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УТВЪРЖДАВАМ: 
Т* Венета 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. 

J0-2024 г. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Ориентация на образователната политика към овладяване на ключови 
компетентности, към резултати, развитие на способности да се решават проблеми от учениците, което 
дава умения за учене през целия живот и предопределя успешна реализация на пазара на труда 

Дейности Отговорни лица и срокове Финансиране Индикатори Дейности 
срок отговорник 

Финансиране Индикатори 

Дейност: 1.1. Организиране на урочната работа в съответствие с компетентностния подход 

1.1.1 Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите в посока на прилагане на иновативни 
подходи и практики, интердисциплинарно обучение, STE(A)M обучение 
Изработване на План за квалификация, 
съобразен с изискването за повишаване 
на квалификацията на педагогичските 
специалисти с не по-малко от 48 
академични часа за всеки период на 
атестиране и не по-малко от 16 
академични часа годишно за всеки. 

09.2020 г. Председател на 
комисия 

50% от 
предвидените 
средства в 
бюджета за 
всяка уч. година 
за квалификация 
- насочени към 
вътрешна 

Изработен план 
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квалификация / 
GSuite, 
реализиране на 
STEM проект/ 

Повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти от висши 
училища, научни организации и други с 
утвърдени програми в регистъра на 
МОН. 

постоянен Директор, 
ЗДУД, 
председатели на 
екипи/обединени 
я 

1,2% от 
годишния фонд 
за работна 
заплата на ПС 

Повишена 
квалификация. 
Актуализиране на 
квалификация по 
БДП. 

Мултиплициране и практическо 
приложение на добрия педагогически 
опит, получен по време на 
квалификационната дейност. 

В рамките 
на 
учебната 
година 

Старши учители, 
Председател на 
комисията за 
квалифиакцион 
на дейнност 

Средства за 
вътрешноквалиф 
икационна 
дейност 

Проведени открити 
педагогически 
практитки 

Споделяне на ефективни практики. В рамките 
на 
учебната 
година 

Председател на 
комисията за 
квалифиакцион 
на дейнност 

Средства за 
вътреш но квал иф 
икационна 
дейност 

Проведени 10 
интегративни/ 
интердисциплинарни 
уроци или уроци с 
междупредметни 
връзки 

1.1.2 Стимулиране иновативиото мислене на учителите 

Материално стимулиране чрез 
диференцирано заплащане на труда по 
определени и известни критерии. 

30.11.2020 
г. 

Педаг. Съвет 4,2 от фонда за 
работна заплата 
наПС 

Разработени 
критерии в карта за 
резултатите от труда 
за учебната 
2020/2021 г. 

Морално стимулиране и мотивиране на 
учителите за подготвяне на ученици-
призьори на състезания, олимпиади и др. 

2020/2021 
г. 

Директор, 
синдикални 
организации, 
Педагогически 
съвет 

Брой учители, 
подготвили ученици-
призьори с награди и 
отличия и получили 
отличия. 



Стимулиране на участието в проекти и 
разработване на проектни предложения 
индивидуално или от екипи, вкл. за 
реализирнето на спечеления STEM 
проект. 

2020/2021 
г. 

Директор, 
Учители по 
направления 

За външни 
консултанти 

Брой проекти, в 
които участва 
училището; брой 
разработени 
проекти; брой 
ученици включени в 
проекти 

Дейност: 1.2. Внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене чрез прилагане на 
компетентностния подход 

1.2.1 Урочна дейност 
Осъществяване на привлекателен и 
мотивиращ процес на обучение, 
възпитание и социализация 

Постоянен Учители Повишен срочен и 
годишен успех на 
учениците по 
предмети и класове 

> Разширяване на предметите, 
които използват ИКТ в процеса 
на обучение 

Осигурени 
технически 
средства; 
средства за 
квалификация 

Брой предмети, 
ефективно използващи 
ИКТ в процеса на 
обучение, вкл. и 
домашна работа, 
оценяване. 

> Утвърждаване на модели, 
съчетаващи присъствено 
обучение с ефективни форми на 
обучение от разстояние чрез 
единна платформа: GSuite 

При 
преминаван 
е към 
обучение в 
електронна 
среда 

Бюджетни и 
лични средства за 
преносими/стацио 
нарни компютри 

По-голям брой 
учители осигуряващи 
синхронно обучение. 

> Промяна на фокуса на учителите 
от преподаване към активно 
учене и ефективно използване на 
груповата/екипна работа 

Директор, 
ЗДУД 

Резултати от 
контролната дейност. 

> Интерактивен подход на 
обучение, създаване условия за 
формиране на умения за 
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правилно, трайно, самостоятелно 
и съзнателно усвояване на 
учебния материал. 

> Интегрирано междупредметно 
взаимодействие. 

> Подкрепа на всеки ученик, 
диференцирано поставяне на 
задачи; ЕПЛР за учениците със 
СОП, с изявени дарби, в риск. 

Координатор на 
общата и 
допълнителна 
подкрепа - ЗДУД 

Действащи ЕПЛР 
съобразно 
идентифицираните 
потребности 

1.2.2 Оценяване и самооценяване 

Използване на разнообразни форми на 
проверка и оценка на ученици: 

Постоянен Учителите Не изисква 
средства 

> Прилагане на разнообразни 
форми за проверка и оценка на 
постиженията на учениците 
/формални, неформални, 
вътрешни, външни, 
самооценяване, взаимно 
оценяване/. 

Изготвяне на критерии за оценяване 
известни на учениците: 

> Запознаване на родителите в 
началото на учебната година с 
критериите за оценяване. 

> Изготвяне на график за датите на 
контролните и класните работи и 
предварителното му оповестяване 
на учениците и родителите. 

ЗДУД Публикуване на сайта 
на гимназията. 

Обсег на използване на ИКТ при 
оценяването по учебни предмети: 

> Генериране на данни за средните 
резултати на училището от НВО и 

Директор 



ДЗИ; средните резултати за 
областта и за страната. 

> Публично оповестяване на 
данните. 

07. 2021 г. Директор, М. 
Желева 

Публикуване на 
годишните резултати 
на сайта на гимназията 
/ част от годишния 
доклад на директора/. 

Ритмичност на оценяването: 
> Осъществяване на перманентен 

контрол за ритмичност на 
оценяването. 

ЗДУД, 
Директор 

> Установяване входното равнище 
на учениците по учебните 
предмети, които са изучавали 
през предходната година в 
задължителните учебни часове, в 
3-седмичен срок от началото на 
учебната година чрез текущо 
изпитване. 

ЗДУД 

> Установяване на дефицитите от 
входното равнище и 
предприемане на мерки за 
преодоляването им. 

10.2020 г. Учителите по 
предмети 

Анализ на резултатите 
от входно ниво от 
преподавателите. 

> Провеждане на текущо изпитване 
за установяване на изходното 
ниво на учениците две седмици 
преди оформянето на годишната 
оценка по учебните предмети, по 
които не се провежда класна 
работа и не се провежда външно 
оценяване. 

Учителите по 
предмети; 
здуд 

Сравняване на 
резултатите от 
изходно ниво с 
годишен 
успех/НВО/ДЗИ. 

Изграждане на умения у учениците за 
самооценяване чрез използване на 
адекватни критерии и показатели: 

Постоянен Учителите по 
предмети 

Липса на оспорвания 
на оценки. 
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> Аргументирано устно и писмено 
оценяване. 

> Направляване на учениците да 
преценяват и самооценяват. 

> Разясняване на методиката на 
груповите изпитвания. 

1.2.3 Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик 

Изграждане на взимоотношения на 
партньорство между учителите и 
учениците чрез подкрепа за личностно 
развитие на ученика, изграждане на 
позитивен организационен климат и 
утвърждаване на позитивна дисциплина. 

Постоянен Учителите, 
Класните 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Повишаване на 
личната отговорност и 
комуникация на 
преподаватели и 
класни ръководители 
с родителите при 
решаване на 
проблемни ситуации. 

Изграждане на умения за работа в екип в 
паралелката и проектно учене. 

Учителите, 
Координаторите 
обучение в 
прогимназиален 
и гимназиален 
етап 

Умения за работа в 
екип, включване в 
проектните екипи по 
реализирането на 
STEM проекта. 

1.2.4 Повишаване на резултатите от обучението 

Подготовка на учениците за успешно 
полагане на изпитите от НВО /7 и 10 
клас/ и ДЗИ /12 клас/. 

Постоянен Учителите Проект „Подкрепа 
за успех" - групи 
за ДО за 
подготовка за 
ДЗИ. 

Запазване на челните 
позиции в Софийска 
област. Повишаване 
дела на оценките 
много добър и 
отличен. 

Изпълнение на приетата 3-годишна 
програма за превенция на ранното 
отпадане от училище по различни 
причини. 

Постоянен Директор, ЗДУД 
ПС, 
УКС 
Обществен съвет 

Бюджет Липса на отпаднали 
по различни 
причини от 
обучението. 
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Дейност: 1.3 Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците 

1.3.1 Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми 

Изграждане на групи по интереси: 
ФУЧ: немски език - 8-11 клас; СИП 
немски език - 12 клас; ФА - 10 клас; 
математика - 7 клас; 
Формиране на групи за ЗИ по Наредбата 
за приобщаващо образование; по проект 
„Подкрепа за успех" и проект 
„Образование за утрешния ден" 

09.2020 г. Всички 
учители 

От бюджета 
/НПО/, 
национални 
програми и 
европейски 
проекти по ОП 
„Наука и 
образование за 
интелигентен 
растеж", 
съфинансирана 
от ЕС 

Брой изградени 
групи съобразно 
желанията на 
учениците. 

1.3.2 Надграждане на знания и умения 

Организиране от училището на: спортни 
състезания/турнири по волейбол, тенис 
на маса, футбол, Коледен 
благотворителен концерт/базар 
Организирани от външни институции: 
Ученически игри, Общински 
институции, МОН, национални конкурси 

Съобразно 
спортния 
календар и 
графика 
на 
мероприят 
ията; 

Н. Караджинов, 
Н. Вичева, 
съответните 
учители, 
Ученическия 
съвет; 
инициативни 
ученически 
групи 

Бюджет, 
Съучастие на 
родители, 
институции 

Организирани 
мероприятия, 
участие в 
инициативи на 
външни институции 

Подготовка за участие на ученици в 
състезания, олимпиади, конкурси, за 
явяване на ДЗИ и др.: 

1. Консултиране на ученици за участие 
в олимпиади и състезания / 
Математика без граници, 
Европейско Кенгуру, Коледно, 

Постоянен Всички 
учители 

Национални 
програми, 
проекти и чрез 
формите на 
обща подкрепа 

Брой участници и 
резултати от 
участието на 
ученици в 
състезания, 
олимпиади, 



Великденско и др./ 
2. НП „Ученически олимпиади и 

състезания", модул „Осигуряване на 
обучението на талантливи ученици 
за участие в ученическите 
олимпиади" - 1 група 
„Математическа лингвистика". 

3. Групи за допълнително обучение за 
подготовка за ДЗИ - 11 и 12 клас 

Мария 
Андреева-
Кроснева 

конкурси и др. 

Обучение за работа с 3D принтер, 3D 
дизайн, продуктите на Adobe и 
безплатни 3D софтуери 

2010-2021 Учителите по 
ИТ 

STEM проект Web приложения на 
„пътеводител на 
Самоков и 
околността" 

Дейност: 1.4. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на учениците 

1.4.1 Стимулиране на позитивните примери 
Грамоти и награди за постижения и 
активно включване в извънкласни и 
извънучилищни дейности. 

06.2021 г. Директор, 
ЗДУД, 
Педагогически 
съвет 

Бюджет Връчени грамоти и 
награди 

Вътрешни правила за получаване на 
стипендии на учениците след завършено 
основно образование. 

09.2020 г. Комисия за 
стипендиите 

Бюджет Разработени 
вътрешни правила; 
видове стипендии 

1.4.2 Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

Планиране и реализация на дейности за 
превенция на агресията в училище, на 
ниво паралелки: 
Теми в часа на класа по теми: 
„Толерантност и интеркултурен диалог" 
„ Превенция на насилието, справяне с 
гнева и агресията. Мирно решаване на 
конфликти"; 
Създаване на правила за поведение в 
паралелката съвместно с учениците, в 

Постоянен Класни 
ръководители, 
ученически 
съвети, 
партньори 

Брой реализирани 
дейности за 
преодоляване 
агресията в училище 
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съответствие с Етичния кодекс на 
училищната общност; 
Участие в инициативи на МКБППМН 

Педагогическа и психологическа 
подкрепа чрез: екипна работа между 
учителите; кариерно ориентиране на 
учениците; занимания по интереси; 
библиотечно-информационно 
обслужване; грижа за здравето; дейности 
за превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното 
поведение. 

В часа на 
класа и 
при 
заместван 
е по НП 
„Без 
свободен 
час" 

Учители, 
Класни 
ръководители 

НП „Без 
свободен час" 

Брой разговори, 
наблюдения, 
проведени уроци по 
училищната 
програма за 
гражданско, здравно, 
екологично и 
интеркултурно 
образование 

Реализиране на дейности за екологично 
възпитание на учениците: 
22 април - Международен ден на Земята; 
Поддържане на алпинеума и цветните 
площи в двора на гимназията; 
Изготвяне на туристически маршрути, 
свързани с биоразнообразието на района 
на града 

Постоянен Учители по 
природни 
науки/Ж. 
Костова, Р. 
Пенева/ 

Не изисква 
средства 

Брой реализирани 
дейности с 
екологична 
насоченост. 

Реализиране на дейности за възпитание в 
национални и общочовешки ценности: 
инициативи за изразяване на почит към 
националните ни герои и вековната ни 
история: 

• Отбелязване на 1-ви ноември - Ден 
на народните будители; 

• Отбелязване на 3-ти март -
Национален празник; 

• Участие в общинските инициативи 
за 19 февруари, 14 май - Ден на 
освобождението на Самоков, 2 юни; 

В хода на 
учебната 
година 

2.11.2020 
г. 

Учители, 
класни 
ръководители 

По класове -
кл. р-ли 
Д. Ковачка, М. 
Гроздева 

Бюджет Брой прояви 
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• Организирани посещения на 
различни културни и научни 
иституции в рамките на учебните 
часове, съгласно заложеното в 
разпределнията по предмета и часа 
на класа /извън Наредбата за ДУТП с 
обща цена, инициирани от 
институциите в системата на ПУО/; 

• Екскурзии 

Д о З 
учебни 
дни за 
ученик: в 
месеците 
10-11 и 
юни 2021 
г. 

Ритуализация на училищния живот: Директро, Бюджет Отбелязване на 
патронен празник, символи и ритуали: ЗДУД, училищните 
Изпращане на училищното знаме от 24 май комисия, празници 
випуск 2021; 2021 класните 
Патронен празник; 21 май ръководители 
Тържествено връчване на дипломите на До 27 юни на 12-те 
абитуриентите; класове 
15 септември - откриване на учебната Янка 
година Кабадийска-

Атанасова, JI. 
Гърлянова, Н. 
Вичева 

Запознаване с националните символи, Кл. р-ли на 
символите на училището и тяхното новоприетите 
значение в ежедневието и по време на класове 
национални и училищни празници 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността на управление на училището 

Дейност 2.1: Ефективно управление на човешките ресурси 

2.1.1 Изграждане на училищна система за качество 

Разработване на общи и специфични 
училищни стандарти за качество, 
свързани с управлението на 
институцията, повишаване на 
квалификацията на педагогическите 
специалисти, система за контрол на 
качеството, подобряване на училищната 
среда, възпитание на учениците и 
училищно партньорство. 

След 
инспектира 
не, до края 
на уч. 
2020/2021 
г. 

Комисия за 
оценка на 
качеството 

Средства за 
обучение 
/ресурси 

Изградена система за 
качество. 

2.1.2 Система за вътрешноучилищен контрол ориентирана към прилагане на компетентностиня подход в 
урочната работа 
Контролна дейност на директора и 
заместник-директора чрез наблюдение, 
анализ и управленско въздействие за 
учене чрез прилагане на 
компететностния подход, групова 
работа/в екип, елементи на 
дигитализация, разнообразни техники за 
самооценка и оценка. 

Ритмично 
по график 
за 
учебната 
година 

Директор, 
ЗДУД 

Не изисква 
средства 

Наблюдения, 
анализи, препоръки. 

Провеждане на вътрешно оценяване; 
Преглед на електронен дневник; 
Изготвяне на графици за консултации, 2-
ри ЧК, контролни и класни работи 

Съгласно 
ДОС за 
оценяване 
резултатит 
е от 

Учители по 
предмети, 
ЗДУД 

Консумативи за 
копир машина 

Ритмичност на 
изпитванията, 
направени анализи 
на резултатите; 
графици 
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обучен. 
09/10. 
2020 г. 

Дейност 2.2: Сътрудничество със заинтересованите лица при вземането на управленски решения 

2.2.1 Партньорство между преките участници в училищното образование 

Създадени условия за подкрепа на млади 
учители- наставничество. 

09.2020 г. Директор 
ЗДУД 

Съгласно КТД за 
периода на 
наставничество 

Назначен наставник 
на новоназначения 
учител по матем. 

Включване на учителите в управлението 
на промените в училището чрез 
изграждане на комисии: 

1. За квалификационна дейност; 
2. Комисия по етика; 
3. За диференцирано заплащане 

съгласно резултатите от труда; 
4. Училищен координационен съвет за 

справяне с училищния тормоз; 
5. Комисия по БДП; 
6. Комисия за качество на 

образователния процес; 
7. Комисия по даренията; 
8. За поддържане на официалния сайт; 
9. Комисия за стипендиите; 
10. Комисия за актуализиране на 

стратегия за ефективно прилагане на 
ИКТ и План за дейностите; 

11. Комисия за поддържане на МТБ; 
12. Щаб за изпълнение на училищния 

план за защита при бедствия; 
13. Екипи за реализиране на конкретни 

задачи в хода на учебната година. 

Формиран 
е 09.2020 
г. 

Директор Не изисква 
средства 

Изградени 
комисии/екипи. 

Съвместни срещи на заинтересованите 
страни при решаване на важни за 

Постоянен Директор 
СО 

Не изисква 
средства 

Изработване на 
проекторешения за 
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училището въпроси. Обсъждане на 
предложения на групи заинтересовани 
страни/лица. 

Професионалн 
и учебни 
общности 

внасяне на 
педагогически съвет. 
Становища на 
Обществения съвет, 
Ученическия съвет. 

Формиране на нагласи у родителите за 
партньорство и сътрудничество чрез 
организиране на родителски срещи, 
тематични инициативи на паралелките, 
извънкласни дейности; 
текущо уведомяване за нарушаване на 
правилата за вътрешния ред и 
отстраняване на 
нередностите/повредите; 
инициативи за поддържане на класната 
стая. 

ДО 
10.09.2020 
г. за 5-ти и 
8-те 
класове; 
След 
входно 
ниво - м. 
10.2020 г. 
за 
останалит 
е класове; 
След края 
на I - я 
срок; за 7 
клас - до 
10.06.2021 
г. 

Класни 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Брой проведени 
родителски срещи и 
иинициативи с 
включване на 
родителите. 

Използване на дигитален дневник и 
бележник и възможностите на новите 
технологии за информиране на 
родителите и и учениците. 

2020/2021 Директор, 
ЗДУД, 
М. Андреева-
Кроснева 

Национална 
прогрма ИКТ и 
бюджетни 
средства 

Електронен дневник 
и бележник/ лични 
картони в 
електронен вариант 
за 8-те класове. 

2.2.2 Прозрачност и откритост в управленската дейност 

Делегиране на правомощия на 
неформални работни групи от учители и 
ученици за самоорганизация при 
постигане на общите цели на училището. 

При 
необходим 
OCT 

Директор Не изисква 
средства 

Формирани групи, 
работещи по 
конкретни задачи. 
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Поддържане на сайта на гимназията с 
полезна и актуална информация. 

Постоянен Директор; 
Комисия; 
Учители 

Не изисква 
средства 

Подобрена реклама, 
споделяне на изяви, 
успехи, полезност, 
прозрачност. 

Сътрудничество със социалните 
партньори при разработване на 
концепции, вътрешнонормативни 
документи, предложения, мнения и 
становища за модернизиране на 
материалната база на училището: 
Првилник за вътрешния трудов ред; 
Вътрешни правила за работната заплата; 
Правилник за здравословни и безопасни 
условия на труд; 
План за квалификационна дейност; 
Бюджет на институцията 

09/10.2020 
г. 
01.2021 г. 
-бюджет 

Директор 
М. Андреева-
Кроснева-
председател на 
СО 

Не изисква 
средства 

Съвместно 
разработени и 
утвърдени 
вътрешнонормативн 
и документи 

2.2.3 Външно партньорство 

Партньорство с Обществения съвет по 
отношение на училищната стратегия, 
училищния план-прием, учебни планове, 
изразходване на остатък от бюджета. 

Постоянен Директор 
Председател на 
ОбСъвет -
Силвия Белова 

Не изисква 
средства 

Приети Учебни 
планове, план-
прием, одобрена 
стратегия. 

Партньорство с община Самоков и РУО 
София-регион при организиране на 
регионални и национални състезания, на 
които училището е домакин. 

Постоянен Директор Не изисква 
средства 

Брой съвместни 
инициативи. 

Партньорство с органите на местно 
самоуправление при подготовката, 
реализирането и управлението на 
национални програми и проекти, 
подпомагащи дейности в областта на 
образованието: обществена поръчка за 
ремонт на покрив малка сграда 

Постоянен 
09/10.2020 
г. 

Директор Средства от 
МОН за ремонт 

Получена реална 
подкрепа на 
общинска 
администрация; 
Проведена 
обществена поръчка 
и реализиран ремонт 



Взаимодействие с Агенция за закрила на 
детето, МКБППМН и структурите на 
полицията. 

Постоянен Директор, 
УКС, 
координатор на 
общата и 
допълнитена 
подкрепа, 
Учители 

Не изисква 
средства 

Брой осъщестени 
взаимодействия. 

Провеждане на ефективна медийна 
политика 

Постоянен Директор 
Ръководители 
на групи за 
занимания по 
интереси, 
учители 

Не изисква 
средства 

Отразяване на 
значими събития от 
медиите 

Привличане на алтернативни източници 
за финансиране от работа по проекти и 
програми, дарения, наеми, спонсорство и 
др.: от спечелен STEM проект, по НП 
„ИКТ в системата на ПУО", наеми 

2020/2021 
г. 

Директор, 
счетоводител, 
училищни 
екипи, старши 
учители 

Средства за 
консултанти; 
съфинансиране 

Осигурени 
допълнителни 
средства в бюджета. 

Дейност 2.3: Поддържане на държавния план-прием на ученици 

2.3.1 В пети клас и след седми клас 

Една паралелка в пети клас и две 
паралелки за прием след VII клас, 
съобразно капацитета, желанията на 
учениците за вид профил и 
възможностите на гимназията. 

01.2021 г. Директор, 
ЗДУД, ПС 

Успешно реализиран 
държавен план-
прием. 

Популяризиране на дейностите в 
профилираните паралелки и 
реализацията на учениците. 

Постоянен Директор, 
ЗДУД, учители, 
Ученически 
съвет, 
учениците от 
профил ИТ 

Отразяване в 
училищния сайт, 
местни медии, сред 
седмокласници в 
основните училища 
/брошура/ 
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Материална и технологична обезпеченост на образователния процес 

3.1 Изграждане на STEM център 
Център за технологии в креативните 
индустрии: „Мултимедиен творчески 
център" 

2020-2021 
г. 

Директор, 
счетоводител, 
Координатори 

Бюджет на 
проекта по НП 
Училищен 
бюджет, 
вътрешно и 
външно 
партньорство 

СМР, оборудване, 
обзавеждане на 
STEM център 

3.2 Оборудване на трети компютърен 
кабинет / интерактивен кабинет/ -
заседателната зала 

Октомври 
2020 г. 

Директор, 
счетоводител, 
учители ИТ 

Touch дисплей 
по проект 
„Образовнаие за 
утрешния ден", 
бюджетни 
средства и 
дарения 

Оборудван 
интерактивен 
кабинет. 

3.3 Закупуване на оборудване в класните 
стаи за дигитализация на учебния 
процес. 

2020-2021 Директор 
Учители 

Бюджет Нови 2 класни стаи с 
възможности за 
дигитализация на 
учебния процес. 

3.4 Осигуряване на лаптопи на 
педагогическите специалисти 

2020-2021 Директор, 
Счетоводител, 
Учители 

Бюджет, 
НП, проекти 

Увеличаване на броя 
на ПС ползващи 
служебни лаптопи. 

3.5 Основен ремонт на покрив малка и 
централна сграда 

Малка 
сграда -
2020 

Директор Средства от 
МОН 

Ремонтиран покрив 
на малка сграда. 

Приложения: 
1. План за работата на Педагогическия съвет. 
2. План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти. 



ПЛАН И ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
В ПГ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ" - САМОКОВ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

№ ПЛАН СРОК ОТГОВОРНИК 

ОКТОМВРИ 
1 • Приемане на училищна програма за 

занимания по интереси /одобряване на 
предложенията за занимания по интереси за 
учебната година/. 

• Актуализиране на стратегия за ефективно 
прилагане на ИКТ. 

• Приемане на План за осигуряване на 
дейностите за ефективно въвеждане на ИКТ 
в цялостната дейност на гимназията. 

• Приемане на програма за наставничество. 
• Приемане на индивидуален учебен план на 

ученик със СОП. 

ДО 
10.10.2020 г. 

Директор 

Д. Нейчева, М. 
Андреева-Кроснева 

ЗДУД 
Г. Григорова- ЗДУД 

НОЕМВРИ 
2 • Анализ на резултатите от входното ниво по 

отделните учебни предмети. Анализиране на 
нивото на формиране на основните ключови 
компетентности у учениците. 

• Приемане на критерии по Картата за 
диференцирано заплащане на труда на 
педагогическите специалисти за учебната 
2020/2021 г. 

• Държавен план-прием в V клас за учебната 
2020/2021 г. - методика за прием. 

• Отчет за изпълнение на бюджета за трето 
тримесечие на 2020 г. 

до 
15.11.2020 г. 

учителите по предмети 

Директор, ЗДУД 

Пенка Стойчева - ст. у-
л математика 

Счетоводител 

ЯНУАРИ 
3 • Обсъждане на план - приема на учениците 

след завършен VII клас за учебната 
до 

15.01.2021 г. 
Директор 
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2021/2022 г.: брой паралелки, профили и 
задължителни профилиращи предмети, брой 
ученици, балообразуващи предмети. 

• Приключване на първи учебен срок: график, 
оформяне на срочни оценки по Наредба № 3 
и №11, попълване на училищната 
документация. 

• Февруарска изпитна сесия. 
• Разни 

ЗДУД 

ЗДУД 

ФЕВРУАРИ 
4 • Доклади за резултатите от образователния и 

възпитателен процес и социализацията на 
учениците през 1-я учебен срок и на 
дейността на постоянните комисии и 
професионалните учебни общности. 

• Оценка на външна и вътрешна среда на 
училището. 

• Участие в национални програми и проекти и 
олимпиади и състезания. Осигурена обща 
подкрепа за личностно развитие. 

• Удължаване срока на ученици, поради 
медицински причини. График за изпити за 
определяне на срочна оценка. 

ДО 

10.02.2021 г. 
Кл. Р-ли, преде, на 

комисиите по: БДП, 
квалифик. дейност, на 

ПУО, учителите по 
ФВС- спортни д-сти 

Директор, ЗДУД, 
Комисия за качество на 

образованието 

Директор 

ЗДУД 

МАРТ 
5 • Избор на временна комисия за честване на 

патронния празник и 24 май. 
• Избор на знаменосец и асистентки на 

училищното знаме. 
• Приемане на график на дейностите и 

отговорници за приключване на учебната 
година за учениците от 12 клас. 

• Предложение към Община Самоков за 
награждаване на "учител на годината" на 
изявени учители в отделните категории. 

до 
31.03.2021 г. 

Директор 

Класни ръководители 
11 клас, ученически 
съвети по класове 

ЗДУД 

Всички педагогичеки 
специалисти 

МАЙ 
6 • Разглеждане на предложенията за ДО Директор, 
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награждаване на учениците от XII клас 
и V-XI клас за постижения през учебната 
2020/2021 г. 

• Номинации за отличия на учители по 
случай 24 май от РУО София-регион и от 
МОН за награждаване с отличие "Неофит 
Рилски". 

• Приемане график на дейностите за 
приключване на учебната година за 
учениците V-XI клас /вкл. изходни нива, 
заявления за 2-ри чужд език в 9 клас, 
разширена и допълнителна подготовка/ 

• Запознаване със сценария за честване на 24 
май и избор на отговорници. 

• Предложение за спортните дейности, от 
които учениците могат да избират, съобразно 
възможностите на гимназията. 

13.05.2021 г. ЗДУД, 
класни ръководители 

Председател на 
комисията 

Учителите по ФВС 

юли 
7 > Годишен отчет по изпълнение на 

приоритетните стратегически направления за 
учебната 2020/2021: 

• Сравнителен анализ на резултатите от входно 
ниво, годишен успех, НВО и ДЗИ. 

• Оценка на вътрешна и външна среда. Анализ 
на изпълнението на Мерките за повишаване 
на качеството на образованието и решения за 
оптимизиране. 

• Работа по проекти и програми, извънкласни 
дейности. 

• Отчет за дейността на Училищните комисии 
/БДП, квалификационна дейност/ и ПУО, 
спортни дейности. 

• Отчет по механизъм за намаляване на 
отсъствията по неуважителни причини и 
задържане на учениците в училище. 

> Обсъждане на задачите за подготовка на 
училището през новата учебна година. 

> Приемане график за провеждане на 
поправителната сесия - юли. 

> Представяне на проект на СО № 1 за новата 
учебна година. 

ДО 
10.07.2021 г. 

Директор, Учители ИТ 

Комисия за качество на 
образованието 

Преде, на комисии и 
обединения /общности/, 

учителите по ФВС 

ЗДУД 

Директор 
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СЕПТЕМВРИ 
8 и 
9 

Избор на секретар на ПС. 
Приемане на училищни учебни планове V-
XII клас. 
Актуализиране на Правилник за 
устройството и дейността на училището /с 
формите на обучение/. 
Приемане на годишния план за изпълнение 
на дейностите по стратегията за развитие 
/комисии за осигуряване на дейностите, 
неучебни дни, дни/период за екскурзии, 
чествания/. 
План за работата на ПС, план за 
квалификация. 
Приемане на правила за реда и условията за 
организиране на обучението и провеждане на 
изпитите за учениците в СФО. 
Актуализиране /при необходимост/ на 
политики за: подкрепа на личностно развитие 
на личността, утвърждаване на позитивна 
дисциплина, изграждане на позитивен 
организационен климат, развитие на 
училищната общност. 
Актуализиране на програми /при 
необходимост/: за превенция на ранното 
напускане на училище, за предоставяне на 
равни възможности и за приобщаване на 
ученици от учазвими групи, за превенция и 
интервенция на насилието и тормоза, за 
наставничество, за ГО, 30 , екологично и 
интеркултурно образование, както и 
стратегически документи. 
Мерки за повишаване на качеството на 
образованието /актуализиране при 
необходимост/. 
Приемане на спортните дейности за 5-ти-
12-ти клас от определените по чл. 92, ал. 1 
от ЗПУО и ръководителите. 
План за превенция и интервенция на 
насилието и тормоза и за работата на 
координационния съвет. 
Механизъм за намаляване на отсъствията по 
неуважителни причини и задържане на 
учениците в училище. 
План за сигурност при противодействие на 
тероризма и пропускателен режим. 

до 
15.09.2021г. 

Директор, 
здуд, 

Председатели на МО, 
на комисиите, 

учители по ФВС, 

4 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ 
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ПЛАН 

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
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I . АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИ 
ДЕФИЦИТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 

През учебната 2019/2020 година в ПГ „Константин Фотинов" са планирани и реализирани различни квалификационни дейности 
на педагогическите кадри. 

Като приоритети в квалификационните дейности бяха изведени: работа с електронен дневник, поддържане портфолиото на 
учителите, усъвършенстване на уменията им за работа с офис пакет, задълбочаване на междупредметните връзки. На фокус беше и 
провеждането на НВО по БЕЛ и математика за 7 и 10 клас, външно тестиране по БЗО на дадена паралелка, работеща по новата 
програма (10 клас). Обучения на ПС с ръководни функции бяха ориентирани по актуалната към началото на учебната година, тема за 
атестиране на педагогическите специалисти и инспектиране на образователните институции. 
Вътрешноквалификационни дейности, съгласно планираните 16 академични (12 астрономически)часа: 

• Обучение на всички учители по Запознаване и работа с електронен дневник към Школо.бг, 5 астрономически часа с обучители -
преподавателите по ИТ. 

• Проведена открита педагогическа практика по английски език в ХН„а"клас, г-жа Ем.Балабанова, при участие на учители от 
съответното методическо обединение, 2 астр.часа. 

Извънинституционални квалификационни дейности: 
• Обучения, носещи кредит: 

2 кредита - 5 педагогически специалисти, на тема: „Методика на обучението по БДП" 
1 кредит - директор, на тема „Инспектиране на образователните институции" 
1 кредит - директор, на тема „Атестиране на педагогическите специалисти", финансирано по НП „Квалификация" 
1 кредит - 2 педагогически специалисти, на тема „Успешна подготовка за НВО по БЕЛ в 7. и 10. клас" 

• Обучения без кредит 
>„Дигитален дневник „Школо" ООД" - 10 педагогически специалисти - В.Симитчийска директор, Г.Григорова зам.директор, учители по 
ИТ - М. Андреева-Кроснева, Д. Нейчева, М. Желева, класни ръководители - А. Въжарова, Ив. Димитрова, Ж. Костова, В. Морунова. 
Финансиране - от бюджета на училището. 
> Придобиване на II ПКС - М. Андреева-Кроснева, обучител - ДИУУ към СУ „Св.Кл.Охридски". 
> Септемврийски съвещания към РУО София-регион, участници - 9 педагогически специалисти. 
> Участие в XV национална конференция по е-образование - „Дигиталните иновации в помощ на е-образованието, директор. 
> Работно съвещание на директорите на училищата в Софийска област, организатор РУО София-регион. Участник В. Симитчийска, 
директор. 
> Участие в открита педагогическа практика по ФВС: 

ОУ „Л.Каравелов" гр.Трудовец, тема: „Покриване на нормативи по ФВС - Т-тест", Н. Вичева, Н. Караджинов. 
СУ „Хр.Топракчиев" гр. Божурище, тема: „Танцови стъпки и движения в уроците по ФВС от I до XII клас", Н. Вичева. 



> Работна среща във връзка с проведено тестиране за резултатите от прилагане на новите учебни програми по природни науки в IX клас 
(2019 г.) и предстоящо тестиране по биология X клас (2020 г.), РУО София-регион. Участник Ж.Костова. 
> Обучение за работа с ИСРМ (механизъм за обхват) „Посещаемо и безопасно училище", организатори - ОРАК и РУО София-регион, 

участник Г.Григорова. 
> Защита на магистратура по „Английски език и междукултурно общуване" към ЮЗУ - Благоевград - Пламена Славова. 

Планираните квалификационни дейности бяха съобразени с потребностите на педагогическите специалисти, планът за 
квалификация на РУО София-регион, с възрастовите особености на учениците и спецификата на профилите в гимназията. 
Обявяването на пандемия от Ковид19 и преминаването към дистанционно обучение в продължение на месеци, се отрази 
крайно негативно на реализацията на целите и задачите, заложени в годишния план. 

Като значим успех може да се отбележи успешното ни кандидатстване по ОП за изграждане на СТЕМ-център в училището. 
Спечеленият проект на стойност 240 хиляди лева, ще бъде реализиран през учебната 2020-2021 година. 

II . ПРИОРИТЕТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация. 
2. Осигуряване на подкрепяща среда за учители, които за първа година изпълняват функциите на класен ръководител. 
3. Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: 

• квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; 
• педагогически контрол и методически консултации от експерти от Р У О - София регион; 
• актуализиране на педагогическите технологии и УТС; 
• обучения и дейности, свързани с изграждането на СТЕМ-център в Гимназията 
• ефективно използване на наличните технически средства за включване на ИКТ в преподаването; 
• обмяна на добри практики в МО. 

4. Усъвършенстване на уменията на учителите чрез иновативни дейности в създадения в училището СТЕМ-център. 

I I I . ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 
Основни принципи: 

1. Съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на компетентност на педагогическите кадри. 
2. Достъпност и равнопоставеност при участие в квалификационните дейности. 
3. Осигуряване на професионално развитие на педагозите. 

Основни цели: 
Осигуряване на комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като част от общото 



модернизиране на образователния процес в училище. 
1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване на 
учителите. 
2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности на учителите 
за постигане на качествено образование. 
3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания и умения. 

IV. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИЯ 

А. Вътрешно-институционална - беседи, дискусии, семинари, открити педагогически практики 
Б. Извън-институционална - курсове, лектории, практикуми, дискусии, професионални педагогически и психологически тренинги, 
участие в конференции и форуми. 

V. ДЕЙНОСТИ за учебната 2020/2021 г. 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
(16 академични часа или 12 астрономически часа) 

Период 
(дата) на 

провеждане 
Тема на обучението 

Квалификаци 
онна форма 

Участници/ 
Целева група 

Ръководител/ 
отговорник за 
провежданата 

квалиф. форма 

Брой 
часове 

IX. 2020 г. Работа с G Suite - училище в облака практикум Педагогически 
специалисти 

Милена Желева -
ст. у-л математика 

и И Т 

4,5 
астр.часа 

XII-1.2020 г. Вътрешна квалификация за учители за работа в 
СТЕМ-центъра 

беседа, 
презентация, 
практикум 

Педагогически 
специалисти - 18 

Координатор КД 4 
астр.часа 

I V - V -
VI.2021 г. 

Създаване на транс-дисциплинарни уроци, базирани 
па дейностите в СТЕМ-центъра - 10 урока по 2 
астр. часа 

дискусия, 
презентация 

Педагогически 
специалисти 

Координатор КД 20 
астр.часа 



ИЗВЪНИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Период 
на 

провеждане 
Място на 

провеждане 

Обучителна 
организация/ 

Обучител Тема на обучението 

Квалифика-
ционна 
форма Целева група Б

ро
й 

уч
ас

тн
иц

и 
Б

ро
й 

кп
ел

ит
и 

VIII - IX.2020 
г. 

гр.Банкя 
база 
НЦПКПС и 
к.к. Боровец 

НЦПКПС 
по НП „Квалификация" 
2020 

Обучения на учители, които от учебната 
2020/2021 г. ще преподават по учебните 
програми за профилирана подготовка в 
11 и 12 клас. 

семинар, 
дискусия 

учители по 
ХООС, БЗО, ГИ, 
немски език, 
ИЦ, Философия, 
ГО 

7 1 

IX - Х.2020 г. София РУО София -регион -
експерти по предметни 
области, отдел ОМДК 

Анализ на резултатите от дейностите 
през уч. 19/20 и методически указания 
за уч. 2020/2021г. 

семинар Учители по 
предметни 
области: БЕЛ, 
ПНЕ, ОНГОР, 
музика, ИИ, ТП 
и директор 

7 0 

X - XI.2020 г. София Териториални екипи за 
организация и 
управление на проекта 
(ТЕОУП). 
РУО 

Обучения по Проект BG05M20P001-2.012-
0001 „Образование за утрешния ден", по ОП 
„Наука и образование за интелигентен 
растеж" 2014-2020 г., дейност 3.2 за 
преподаване на знания и умения по 
дигитална грамотност - ключови дигитални 
умения 

беседа, 
семинар, 
презентация 

Педагогически 
специалисти 

5 1 

X - XI.2020 г. София 
Самоков 

Партньорска 
обучителна 
организация по проекта 
за СТЕМ-центьр 

Обучения във връзка с работата на 
СТЕМ-центъра 
- Обучения на учители и управленския 
екип - курс за ментори 
- 3D дизайн и печат за класната стая 

беседа, 
семинар, 
презентация 

учители по ИТ, 
БЕЛ, БЗО, 
ГИ,ИиЦ, чужди 
езици 

18 
2 
2 

0 



VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 
1. Осъществяване на добра координация и взаимодействие с РУО - София-регион с цел повишаване ефективността от съвместната 

работа при планиране, организиране и изпълнение на квалификационната дейност. 
2. Разширяване, надграждане или придобиване на нови компетенции от педагогическите специалисти и реално практическо 

прилагане в ежедневната им работа. 
3. Повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за включване във вътрешноинституционални форми на квалификация. 
4. Подобряване на екипната работа и обмен на добри практики. 
5. Задържане на новопостъпилите педагогически специалисти в гимназията. 

VII. ФИНАНСИРАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ 

А. МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА: 
1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1,2 % от годишния 
ФРЗ. 
2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 
3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята 
на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност, и други. 
4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовия лимит за квалификация в 
училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства или при възможност с компенсирани промени в 
бюджета на училището. 
5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с 
директора на училището, да му се предоставя тази възможност. 
6. Разходите по процедурите за придобиване на всяка ПКС се заплащат от учителите. 

Б. ФИНАНСОВА ОСИГУРЕНОСТ. ПЛАНИРАНИ СРЕДСТВА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 

ФРЗ на педагогическия 
персонал 

в лв за уч. 2020/2021 г. 

Планирани средства за 
квалификация - 1,2 % от 

годишния ФРЗ 

531 922,00 лв. 6 383,00 лв. 



VIII. КОНТРОЛ 

В плана за контролната дейност на директора са заложени две проверки /по една за всеки срок/, относно начина на провеждане и 
изготвяне на необходимата документация за провеждане на вътрешноинституционалната квалификация и участието на 
педагогическите специалисти. 

Настоящият план е приет с решение на Педагогическия съвет - Протокол № 9/ 08.09.2020 г. 

Приложение: ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗА ОТЧИТАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ. 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ "КОНСТАНТИН ФОТИНОВ' 
2000, Самоков, ул. „Цар Борис III" № 47, тел. 6-69-10, факс 6-01-81, 

e-mail:fotinovl894@abv.bg 

» 

Правила 

за организиране и провеждане на вътрешноинституционална 
квалификация и за отчитане на участието на педагогическите 

специалисти в нея 

учебна 2020/2021 г. 

•4- Покана/съобщение/ до педагогическите специалисти за участие в организираната 

вътрешноинституционална квалификационна дейност с фиксирани точни дата, 

място, тема, ръководител и продължителност на провеждане; 

4>- Попълнени карти /по примерен образец от МОН/ от провеждане на 

вътрешноинституционалната квалификационна дейност, заверени с подпис и 

печат от директора; 

Присъствени списъци с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник 

във вътрешноинституционална квалификационна форма; 

Ксерокопие на работните материали от проведената квалификация на хартиен 

и/или електронен носител; 

•4* Финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената 

форма - например за размножаване на обучителните материали и др. 

Попълване на индивидуалната квалификационна карта за участието във 

формите на вътрешноинституционална квалификация. 

mailto:fotinovl894@abv.bg

