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Дейности за реализиране на стратегията през учебната 2021/2022 година 

Дейности Срок Отговорник 

Оперативна цел 1 - интелектуално развитие и подкрепа на учениците в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите им 

Осигуряване на качествена подготовка на учениците 

при дистанционно обучение 
Постоянен  Всички преподаватели 

Осигуряване на качествена подготовка на учениците в 

иновативната паралелка чрез използване на 

трансдисциплинарния подход на основата на STEАMЕ 

обучението 

Постоянен  
Всички преподаватели 

в 8.в клас 

Създаване, използване, обмен и популяризиране на 

добри педагогически практики, базирани на 

„облачните“ технологии 

Постоянен  
Всички преподаватели 

в 8-ми клас и 9.б 

Продължаващо използване на уеб базираните 

платформи MozaBook, Learningapps.org, Padlet.com, 

„Уча се“, Khan Academy, IZZI, Academico, chromebook, 

програмата Globilab за експериментиране и анализ на 

данни в профилираната подготовка по природни 

науки, за създаване на интригуващи уроци с ново 

поколение софтуер 

Постоянен 

Директор ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Внедряване и използване на програмата Globilab за 

експериментиране и анализ на данни в профилираната 

подготовка по природни науки 

Постоянен 
Учителите по 

природни науки 

Продължаващо обучение по модела 1:1 в пет паралелки 

– VIIIa, VIIIб, VIIIг, VIIIд и IXб, чрез хромбук 

устройства 

Септември-

юни 

Всички преподаващи в 

изброените паралелки 

Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на 

средствата от бюджета и извън бюджетните приходи 

Публикуване на отчетите на сайта на училището 

 

Всяко 

тримесечие 
Директор 

Оперативна цел 2 - създаване на условия за изява на талантливи ученици 

Непрекъсваемост  при въвеждане на иновативни 

практики в учебния процес съгласно разработения 

проект за иновативно училище: 

1. включване на всички преподаватели 

2. разработване и провеждане на минимум 2 

интердисциплинарни урока годишно от всеки 

преподавател 

3. включване в иновативния процес на всички 

учениците от ПМГ 

4. реализация от учениците на трансдисциплинарни 

проекти 

5. привличане на родители при разработване на 

ученическите проекти 

октомври-юни 

Директор ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова  

Е. Тодорова 

Д.Пиргова 

Всички преподаватели 



6. публично представяне на разработените проекти 

Подготовка и участие на учениците в олимпиадите по 

български език и литература, немски език, руски език, 

математика, информационни технологии, информатика, 

физика, астрономия, химия и ООС, биология и ЗО,  

география и икономика, история и цивилизации, 

философия 

Декември- 

юни 

Директор ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова  

Д.Пиргова 

Главните учители и 

всички преподаватели 

Подготовка и участие на учениците в национални и 

регионални състезания по математика, информационни 

технологии,  английски език 

октомври-юни Председателите на МО 

Участие на учениците в национални, областни и 

общински конкурси по български език и литература, 

история и цивилизации, информационни технологии, 

музика, изобразително изкуство 

октомври-юни Председателите на МО 

Организиране и провеждане на училищни и 

извънучилищни тържества и мероприятия 

септември-

юни 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищенят психолог 

Класните 

ръководители 

Ученическият съвет на 

училището 

Оперативна цел 3 - оптимизиране на мрежата от извънкласни форми, обхващаща 

компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи 

развитието на заложбите им 

Развиване на създадената театрална школа 
октомври-юни 

Евгения Попова 

Екатерина Тодорова 

Организиране и провеждане на спортни турнири  по 

различни видове спорт за насърчаване и развитие на 

ученическия спорт 

октомври-юни Учителите по ФВС 

Създаване на разнообразни клубове по интереси, 

съобразени с потребностите на учениците 
октомври-май 

Ръководителите на 

клубове 

Организиране на ученически кампании, свързани с 

благотворителност, доброволчество, граждански 

инициативи и отбелязване на международни дни, 

празници и др. 

Постоянен 

Педагогическият 

съветник 

Училищният психолог 

 

Провеждане на тематични екскурзии с учебна цел по 

класове, съгласно график, утвърден от директора 
март – юни  

Класните 

ръководители 

Оперативна цел 4 - усъвършенстване и обогатяване компетентностите на 

педагогическите специалисти за ефективно провеждане на учебно-възпитателния 

процес в училището и за кариерно развитие 

Прилагане на трансдисциплинарния подход на основата 

на STEАMЕ обучението в учебния процес като 

ефективен начин за практическо изпълнение на 

различни задачи, свързани с реални житейски ситуации 

Постоянен 

Директор  ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова  
Д.Пиргова 

 
Използване на разнообразни форми във вътрешно 

училищната квалификация на учителите – проблемна 

група, практикум, тренинг, семинар, обмяна на опит и 

Постоянен  

 

Директор  ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова  



добри практики, дискусия, участие в научно-

практическа конференция 

Д.Пиргова 

 

Квалификация на учителите за работа с новите учебни 

програми 
Постоянен 

Директор 

  ЗДУД - Д. Кафкова  

Участие в НП “Квалификация на педагогическите 

специалисти“ 
Постоянен 

Директор   

ЗДУД -Д. Кафкова 

Мотивиране на учителите за професионално израстване 

чрез функционираща система за диференцирано 

заплащане на труда и разработване на вътрешно 

училищна система от допълнителни стимули 

Постоянен 

Директор  ЗДУД  

        Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Повишаване на конкурентноспособността и 

професионалното самочувствие на учителите чрез 

самоквалификация 
Постоянен 

Директор   

ЗДУД -Д. Кафкова 

Приемане и подкрепа на индивидуалността на всеки 

ученик и на разнообразието от потребностите му чрез 

активиране и включване на ресурси, насочени към 

участието му във всички аспекти на живота на 

училищната общност 

Постоянен  

Педагогическият 

съветник 

Училищният 

психолог 

Вички учители 

Създаване на възможност за повишаване на 

постигнатата професионално-квалификационна степен 

за всеки член на педагогическия колектив 
Постоянен 

Директор   

ЗДУД -Д. Кафкова 

Главните учители 

Участие на всички учители във вътрешно 

институционална квалификация Постоянен 
Директор   

ЗДУД -Д. Кафкова 

Главните учители 
Участие в квалификации, организирани от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и 

научни организации 
Постоянен 

Директор   

ЗДУД -Д. Кафкова 

Главните учители 

Кандидатстване за участие на училището по 

международни и национални програми и проекти 
Постоянен 

Директор  ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 
Работа по спечелени международни и национални 

програми и проекти 

Постоянен 

Директор  ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Главните учители 

Оперативна цел 5 –  поставяне на ученика в активна гражданска позиция и 

утвърждаване на формите на ученическо самоуправление 

Активно функциониращ Ученически съвет на 

училището Постоянен 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищният психолог 

Участие на представители на Ученическия съвет на 

училището в заседания на педагогическия съвет при 

обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност 

Постоянен 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищният психолог 

Класните 

ръководители 

Делегиране на правомощия на Ученическия съвет на 

училището по отношение на поддържането на Постоянен 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищният психолог 



дисциплината, хигиенните условия и опазването на 

училищното имущество 

Класните 

ръководители 

Сътрудничество и подкрепа за реализиране на 

инициативи на Ученическия съвет на училището Постоянен 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищният психолог 

Стимулиране участието на учениците в дейности, 

повишаващи тяхната гражданска активност. Подкрепа 

на ученически инициативи Постоянен 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищният психолог 

Класните 

ръководители 

Разширяване дейността и обхвата на ученическите 

кампании, свързани с отбелязване на международни 

дни, празници и др. 
Постоянен 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищният психолог 

Ученическия съвет 

Оперативна цел 6 – осъществяване на качествен държавен и училищен прием на 

ученици 

Осъществяване на прием на ученици в V клас съгласно 

държавния план-прием 
Съгласно 

графика  

Целият педагогически 

екип 

 
Осъществяване на качествен прием на ученици в VIII 

клас 
Съгласно 

графика 

Целият педагогически 

екип 

Създаване на маркетингово звено за реклама на 

училището и провеждане на кандидат-ученическа 

кампания за: 

 прием V клас 

 прием VІІI клас 

Съгласно 

графика 

Директор, ЗДУД, 

главните учители 

Оперативна цел 7 – сътрудничество и взаимодействие между родителската 

общност и училището 

Периодично и своевременно информиране на 

родителите за успеха и развитието на децата им в 

образователния процес, чрез платформата shkolo.bg. 
Постоянен  Всички учители 

Мотивиране на родители за участие в училищни и 

извънучилищни мероприятия. Формиране на 

позитивно родителство 
Постоянен 

Класните 

ръководители  

Училищният психолог 

Ефективно функциониране на Обществения съвет за 

подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението му 
Постоянен 

Директор 

 

Партниране с училищното настоятелство 

Постоянен  

Директор ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Оперативна цел 8 – създаване и използване на модерни специализирани учебни 

кабинети и внедряване на съвременна техника 

Обезпечаване на процеса на обучение с достатъчно 

технически средства и други необходими пособия Постоянен  

Директор ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Работа по привличане на спонсори 
Постоянен 

Директор  ЗДУД  

Зл. Милчева 



Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Разработване на проекти за обогатяване на училищната 

материална база 
Постоянен 

Директор  ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Главните учители 
Обособяване и оборудване на библиотеката като 

образователна среда и информационен център за 

ученици и учители 

Постоянен  
Главните учители 

Председателите на МО 

Оперативна цел 9 – осъществяване на обучението по гражданско, здравно, екологично 

и интеркултурно образование 

Ориентиране на обучението по общообразователните 

предмети към придобиване на социални и граждански 

компетентности и умения за подкрепа на устойчивото 

развитие и за здравословен начин на живот и спорт 

Постоянен  

Директор  ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Главните учители 

Обучение в часа на класа за придобиване на 

компетентностите, свързани с гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование 

Постоянен  
Класните 

ръководители 

Разработване и координиране на прилагането на 

институционални политики за подкрепа на 

гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 

Постоянен  

Директор  ЗДУД  

Зл. Милчева 

Д. Кафкова 

Д.Пиргова 

Главните учители 
Включване на учениците в дейности за кариерно 

ориентиране 
Постоянен  

Класните 

ръководители 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищният психолог 

Оперативна цел 10 – Привличане на местната интелектуална, културна и бизнес 

общност за подпомагане и развитие на гимназията. 

Използване на всички възможни информационни и 

комуникационни канали за популяризиране на 

постиженията на училището, учениците и учителите 

Постоянен  Всички учители 

Включване на училищната общност в културни и 

доброволчески инициативи на местните власти, 

местни неправителствени организации и институции Постоянен 

Педагогическият 

съветник/ 

Ученическият съвет/ 

Училищният психолог 

Класните 

ръководители 

Иницииране на собствени благотворителни инициативи 

и културни мероприятия, отворени към участие и на 

широката общественост в региона Постоянен 

Педагогическият 

съветник/ 

Училищният психолог 

Ученическият съвет 

Класните 

ръководители 

 


