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Приоритети на национално ниво : 

 

 

1. Ранно детско развитие. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 
Разширяване на обхвата на децата от 0 до 7 години в образование и грижи в ранна детска възраст.  

Ефективна социализация - Осигуряване на качествено образование и грижи за всяко дете в ранна възраст 

 

По-ранното обхващане на децата във форми на образование и грижи в ранна детска възраст ще бъде ключов приоритет в 

образователните политики предвид това, че предучилищното образование осигурява развиване на познавателни и социално-

емоционални умения, което е основополагащо за по-добри образователни резултати на децата в училище, а в перспектива – и за 

успешна личностна и професионална реализация. 

 

Участието във форми на образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) има добавена стойност, когато е с високо 

качество. В тази връзка усилията ще бъдат насочени към осигуряването на достъп, но преди всичко към осигуряване на единна 

и цялостна висококачествена система на ОГРДВ. 

 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното 

учене и за формиращо оценяване на учениците. 

Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

 

3. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на 

професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди. 

 

4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния 

процес. 
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5. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент 

върху български език и литература и математика. 

      

6. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на 

педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси 

и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

 
Приоритети на Регионално ниво : 

1. Ранно детско развитие . Разширяване на обхвата на децата от 0 до 7 години в образование и грижи в ранна детска възраст 

2. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 

Целта при придобиване на съвременните ключови компетентности ще бъде развитие на личностния потенциал на детето/ученика, 

осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните му потребности и ранно откриване на заложбите и талантите му. 

Акцентът при обучението ще бъде изместен от възпроизвеждане на готови знания към развитие на съвременни умения и практическа 

приложимост на изучаваното учебно съдържание, както и върху социалната и емоционалната интелигентност на децата и учениците. 

За осъществяването на целите на политиката ще се осъществява партньорство и ефективно с родителите и другите. 

3.  Мотивирани и креативни учители . 

Повишаване на привлекателността на учителската професия и обезпечаване на системата с учители 

Развитие на компетентностите 

4. Сплотени общности и работа с родителите . 

5. Ефектинво включване , трайно приобщаване и образователна интеграция. 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие. 

7. Реализация в професиите на настоящето и бъдещето .  
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8. Учене през целия живот.  

9. Ефикасно управление и участие в мрежи .  

 

Основни приоритети в дейността на СУ „Димитър Благоев”, гр. Свищов 

1. Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките за превенция и намаляване на преждевременното 

напускане на училище. 

• Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична 

изява, инициатива и творчество; 

• Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците. Подобряване на работата с ученици с емоционални и 

интелектуални затруднения и специални образователни потребности; 

• Осигуряване на равен достъп до качествено образование; 

• 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; 

• Училищна имиджова политика: е-политика, работа с медии и външни звена, изграждащи имидж на учебното заведение; 

• Квалификация на учителите; 

• Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището; 

 

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

 

1. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и НПО; 

 

2. Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация и обучение; 

 

3. Осигуряване на безопасно и успешно обучение в електронна среда от разстояние; 

 

4. Развитие на професионалното обучение в училище;  
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I. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

 

№ Дейност 

 

 

Срок Извършва се от: 

/институции и 

лица, в каква 

взаимовръзка/ 

Индикатори за изпълнение 

Мерна 

единица 

/брой, 

процент/ 

Базова 

стойност 

Целева стойност 

 

1. Изпълнение на плана по Стратегията за 

намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система  

     

 1.1.Повишаване на обхвата  на децата 

и учениците 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

% 100% 

записани в І 

клас 

Всички ученици са записани и 

посещават училище 

 1.2.Повишаване на обхвата  на децата 

и учениците в целодневната 

организация на учебния процес 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

% 96% 

обхванати в 

ЦУОД 

Насърчаване развитието на 

ключови компетентности, 

творчески способности и 

умения за живот, необходими 

на учениците в съвременното 

общество;  

Създаване на възможности за 

успешно преминаване в 

следващ клас и в следващ етап 

или степен на образование и 

ограничаване рисковете за 

отпадане от училище поради 

затруднения в усвояването на 

учебното съдържание; 

 1.3.Намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

% 0,5 % 

отпаднали 

Планиране и осъществяване на 

контрол върху спазването на 

задълженията на класните 

ръководители и оценяване на 
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рисковите фактори за отпадане 

на ученици – ученици със слаб 

успех, лоша дисциплина, 

отсъствия, набелязани мерки 

от кл.р-ли 

 

Инициативи за подпомагане на 

ученици в риск от техни 

съученици 
 

 

 1.4.Училищна програма за намаляване 

броя на отсъствията, за намаляване 

броя на учениците, преждевременно 

напуснали училище и за реинтегриране 

на отпадналите от образователната 

система 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

брой 0 Сътрудничество с различни 

организации 

МКБППМН, ДПС, Дирекция 

„Социално подпомагане”, 

отдел „Закрила на детето”, 

 1.5.Процедура за налагане на 

административно наказание на 

родители неосигуряващи присъствието 

на децата си в училище. 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

брой 0 Намаляване броя на 

неизвинените отсъствия 

2. Изпълнение на плана за 2014 -2020 г. 

по Стратегията за ефективно прилагане 

на информационните и 

комуникационните технологии в 

образованието и науката 

     

 2.1 Осигурена нова безжична мрежа - 

WiFi 

2022 /2023 г. Директор, ЗКК брой 1 Използване на електронни 

помагала, електронни 

учебници и образователни 

платформи. Осъществяване на 

дистанционна връзка с други 

училища на държавите 
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партньори по международни 

проекти. 

 2.2. Компютърни кабинети 2022 /2023 г. Директор, ЗКК брой 6 Компютърни и терминални 

устройства, свързани с 

интернет. Осигурен достъп на 

всички ученици за работа в 

компютърните кабинети и 

възможности за използването 

им за учебни занятия 

 2.3. Интерактивни  дъски 2022 /2023 г. Директор, ЗКК брой 7 Използване на допълнителни 

средства за въздействие на 

обучаемия (мултимедийни 

ком-поненти на електронния 

учебник с анимационни 

модели, видеофрагменти, 

интерактивност); 

 2.4. Интерактивен дисплей 

 

 

По проект  STEM - дисплей за 

визуализация 

2022 /2023 г. 

 

Директор, ЗКК, 

пед. специалисти 

брой 65 инча – 8 

 

 

 

55 инча - 3 

Използване на допълнителни 

средства за въздействие на 

обучаемия. 

 2.5. Преносими компютри 

 

 

Проект „Равен достъп“ 

2022 /2023 г. Директор, ЗКК, 

пед. специалисти 

брой 42 

 

 

94 

Учителите имат постоянен 

достъп до електронни 

образователни ресурси и 

услуги. 

Осигуряване на условия за 

интерактивно учене и 

създаване възможности за 

приложение на ИКТ в 

образователния процес по 

различните учебни предмети. 
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 2.6 Проектори 2022 /2023 г. Директор, ЗКК, 

пед. специалисти 

брой 20 Използване на допълнителни 

средства за въздействие на 

обучаемия. 

 2.7.Телевизори  2022 /2023 г. Директор, ЗКК, 

пед. специалисти 

брой 14 Учителите имат постоянен 

достъп до електронни 

образователни ресурси и 

услуги. 

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 Националната 

стратегия за развитие на 

педагогическите кадри 

     

 3.1. Планиране на квалификационната 

дейност  

Септември 

2022 г. 

Директор, ЗДУД, 

главни учители 

брой 1 Повишаване на 

педагогическата и 

методическата подготовка и да 

се създаде по-добра мотивация 

за саморазвитие и 

самоусъвършенстване на 

педагогическите специалисти  

 3.2. Реализиране на квалификационни 

дейности - продължаваща 

квалификация и професионално 

развитие. 

2022 /2023 г.  Директор, ЗДУД, 

педагог. 

специалисти 

% Във 

вътрешноуч

илищна 

квалификац

ия 

участвали 

всички 

педагогичес

ки 

Усъвършенстване на 

професионалните умения, 

повишаване на мотивацията за 

учебната дейност чрез 

разнообразни форми за 

проверка и оценка на знанията, 

постигане на по-високо 

качество на педагогическия 

труд и по-високи резултати в 
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специалисти

.  

 

В други 

форми  

обучения 

участвали  -  

54 учители  

Участвали в 

1 обучение –

43 учители 

Участвали в 

2 обучения 

– 12 учители 

Участвали в 

3 обучения - 

2 учители 

Участвали в 

4 обучения - 

1учители  

Има 

учители, 

коита не са 

участвали  в 

обучения 

поради 

възрастови 

граници и 

пандемия от 

KOVID-19. 

 

учебната работа. Постигане на 

призови класирания на 

регионални и национални 

състезания. 
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Брой 

получени 

кредити: 

1 кредит – 3 

учители 

2 кредита - 2 

учители 

3 кредита - 

38 учители 

4 кредита - 

8учители 

5 кредита – 

5 учители 

6 кредита – 

2 учители 

7 кредита – 

1 учител 

 

По  

Дейност 2 

на проект 

„Квалифика

ция за 

професиона

лно 

развитие на 

педагогичес

ките 

специалисти

“, 

финансиран 

по 
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Оперативна 

програма 

„Наука и 

образование 

за 

интелигенте

н растеж“ 

2014-2020 г. 

– 5 учители 

са 

придобили 

V ПКС  и 4 

учители – 

IV ПКС 

 3.3.Създадени условия за привличане, 

задържане и развитие на нови за 

системата педагогически кадри 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

главни учители 

%    

новопостъп

или учители 

до 40 

години 

Иновативни дейности и 

интересен подход към 

учениците. Носители на нови 

идеи и близки до възрастта на 

учениците. Опитват се да 

направят часовете по-

интересни за учениците.  

4. Изпълнение на плана по Националната 

стратегия за учене през целия живот 

     

 4.1.Изграждане на партньорски мрежи 

между средните и висшите училища 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

главни учители 

брой   Съвместни инициативи с 

висши учебни заведения 

 4.2.Осигуряване на ресурсно 

подпомагане на учениците със 

специални образователни потребности  

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

ресурсни учители 

брой 18+1 

ученици със 

СОП 

Осигурена подкрепа от 

специалисти на учениците със 

специални образователни 

потребности в два екипа от 

психолог, ресурсен учител и 

логопед 
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 4.3.Подпомагане на социалната 

интеграция, адаптация и пълноценна 

реализация в обществения живот на 

деца в риск 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

брой ученици Създадени възможности за 

социална интеграция и 

личностна реализация на 

децата в риск чрез участие в 

организирани спортни 

занимания и извънкласни 

дейности 

 4.4. Осигуряване на условия и 

възможности за допълнително обуче-

ние на учениците, съобразно 

индивидуалните им интереси и 

потребности, с цел развиване на 

творческите им способности  

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

брой 63 ученици 

с призови 

места в 

конкурси 

Развиване на творческите 

способности на учениците и 

стимулиране на личностното 

им развитие съобразно 

индивидуалните им интереси и 

потребности. 

Стипендии за даровити деца 

5. Изпълнение на плана по Стратегията за 

образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства 

     

 5.1. Осигуряване на допълнителна 

квалификация на педагогическите 

специалисти за работа в 

мултикултурна образователна среда 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

брой учители Обучението в билингвална 

среда. Умение да подпомагат 

учениците да усвоят урока по 

определен предмет 

6. Изпълнение на Националните 

програми за развитие на средното 

образование  

     

 6.1. НП „Опимизация на вътрешната 

структура на персонала“ 

2022 /2023 г. Директор, гл. 

счетоводител 

брой пенсионира

ни учители 

и 

непедагогич

ес-ки 

персонал 

Възстановени изплатените от 

бюджета средства за 

обезщетения  

 6.2. НП“Без свободен час“  

 

2022 /2023 г. Директор, гл. 

счетоводител 

брой заместващит

е учители; 

Възстановени средства - лева 

подадени за възстановяване 
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проведените 

учебни 

часове от 

заместващит

е 

учители.про

ведени 

часове от 

училищния 

психолог 

Проведени всички часове, 

предвидени за всеки учебен 

предмет, и повишаване на 

качеството на обучение. Не се 

нарушава изпълнението на 

годишното тематично 

разпределение, знанията на 

учениците се оценяват 

ритмично;  

 6.3. НП „Квалификация“ 2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой учители от 

начален 

етап и по 

общообразо

ва-телна 

подготовка 

са обучени 

за прилагане 

на новите 

учебни 

програми и 

стандарти. 

Провеждане на обучения в 

реално време и  от разстояние в 

електронна среда (осигуряване на 

техника, достъп до електронни 

платформи и на адекватни 

образователни ресурси за 

ученици и учители). Създаване на 

условия за мотивиране, 

насърчаване и подкрепа на 

професионалното 

усъвършенстване на 

педагогическите специалисти; 

Актуализиране на знания, умения 

и компетентности по ключови 

направления; 

 6.4. НП „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) 

в системата на предучилищното и 

училищното образование” 

2022 г. Директор, ЗДУД брой ИКТ – 

Средства за 

електронен 

дневник 

ИКТ – 

Средства за 

интрнет 

свързване 

Достъп до съвременни 

информационни технологии на 

ученици, учители и родители,  
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 6.5. НП „Отново заедно“ 2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой Учители и 

ученици 

Закупуване на оборудване и 

научна литература под 

форманта на комплекти за 

експерименти, за изграждане 

на трайни навици за четене , 

работа в екип. 

 6.6. НП „Мотивирани учители“ 2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой учители  Обучение на педагогически 

специалисти за придобиване 

на допълнителна 

квалификация.  

 6.7.  НП „Бизнесът преподава“, 

модул „Бизнесът в училище“ 

2022 /2023 г Директор, ЗДУД брой Учители и 

ученици 

Повишаване качеството на 

преподаване в училище и 

формиране в учениците на 

знания и умения в областта на 

финасовата грамотност, 

предприемачеството и STEM 

компетентностите. Създаване 

на партньорства между 

училища и компании. 

 6.8. НП „Профилактика и 

рехабилитация на педагогическите 

специалисти“ 

2022 /2023 г Директор, ЗДУД брой Учители Опазване живота и здравето на 

педагогическите специалисти, 

подобряяване на 

здравословното състояние, 

превенция на рисковите 

заболявания и повишаване на 

грижата за качество на живот 

и благосъстояние. 

 6.9. НП „Заедно в изкуствата и 

спорта“ 

2022 /2023 г Директор, ЗДУД брой Учители и 

ученици 

Засилване на интереса на 

учениците за участие в 

групи/отбори за колективни 

спортове и изкуства и изяви в 

областта на танцовото (1 
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танцов състав), музикалното (2 

фанфарни оркестъра) и спорта 

(3 отбора) 

7. Изпълнение на проекти по оперативни 

и други програми 

     

 7.1. Схема "Училищен плод" ДФ 

Земеделие 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой ученици  Учениците получават пресни 

плодове и зеленчуци два пъти 

в седмицата. Изграждане на 

навици за здравословно 

хранене. 

 7.2. Схема "Училищно мляко" ДФ 

Земеделие 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой ученици  Учениците получават мляко и 

млечни продукти два пъти в 

седмицата. Изграждане на 

навици за здравословно 

хранене. 

 7.3. ОП „Образование за утрешния 

ден“ 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  учители 

 ученици 

Дигитални технологии в 

училището -  усвояване на знания 

и умения за работа в дигиталното 

общество; подобряване на 

достъпа до образование, в т.ч. 

чрез използване на 

леснодостъпни платформи и 

мобилни приложения; 

намаляване на различията в 

резултатите от ученето в 

различните училища и населени 

места; модернизиране на 

методите и средствата за 

обучение; повишаване на 

качеството на образованието, за 

по-добрата дигитална подготовка 

на учащите се, с цел по-бърза и 

по-лесна реализация на пазара на 
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труда; насърчаване 

модернизирането на 

образованието и ученето през 

целия живот. 

 7.4 ОП „Равен достъп до училищното 

образование в условията на криза“ 

    Да не се допуска прекъсване на 

образователния процес и 

приобщаващото образование в 

условията на кризи, да се осигури 

условия за ефективност на 

образованието, да се 

противодейства на риска от 

отпадане в ситуация на обучение 

от разстояние 

 

Дейностите, по които училището 

участва да: 

 1. Закупуване на технически 

средства за педагогически 

специалисти и ученици за 

обезпечаване на образователния 

процес в условията на кризи. 

 2. Обучение на ученици, вкл. от 

уязвими групи за придобиване на 

умения за обучение от разстояние 

в електронна среда. 

3. Обучение на образователни 

медиатори и родители за 

придобиване на умения за работа 

в електронна среда (в т.ч. 

образователни платформи, 
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търсене на електронно 

съдържание и др.). 

 7.5 ОП „Подкрепа за приобщаващото 

образование“ 

    Осигуряване на по-високо 

качество и достъп до 

образование на деца и ученици 

със специални образователни 

потребности, с хронични 

заболявания, в риск и с 

изявени дарби в детски 

градини и училища. 

 7.6 Програма за иновативни училища 

„Време за здраве“ 

    Промяна в режима на часовете 

„Организиран отдих и 

физическа активност“: 

запознаване и трениране на 

различни  спортове, изготвяне 

на двигателни индивидуални 

хранителни режими, фитнес, 

подготовка и планиране на 

разходки сред природа и 

туристически пътувания. 

Иновацията ще научи 

учениците  да вземат решения 

и да предприемат действия, 

касаещи тяхното здраве и 

физическо състояние.  

8.  Разработване на програми и стратегии 

за развитие, функциониране и 

усъвършенстване на образователни 

структури на територията на областта, 

за професионалното образование и 

обучение, превенции, интегриране на 
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деца със специални образователни 

потребности и/или с хронични 

заболявания 

 8.1. Разработена Стратегия за развитие 

на СУ ,, Д. Благоев“ 

2022 /2023 г. Директор, 

ЗДУД,ЗДАСД и 

педагогически 

специалисти 

 

% 

100 % 

Педагогичес

ки и 

непедагогич

ес-ки 

персонал и 

ученици 

Изпълнение на целите, 

заложени в Стратегията 

 8.2 Механизъм за противодействие на 

тормоза 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

% 100 % 

Педагогичес

ки и 

непедагогич

ес-ки 

персонал и 

ученици 

Реализиране на ефективна 

превенция на тормоза 

 8.3 Училищна програма за намаляване 

броя на отсъствията; намаляване дела 

на преждевременно напусналите 

училище 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

% 100 % 

Педагогичес

ки персонал 

и  

ученици 

Ефективна превенция чрез 

работа с ученици и родители 

 8.4 Разработена училищна програма за 

превенция на злоупотреба с 

наркотични вещества. 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

%  В настоящата училищна 

програма в зависимост от 

спецификата на превантивна 

дейност са заложени следните 

план – програми: 

а/ План програма по 

проблемите на наркоманията, 
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сектите и детската 

престъпност; 

б/ План за работата на 

училищната комисия за 

превенция на 

противообществените прояви 

на ученици; 

в/ План за гражданско 

образование и възпитание 

г/ План за здравно 

образование. 

 8.5 Мерки за противодействие на 

тероризма 

 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. Специалисти, 

УКПППУ 

% Педагогичес

ки и 

непедагогич

ес-ки 

персонал и 

ученици 

 

 

 

 8.6 Механизъм за разрешаване на 

конфликти 

 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

% 52% 

Педагогичес

ки и 

непедагогич

ес-ки 

персонал, 

родители и 

ученици 

Своевременно 

преустановяване на 

възникнали конфликтни 

ситуации 

 8.7 План за Работа на УКПППУ за 

превенция на противообществените 

прояви на ученици 

2022 /2023 г. Председател 

УКПППУ 

% УКПППУ Своевременно 

преустановяване на 

противообществени прояви 
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9. Организационно и методическо 

осигуряване дейността на директори, 

заместник-директори и учители 

     

 9.1.Участие в обучителни семинари 2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

брой учители Целта  е участниците в 

обучението да получат знания 

и умения, необходими на 

учителя в обществото на 

знанието на XXI век 

 

Учебни програми за учебната 

2022/2023 година.  

 

Работа с електронни учебници 

и образователни платформи.  

 9.2. Участие в квалификационни срещи 

на учители във връзка с учебни 

практики на преподаване в училище 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

брой учители Въпреки непредвидените 

обстоятелства на извънредната 

епидемична обстановка, през 

изминалата учебна година 

много педагогически 

специалисти повишиха своята 

квалификация, като участваха 

в обучения, семинари и 

курсове, в реална и дигитална 

среда, насочени към 

усъвършенстване 

професионалните им умения за 

постигане на по-високи 

резултати в учебната работа. 

Това се дължи на дейността на 

методическите обединения и 

на добрия диалог с 

училищното ръководство, 

https://www.facebook.com/groups/obrazovanie21/
https://www.facebook.com/groups/obrazovanie21/
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прозрачността при взимане на 

решения, обсъждането и 

избиране на оптималния 

вариант. 

 9.3. Участие в уебинари 2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

брой учители Електронни продукти в 

обучението по различни 

предмети  

 9.4. Провеждане и посещение на 

открити уроци. 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

брой Открити 

уроци 

Повишаване на ефективността 

на обучение и споделяне на 

добри педагогически практики 

чрез провеждане на открити 

уроци  

 9.5. Изграждане на автоматизирано 

библиотечно обслужване, поддържане 

и актуализиране на информационния 

поток в училищната библиотека 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

брой каталог Достъп до актуална 

информация 

10. Оптимизиране, функциониране и 

развитие на детските градини, 

училищата и обслужващите звена 

     

 10.1. Съгласуване на сведение за 

организацията и дейността на 

общинските и държавни детски 

градини, училища и обслужващи звена 

- Образец №1 

Септември 

2022 г. 

Директор, гл. 

счетоводител 

брой  Осигуряване на нормален 

УВП. 

 10.2. Съгласуване и утвърждаване на 

учебните програми за ИУЧ по 

различни учебни предмети 

Септември 

2022 г. 

Директор брой  Информационно подпомагане 

на учителите при планиране, 

организиране и осъществяване 

на възпитателно-

образователния процес  

 10.3. Проверка, съгласуване и 

одобряване на училищните учебни 

планове 

Септември 

2022 г. 

Директор, РУО брой 21 Осигуряване на нормален 

УВП. 
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 10.4.Съгласуване на годишните 

тематични разпределения по учебни 

предмети  

Септември 

2022 г. 

Директор брой 151 Осигуряване на нормален 

УВП. 

 10.5. Залагане и изпълнение на 

проектни дейности в начален етап I-III 

Целогодишно  Директор  Брой  12 Проектните и творчески 

дейности се като част от 

учебния процес , съгласно 

наредбата за изменение и 

допълнение на Наредба № 4 за 

учебния план  

11.  Утвърждаване и реализиране на 

държавния план - прием 

     

 11.1. Проучване на желанията на 

учениците.  

Ноември 

2022 г. 

ЗДУД, пед. 

съветник 

% 100% от 

учениците в  

VІІ клас 

Проучване на обществените 

нагласи и обобщаване на 

информацията за подготовка 

на държавния пла - прием. 

 11.2. Провеждане на Педагогически 

съвет и вземане на решение във връзка 

с изготвяне на държавен план - прием   

Декември 2022 

г. 

Директор брой 2 паралелки Профилирани и 

професионални паралелки в 

СУ за учебната 2023/2024 г. 

 11.3. Изготвяне на обобщено 

предложение за държавен план - прием 

2023/2024 г. 

Януари  

2023 г. 

Директор брой 2 паралелки Профилирани и 

професионални паралелки в 

СУ за учебната 2023/2024г. 

 11.4. Провеждането на родителски 

срещи и други с цел популяризиране 

на възможностите за прием след VІІ 

клас  

март – май 

2023 г. 

Директор, ЗДУД брой 2 Провеждане на работни срещи 

по реализирането на план-

приема и на приемните 

изпити. Проучване на 

обществените нагласи и 

обобщаване на информацията 

за подготовка на държавния 

план-прием 
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12.  Организиране и координиране на 

дейностите по провеждането на 

държавните зрелостни изпити и 

националните външни оценявания 

     

 12.1. Издадени заповеди от директора 

на училището относно организацията 

на НВО и ДЗИ 

2022 /2023 г. Директор брой над 10 Подготовка, организация и 

провеждане на НВО в ІV, VІІ и 

X и ХІІ клас без констатирани 

нарушения 

 12.2.Организиране и провеждане на 

информационна кампания и 

консултиране на ученици и родители  

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой 2 Класните ръководители на 

седми клас са провели 

специална родителска среща с 

цел разясняване на 

нормативната уредба и в часа 

на класа са запознати 

учениците 

 12.3. Графикът на класните и на 

контролните работи за втория учебен 

срок в VII и Х клас е съобразен с 

провеждането на НВО 

м февруари 

2023 г. 

Директор, ЗДУД брой 1 НВО е съобразено с 

провеждането на класни и 

контролни работи в Х и VІІ 

клас и учениците са запознати 

 12.4. Осигуряване на необходимата 

техника за размножаване на изпитните 

материали. Осигурено е 

видеонаблюдение във всички зали за 

провеждане на изпита и в залата за 

размножаване.  

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой 4 Предварителен преглед, 

профилактика и зареждане на 

техниката за размножаване 

 12.5. Достъпът до сградата на 

училището се ограничава и се допускат 

само и единствено лицата, които са 

ангажирани в комисия за подготовка и 

за провеждане на НВО и ДЗИ. 

Останалите учители и служители са 

19.05.2023 г. 

23.05.2023 г. 

13.06.2023 г. 

16.06.2023 г. 

Директор, ЗДУД % 100 Осигурено нормално 

протичане на НВО и опазване 

живота и здравето на 

учениците 
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квестори в други училища или са в 

платен годишен отпуск 

 12.6. Осигурено медицинско лице в 

дните на изпитите 

19.05.2023 г. 

23.05.2023 г. 

13.06.2023 г. 

16.06.2023 г. 

Директор брой 1 Опазване живота и здравето на 

учениците 

13. Насочване на деца и ученици със 

специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания за 

интегрирано обучение или за обучение 

в специални детски градини и училища 

     

 13.1. Назначаване на КПЛР 2022 /2023 г. Директор брой 1 Обхванати 18 +1 ученици със 

СОП 

 13.2. Създаване на подкрепяща среда в 

класовете за социализиране и 

приобщаване както на учениците в 

риск, така и на учениците със 

специални образователни потребности 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД, 

пед. специалисти 

% 50% от 

паралелките 

Създадени са условия и 

организация за преодоляване 

на изоставането и пропуските 

чрез прилагане на 

индивидуален подход, чрез 

използване на самостоятелна и 

групова работа, предоставящи 

възможности за индивидуален 

темп при усвояване на учебния 

материал, внимателно 

отношение към тях. Включват 

се в извънкласни и 

извънучилищни дейности в 

съответствие с интересите и 

възможностите на тези деца. 

Чрез тези дейности се развиват 

силните страни на личността и 

се постига по-добра 

интеграция в образованието. 
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14 Организиране, координиране и 

контролиране на дейностите, свързани 

с осигуряване на подкрепяща среда за 

обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности, 

и за обучението на деца и ученици, 

чийто майчин език е различен от 

българския 

     

 14.1.Изпълнение на дейностите в 

Националния календар за 

извънучилищни дейности 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  конкурси Участници класирани от І - до 

ІІІ място 

 14.2.Националния спортен календар на 

МОН 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой отбор по 

вид спорт 

място на общинско ниво 

 място на зонално ниво 

 14.3. Други Национални конкурси 2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой конкурси  класирани І - ІІІ място 

 14.4. Регионални литературни 

конкурси 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой конкурси класирани І - ІІІ място 

 14.5. Общински конкурси м. Май 2023 г. Директор, ЗДУД брой  конкурси класирани І и ІІ място 

 14.6. Национални ученически 

конференции 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой конференци

и 

Участие  ученици, засилен 

интерес към ИЦ. 

15. Координиране и контролиране на 

дейностите, свързани с осигуряване на 

задължителна документация и с 

предоставяне на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване 

     

 15.1. Учебници на учениците I-VII клас 2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  Опазване на безплатните 

учебници 

 15.2. Координиране и контролиране на 

графика за дейностите за осигуряване 

на учебници и учебни помагала за 

безвъзмезно ползване. 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  Осигурени учебници и 

помагала. 



СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”  ГРАД  СВИЩОВ 

5250, ГР.СВИЩОВ, УЛ.”ПЕТЪР АНГЕЛОВ” № 7, ТЕЛ.:  (0631)  6-05-41, ФАКС (0631) 6-05-91, e-mail soudblagoev@gmail.com 

 

Годишен план за дейността на училището  

2022 /2023 година 

 

 15.3. Координиране и контролиране на 

графика за дейностите за осигуряване 

на ЗУД за началото и края на учебната 

година. 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  Осигурена училищна 

документация. 

16. Координиране и контролиране на 

дейностите в Националния календар за 

извънучилищните дейности и в 

Националния спортен календар на 

МОН, както и други извънкласни и 

извънучилищни дейности 

     

 16.1. Координиране и контролиране на 

участието в дейностите в Националния 

календар за извънучилищните 

дейности 

2022 /2023 г. Директор, 

ЗДАСД, ЗДУД, 

учители 

брой  ученици, успешно участие 

 16.2. Координиране и контролиране на 

участието в дейностите в Националния 

спортен календар на МОН 

2022 /2023 г. Директор, 

ЗДАСД, ЗДУД, 

учители 

брой  ученици, успешно участие 

 16.3. Координиране и контролиране на 

участието в конкурси и дейности на 

общинско и регионално ниво 

2022 /2023 г. Директор, 

ЗДАСД, ЗДУД, 

учители 

брой  ученици, успешно участие 

 16.4. Координиране и контролиране на 

участието в дейностите в училищния 

спортен календар и извънкласни и 

извънучилищни дейности 

2022 /2023 г. Директор, 

ЗДАСД, ЗДУД, 

учители 

брой  ученици, успешно участие 

17. Контрол по спазването на държавните 

образователни изисквания. 

     

 17.1. Тематични проверки      

 17.1.1Проверки за действията на 

персонала при бедствия и аварии 

2022 /2023 г.  

октомври 

февруари 

Директор, ЗДУД брой 2 Реакциите на ученици, 

учители и пом. персонал при 

сигнал за бедствие 
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 17.1.2.Организация и изпълнение на 

дейностите по ученическото хранене 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой 1 Подобряване столовото 

хранене 

 17.1.3. Използване на електронни 

учебници в обучението 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  Използване на иновативни 

методи на преподаване 

 17.1.4. Проверка работата на ЕПППО през учебната 

година 

Директор, ЗДУД брой 2 Проведени часове, правилно 

водене на документацията, 

проведени екипни срещи 

 17.2. Текущи проверки      

 17.2.1.Спазване на трудовата 

дисциплина 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  Изпълнение на задълженията 

по длъжностна характеристика 

 17.2.2. Посещения на уроци от ЗУЧ и 

ИУЧ 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  Подобряване на УВР 

 17.2.3.  Проверки административен 

контрол 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  Подобряване на дисциплината 

 17.2.4. Спазване графиците за 

извазване на учениците и обхвата в 

ЦДО 

2022 /2023 г. Директор, ЗДУД брой  Подобряване на целодневната 

организация 

 

Годишният план е приет на Педагогически съвет с Протокол №16 от 13.09.2022 година  

 

 


