

и достойно им представяне. 

 15.04. Координиране и 

контролиране на участието в 

дейностите в училищния спортен 

календар и извънкласни и 

2020/2021г. 

Директор, ЗДУД, 

учители  
брой  

Участие на ученици от училището 

и достойно им представяне. 



извънучилищни дейности 

 15.5. Участие в общински и 

национални ученически 

конференции, кръгли маси и др. 

2020/2021г. 
Директор, 

психолог, учители 
брой ученици 

Участие на ученици от училището 

и достойно им представяне. 

16. Дейности на ниво институция 

съгласно алгоритъм за прилагане на 

механизма за противодействие на 

тормоза и насилието  в училище 

     

 

16.1.Определяне на координационен 

съвет със заповед на директора на 

училището 

септември 

2020 г. 
Директор брой 1 

Противодействие на училищния 

тормоз между учениците в 

училище . Изграждане на умения и 

техники за справяне с различните 

форми на насилие. 

 16.2. Въвеждане на Дневник за 

случаи на насилие и тормоз за 

съответната учебна година.  

септември 

2020 г. 

Училищен 

психолог 
брой 1 

. 

 

 16.3. Запознаване на 

педагогическите специалисти и 

останалите служители с Механизма 

за противодействие на тормоза и 

насилието  в училище по ред, 

определен от директора. 

 

месец 

септември 

2020г.  

Председател на 

УКС 
% 100%  

Всички работещи в училището са  

запознати с Механизма за 

противодействие на тормоза и 

насилието  в училище и 

изпълняват задълженията си.  

 
16.4. Извършване на „оценка на 

ситуацията” в началото на учебната 

година и анализ на резултатите от 

Координационния съвет. 

октомври 

2020г. 

 

 

УКС брой  

Изграждане на система за  

превенция и интервенция на 

насилието и тормоза и въвеждане 

на защитна мрежа от правила за 

задълженията на всички по темата 

 16.5. Актуализиране на 

едногодишен план от 

Координационния съвет на базата на 

резултатите от  „оценката на 

ситуацията”. 

месец 

ноември 

2020г. 

УКС брой 1 
План за превенция и интервенция 

на насилието и тормоза  

 16.6. Изготвяне на годишен доклад 

от Координационния съвет и 

препоръки за създаване на по-

юни 2021г. УКС брой 1 

Повишаване на компетентността и 

изграждане на капацитет в 

учителите и родителите за 



сигурна образователна среда до 

ръководството на училището. 

превенция на агресивни прояви от 

страна на децата 

17. Контрол по спазването на 

държавните образователни 

изисквания. 

  
   

 Тематични проверки 
  

   

 
17.1.Проверки за действията на 

персонала при бедствия и аварии 

2020/2021г. 

октомври 

април 

Директор, ЗДУД брой 2 

Реакциите на ученици, учители и 

пом. персонал при сигнал за 

бедствие 

 17.1.2.Организация и изпълнение на 

дейностите по ученическото хранене 

2020/2021г.. 
Директор, ЗДУД брой 1 Подобряване столовото хранене 

 17.1.3. Използване на електронни 

учебници в обучението 

2020/2021г. 
Директор, ЗДУД брой 2 

Използване на иновативни методи 

на преподаване 

 17.1.4.  Проверка работата на 

екипите за подкрепа за личностно 

развитиена ученици със специални 

образователни потребности 

през 

учебната 

година 

Директор, ЗДУД брой 2 

Проведени часове, правилно 

водене на документацията, 

проведени екипни срещи 

 Текущи проверки 
  

   

 17.2.1..Спазване на трудовата 

дисциплина 

2020/2021г. 
Директор, ЗДУД брой  

Изпълнение на задълженията по 

длъжностна характеристика 

 17.2.2. Посещения на уроци от ЗУЧ 

и ИУЧ 

2020/2021г. 
Директор, ЗДУД брой  Подобряване на УВР 

 17.2.3. Проверки административен 

контрол 

2020/2021г. 
Директор, ЗДУД брой  Подобряване на дисциплината 

 

 


