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Н.ХАЛИЛ 

Директор на ОУ „ Стефан Караджа“, с.Цар Самуил 

 

ПЛАН за действие към Стратегията за развитие на училището 

в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 4 СЕФАН КАРАДЖА“, с.ЦАР САМУИЛ, 

разработен на основание чл. 263, ал. 1, т.1 от ЗПУО и Държавния образователен стандартза 

управление на качеството в институциите за учебната 2021/2022 г. 

 

 

 

 

Планът за действие е приет на заседание на Педагогическия съвет 

Протокол 16/14.09.2021 г. и е утвърден със заповед № 28/15.09.2021 Г. на директора на училището 

 

 

 

 



Приоритетни 

направления 

Дейност срок отговорници финансиране 

Планиране, 

организация и 

контрол на 

дейността на 

училището 

1.Изработване иутвърждаване на цялостна концепция за 

провеждане на образователния процес – учебен план и 

програми, Етичен кодекс, методически обединения и 

комисии, план-прием, целодневно обучение. 

2.Изграждане на постоянни училищни комисии за 

планиране и организация на основните направления в 

дейността на училището. 

3. Поддържане на оптимален за пълноценното 

осъществяване на дейността на училището състав на 

непедагогическия персонал. 4.Гъвкаво използване на 

системата за оценяване на постигнатите резултати от труда 

на педагогическите специалисти за определяне на ДТВ на 

педагогическите специалисти.  

5.Осъществяване на училищния план – прием. 

до 15.09.  всяка 

година 

Директор 

Педагогическ 

и специалисти 

Делегиран бюджет 

Осъществяван е 

на 

привлекателен и 

мотивиращ 

процес на 

образование, 

възпитание и 

социализация 

1.Използване на съвременни образователни технологии и 

форми на педагогическо взаимодействие за мотивиране на 

учениците и прилагане на усвоените знания в практиката.  

2.Промяна на стила и методите на работа и ориентиране на 

обучението към потребностите на отделната личност.  

3. Издигане равнището на функционалната грамотност 

(четивна) , за постигане на умения за успяване 

постоянен  Директор 

Педагогическ 

и специалисти 

Делегиран бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

Осъществяван е 

на обучение по 

учебни планове 

съобразно 

потребностите и 

интересите на 

учениците и 

1.Изготвяне на училищен план-прием за следващата 

учебната година 

 Ежегодно месец 

март  

Директор 

Педагогическ 

и специалисти 

Делегиран бюджет 



възможностите 

на училището  

Възпитание в 

патриотизъм и 

национално 

самосъзнание 

1. Насоченост на обучението към формиране и усвояване на 

умения за разбиране и отговорно поведение в обществото; 

подпомагане процеса на личностно развитие и себепознание 

в контекста на взаимодействие с другите хора. 

 2.Целенасочена работа по класове, съобразена с възрастта 

на учениците и особеностите в тяхното развитие и интереси.  

3. Реализиране на дейности за повишаване информираността 

на учениците по въпроси като: 

 - функциите на институции и управленски структури  

- правата на човека, дискриминацията,равнопоставенос тта 

на половете; 

 - здравна култура и здравословен начин на живот 

 постоянен  Директор 

Педагогическ 

и специалисти 

Делегиран бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

Утвърждаване 

на ученическото 

самоуправление  

1.Повишаване ролята на съветите на класа при организиране 

и осъществяване дейността на училището. 

Ежегоден  

 

Директор 

Педагогически 

специалисти 

Делегиран бюджет  

 

Екологична 

култура и 

навици за 

здравословен 

начин на живот   

1.Програма за здравно образование, спортен 

календар),насочена към комплексно здравно образование 

чрез интерактивни дейности и занимания в часовете на 

класа, посветени на превенцията на тютюнопушенето, 

наркоманиите и злоупотребата с алкохол,активна спортна 

дейност. 

 2. Обучения за: 

 - безопасност на движението;  

- действия при бедствия,аварии, катастрофи и пожари; 

 - поведение при кризи и екстремни ситуации. 

 3. Изпълнение на училищни проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта. 

Ежегодно Педагоггическ 

и специалисти 

Делегиран бюджет и 

проекти, изпълнение 

на проекти, целеви 

средства от МОН 

 

 

 

 

 



Превенция на 

агресията и 

негативните 

прояви сред 

учениците. 

1.Провеждане на училищна политика и разработване на 

програма за превенция на агресията и негативните прояви 

сред учениците.  

2. Изработване и приемане на правила за предотвратяване и 

решаване на конфликти. 

Ежегодно Класни 

ръководители 

Делегиран бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

Подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците. 

Сформиране на екипи за подкрепа за личностното развитие 

на учениците, за които са идентифицирани обучителните 

трудности и риск от отпадане от училище: ранно оценяване 

на риска и ранно идентифициране на учениците в риск чрез 

проучване и оценка на потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на причините, които биха 

довели до отпадане от училище. 

Ежегодно Класни 

ръководители 

Делегиран бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

 

Извънкласни и 

извънучилищн 

и форми  

1.Организиране на учениците в извънкласни форми-

проект„Подкрепа за успех“ и „Равен достъп“  

2. Участие на учениците в организираните занимания по 

интереси.  

3. Участие на ученици в състезания, конкурси, олимпиади. 

 4. Участие на учениците в рганизацията и провеждането на 

училищни празници.  

Ежегодно  Педагогически 

специалисти 

Делегиран бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН. 

Създаване и 

поддържане на 

благоприятна 

среда за 

обучение и 

развитие  

1.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд. 

 2. Подходящо интериорно оформление на учебните 

помещения. 

 3. Създаване на благоприятна и толерантна атмосфера на 

общуване, доверие и взаимопомощ.  

4. Целенасочена училищна политика за превенция на 

отпадането и/или преждевременното напускане на училище 

спрямо ученици в риск: 

 - подкрепа за преодоляване на обучителни трудности 

Ежегодно  Директор 

Педагогически 

специалисти 

Делегиран  бюджет, 

целеви средства от 

МОН 

 

 

 

 

 

 

 

 



 – допълнителна работа и консултации, преодоляване на 

обучителни затруднения;  

- контрол на отсъствията от училище. 

 

Обновяване и 

обогатяване на 

материалната 

база.  

1.Модернизиране на базата.  

2. Поддръжка и текущ ремонт на учебните и помощните 

помещения.-Обновяване, освежаване  и оборудване на 

класни стаи и кабинети, санитарни възли.  

 

Постоянен  

 

 

 

 

Директор  Делигиран  бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 

3.Довършителни ремонтни дейности, обновяване на визията 

на централния вход и фоайето. 

 

 

Октомври 2021 

г. 

директор 

 4.  Поддръжка и поетапно обновяване на компютърната и 

комуникационната техника. 

 

Постоянен  директор 

 5. Осигуряване на ресурси за еобучение, използване на 

електронни образователни ресурси 

постоянен директор 

Квалификация 

на 

педагогическите 

кадри  

1.Осигуряване на условия и възможности за 

усъвършенстване и обогатяване на компетентностите на 

педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 

развитие чрез въвеждаща и продължаваща квалификация в 

зависимост от потребностите, целите и съдържанието на 

обученията:  

- вътрешноинституционална квалификационна дейност  

– не помалко от 16 академични часа годишно за всеки 

педагогически специалист;  

Постоянен  Директор 

Педагогически 

специалисти  

Делегиран бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН 



- участие в квалификационни форми на специализирани 

обслужващи звена, висши училища и научни и обучителни 

организации. 

 2. Мотивиране на учителите за придобиване на по-висока 

ПКС, като едно от основанията за побързо кариерно 

развитие.  

3. Кариерно развитие: процес на усъвършенстване на 

компетентности при последователно заемане на учителски 

длъжности или при придобиване на степени с цел 

повишаване качеството и ефиктивността на образованието 

Взаимодействие 

с родителите  
1.Дейност на обществения съвет към училището  

2. Усъвършенстване на системата от взаимовръзки и 

обратна информация в релацията „училищесемейство“: 

 - укрепване на положителното отношение към училището 

като нституция от страна на ученици и родители и проява 

на съпричастност към училищния живот; 

 - установяване на система от форми и средства за 

сътрудничество и взаимодействие с родителите: родителски 

и индивидуални срещи, индивидуални консултации, 

обучения и др.  

3. Информираност на родителите и стимулиране на 

родителската активност: за основните нормативни и 

училищни документи, резултатите от учебната дейност, 

консултиране по проблеми, решаване на конфликти и 

налагане на санкции и др.  

4. Сътрудничество и съдействие от родителите при:  

- организиране на училищни дейности; 

- при идентифициран риск за ученика от отпадане и/или 

преждевременно напускане на училище. 

Ежегодно  Директор 

Педагогически 

специалисти 

Делегиран  бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие 

с институции. 
1.Популяризиране дейността на училището на общински, 

областни, национални и международни форуми и в 

медийното пространство.  

2. Реализиране на съвместни проекти с партниращи 

организации.  

3. Изпълнение на съвместни проекти. 

Ежегодно  Директор 

Педагогически 

специалисти  

Делегиран бюджет, 

изпълнение на 

проекти, целеви 

средства от МОН. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование: 

доразвиване на системата за вътрешно оценяване. 

 развитие. 

 

гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура,физическа активност и спорт. 

 

-широко навлизане на нови технологии и методи на преподаване, насочени към личността на ученика. 

 

2. Развиване на системата за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти: 

 

индивидуализация и диференциация при оценка на труда на педагогическите специалисти в 

училището. 

 персонал съобразно потребностите и целите 

на отделния специалист и училищната институция. 



 

3. Утвърждаване на училището като център за формиране и развитие на личностни качества, умения 

и нагласи, изграждащи ценностната система на младите хора, културно, информационно и спортно средище: 

 

 образование. 

ниците. 

-добрата организация 

на свободното време и са насочени към развитие на личностния и творческия потенциал на учениците. 

ия процес, олимпиади, конкурси и състезания. 

 

4. Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и публични институции: 

образователна система с публичност и прозрачност на управление. 

 

 

 

енията на учениците и учителите. 


