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УТВЪРЖДАВАМ: 
Венера Симитчийска 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-Ш(Гг. 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Ориентация на образователната политика към интелектуалното, емоционално, 
социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с 
възрастта, потребностите, способностите и интересите му 

Дейности Отговорни лица и срокове Финансиране Индикатори Дейности 
срок отговори II к 

Финансиране Индикатори 

Дейност: 1.1. Организиране на урочната работа в съответствие с личностно-ориентирания подход 

1.1.1 Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите 

Изработване на План за квалификация, 
съобразен с изискването за повишаване 
на квалификацията на педагогичските 
специалисти с не по-малко от 16 
академични часа годишно за всеки. 

09. 2019г. Председател на 
комисия 

Не изисква 
средства 

Изработен 
план 

Оптимизиране работата на 
методическите обединения като 
действена форма за усъвършенстване и 
квалификация на учителите, отразено в 
плановете им, заседанията и 

09.2019г. Прдседатели на 
МО: 1. 
БЕЛ,ЧЕ,ФВС; 
2. 
Природоматемати 
ческо 

Не изисква 
средства 

Изработени 
планове, 
протоколи от 
заседания, 
отчети за 
дейността 
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реализираните дейности 
Повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти от 
специализирани обслужващи звена, 
висши училища и научни организации. 

постоянен Директор, ЗДУД, 
председатели на 
методически 
обединения 

1% от 
годишните 
средства на 
фонд РЗ на 
педагогическия 
персонал 

Повишена 
квалификация 

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

В рамките на 
учебната 
година 

Старши учители Проведени 
дни на 
отворени 
врати 
/открити 
уроци 

Споделяне на резултатите от обученията 
и популяризиране на добрия опит по 
направления чрез вътрешни 
кавлификационни форми. 

2019/2020 Методическите 
обединения; 
директор 

Не изисква 
средства 

Поне 2 форми 
в МО и 2 
обучения 
годишно за 
целия 
персонал /16 
академични 
часа общо/ 

Използване на дигитален дневник и 
възможностите на новите технологии за 
информиране на родителите 

2019/2020 Директор, ЗДУД, 
М. Андреева-
Кроснева, 
Д. Нейчева 

Национална 
програма ИКТ и 
бюджетни 
средства 

Електронен и 
хартиен 
дневник; 
електронен 
бележник 

1.1.2 Стимулиране иновативното мислене на учителите 

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

30.09.2019 г. Педаг. съвет 4% от фонд 
работна заплата 

Разработени 
критерии в 
карта за 
резултатие от 
труда. 

Морално стимулиране и мотивиране на 2019/2020 Директор, Брой учители, 



учителите за подготвяне на ученици-
нризьори на състезания, олимпиади и др. 

синдикална 
организация, 
ПС 

подготвили 
ученици-
призьори, с 
награди и 
отличия. 

Дейност: 1.2. Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците 

1.2.1 Оптимизиране на мрежата от извънкласни форми 

Изграждане на групи по интереси: 
СИП: БЕЛ в XII клас, немски език в XI 
б, физика и астрономия X - т е класове; 
в сферата на журналистиката: СИП 
отразяване на новината и репортерство -
11 а клас; 
радио „Гласът на Фотинов", 
вестник „Фотинов 24/7", 
формиране на групи за ЗИ по Наредбата 
за приобщаващо образование 
участие в проект "Подкрепа за успех" 

09.2019 г. A. Въжарова, 
И. Димитрова, 
B. Морунова, 
Я. Кабадийска, 
11. Низамова 
учители по 
предмети, 
съобразно 
интересите на 
учениците 

От бюджета, 
външно 
финансиране по 
проект 
"Подкрепа за 
успех" - ОП 
"Наука и 
образовнаие за 
интелигентен 
растеж", 
съфинансирана 
от ЕС 

Брой 
изградени 
групи 
съобразно 
желанията на 
учениците 

1.2.2 Надграждане на знания и умения 

Организиране от училището на: 
Спортни състезания/турнири по 
волейбол, тенис на маса, футбол. 

Организирани от външни институции: 
Ученически игри. Общински 
институции. МОН. организации 
Спортни празници 

Съобразно 
спортния 
календар и 
графика на 
мероприятият 
а; 

4.10.2019 г. 
15.06.2020 г. 

Н. Караджинов, 
Н. Вичева, 
съответните 
учители, 
Ученическия 
съвет 

Бюджет, 
спонсори 

Организирани 
мероприятия, 
участие в 
инициативи 
на външни 
институции 

Подготовка за участие на ученици в постоянен Всички учители; чрез формите на Резултати от 



състезания, олимпиади, конкурси и др.: 
1. Изготвяне на списъци на 

учениците с подчертани интереси 
по учебни предмети с цел участие 
в олимпиади; 

2. Консултиране на учениците за 
участие в олимпиади и 
състезания /Математика без 
граници, Европейско кенгуру, 
Коледно, Великденско, Пролетно 
състезание и др./; 

3. НП „Ученически олимпиади и 
състезания", модул „Осигуряване 
на обучението на талантливи 
ученици за участие в 
ученическите олимпиади"- 2 
групи немски език, 
1 група математическа 
лингвистика 

Ст. Митрева 
Ем. Попова 
М. Андреева-
Кроснева 

обща подкрепа 
/индивидуални 
и групови 
консултации, 
проектна 
дейност/; чрез 
НП 
„Ученически 
олимпиади и 
състезания" 

участието на 
ученици в 
състезания, 
олимпиади, 
конкурси и 
ДР-

1. Организирани посещения на различни 
културни и научни институции в 
рамките на учебните часове, съгласно 
заложеното в тематичното 
разпределение по предмета и часа на 
класа /извън Наредбата за детските и 
ученич. туристически пътувания с обща 
цена, инициирани от иституциите в 
СПУО, приета с ПМС № 
365/21.12.2016г./ 
2. Екскурзии 

По графика в 
тематичното 
разпределени 
е и плана на 
класа в 
рамките на 
града; 

В месеците: 
10.2019 г„ 
04 и 06.2020 
г. 

Учители, класни 
ръководители 

Проведени 
прояви 



Изграждане на екипи за работа по 
проекти: по проект "Подкрепа за успех" 

IX. 2019 г. Училищен екип 
за организация и 
управление на 
проекта 

Бюджет на 
проекта 

Брой 
изградени 
групи /% на 
включване на 
желаещите 
ученици/ 

Дейност: 1.3. Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията на учениците 

1.3.1 Подобряване на дейността на училищната комисия за превенция на противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните 
Актуализиране на състава и дейността 
на Училищния координационен съвет: 
внедряване на нови форми на 
превантивна работа и мерки за 
въздействие /индивидуална работа, 
проучване на социални контакти, мерки 
за позитивна дисциплина и усвояване на 
добри поведенчески модели/ 

09.2019 г. УКС Не изисква 
средства 

Изготвен план 
и аналитичен 
отчет; 
предприети 
мерки. 

Изграждане на училище без агресия, 
осигуряващо подкрепяща среда, 
индивидуално консултиране по 
възрастови проблеми, проблеми 
свързани с взаимоотношенията с 
връстници, родители и учители: 

Съдействие на класните 
ръководители и родителите; 
Привличане на родителите за 
решаване на проблеми; 

постоянен класни 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Понижаване 
броя на 
противообщес 
твените 
прояви на 
учениците. 

1.3.2 Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 



Планиране и реализация на дейности за 
преодоляване на агресията и 
проблемното поведение в училище: на 
ниво паралелки: 
теми за часа на класа в области: 
„Толерантност и интеркултурен диалог ' , 
„Превенция на насилието, справяне с 
гнева и агресията; мирно решаване на 
конфликти"; 
създаване на правила за поведение на 
паралелката съвместно с учениците, в 
съответствие с Етичния кодекс на 
училищната общност; 
чрез изяви в училищните медии; 
чрез проекти и програми 

Постоянен Класни 
ръководители, 
партньори 

Брой 
реализирани 
дейности за 
преодоляване 
агресията в 
училище 

Педагогическа и психологическа 
подкрепа чрез: екипна работа между 
учителите и другите педагогически 
специалисти; кариерно ориентиране на 
учениците; грижа за здравето: 
интеркултурно образование, планиране 
на урочната дейност по всеки предмет за 
осъществяване на междупредметни 
връзки за утвърждаване у учениците на 
цялостен модел за обществото и 
личността в него с акцент върху 
общочовешките ценности 

Постоянен Учители, класни 
ръководители, 
педагогически 
съветник; 
външни лектори 
/вкл. родители/ 

Не изисква 
средства 

Брой 
разговори, 
наблюдения, 
теми, срещи 
със 
специалисти 

Реализиране на дейности за екологично 
възпитание на учениците: 
Международен ден на Земята- 22 април; 
Поддържане на алпинеума и цветните 
площи в двора на гимназията, залесяване 

22.04.2020 г. Учители по 
природни науки 
/Ж. Костова, Р. 
Пенева/ 

Не изисква 
средства 

Брой 
реализирани 
дейности с 
екологична 
насоченост. 

Реализиране на дейности за възпитание Съобразно Класни Не изисква Брой 



в национални и общочовешки ценности: датите ръководители; средства реализирани 
инициативи за изразяване на почит към дейности за 
националните ни герои и вековната ни възпитание в 
история, ученически творби и национални и 
публикуването им: общочовешки 

/22 септември - Ден на М. Гроздева, Д. ценности 
независимостта на България/ Ковачка 

Отбелязване на 3 март -
Национален празник 

Отбелязване на 1 ноември - Ден на 04.11.2019 г. По класове -
народните будители Час на класа класните р-ли. 
Актуализиране на програма за 09.2019 г. Директор Не изисква Приета 
предоставяне на равни възможности и за средства програма 
приобщаване на децата и учениците от 
уязвими групи 
Ритуализация на училищния живот: - Съгласно Директор, Бюджет Отбелязване 
изпращане на училищното знаме от календара на ЗДУД, комисия. на патронния 
випуск 2020; дейностите Класните р-ли празник; 

24.05.2020 г. на 12-те класове тържествено 
- патронен празник 21.05.2020 г. Директор, изпращане на 
- тържествено връчване на дипломите на ДО кл.ръководители училищното 
абитуриентите; 26.06.2020 г. А. Въжарова, знаме, 
- 16 септември - откриване на учебната 16.09.2019 г. JL Гърлянова, връчване на 
година Н. Вичева дипломите, 

откриване на 
Запознаване с Националните символи, Класни учебната 
символите на училището и тяхното ръководители, година 
място и значение в ежедневието и по учители по ИЦ 
време на национални и училищни 
празници 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността на управление на училището 



Дейност 2.1: Укрепване на кадровия потенциал 

2.1.1 Целенасочена и ефективна кадрова политика 

Планиране на необходимостта от 
педагогически специалисти 

март 2020 Директор, ЗДУД Не изисква 
средства 

Привличане 
на кадри, 
съпричастни 
към 
училищната 
политика 

2.1.2 Система за вътрешноучилищен контрол ориентирана към доближаване на урочната работа до 
съвременните образователни ценности 
Контролна дейност на директора и 
заместник-директора чрез наблюдение, 
анализ и управленско въздействие за 
осъществяване на мисията и 
училищните цели. 

Ритмично по 
график за 
учебната 
година 

Директор, ЗДУД Не изисква 
средства 

Наблюдения, 
анализи, 
препоръки. 

Провеждане на вътрешно оценяване; 
Преглед на задължителната 
документация; 
Изготвяне на график за консултации; 
2-ри ЧК, график за контролни и класни 
работи 

Съгласно 
ДОС за 
оценяване 
резултатите 
от 
обучението; 
09/10.2018г. 

Учители по 
предмети; 
ЗДУД 

Консумативи за 
копир машина 

Ритмичност 
на 
изпитванията, 
направени 
анализи на 
резултатите; 
графици 

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

2.2.1 Партньорство между преките участници в училищното образование 

Включване на учителите в управлението 
на промените в училището чрез 
изграждане на комисии: 
1. за квалификационна дейност; 

Формиране 
до 09.2019г. 

Директор Не изисква 
средства 

Изградени 
комисии/екип 
и 

8 



2. комисия по етика; 
3. комисия по диференцирано заплащане 
на труда на учителите; 
4. Координационен съвет за справяне с 
училищния тормоз; 
5. БДП; 
6. комисия за качеството на 
образователния процес; 
7. Щаб за изпълнение на училищния 
план за защита при бедствия /р-л, зам.р-
л, членове/; 
8. поддържане на официален сайт; 
9. комисия по даренията; 
10. комисия за стипендиите; 
11 .комисия за изготвяне на стратегия за 
ефективно прилагане на ИКТ и план за 
осигуряване на дейности за ефективно 
въвеждане на ИКТ в цялостната дейност 
на гимназията 
11. комисия за поддържане на МТБ 
12. екипи за реализиране на конкретни 
задачи в хода на учебната година. 
Съвместни срещи с Ученическия съвет 
за обсъждане на важни за училищната 
общност въпроси. 

Постоянен Директор, 
Йоанна Кичева, 
Председател на 
Ученическия 
съвет 

Не изисква 
средства 

Изработване 
на 
проекторешен 
ия за внасяне 
на 
педагогическ 
и съвет. 

Формиране на нагласи у родителите за 
партньорство и сътрудничество чрез 
организиране на родителски срещи, 
тематични инициативи на паралелките, 

18.09.2019г. 
/5а, 8 а, б, в и 
12а,б,в 
класове / 

Класни 
ръководители 

Не изисква 
средства 

Проведени 
родителски 
срещи и 
иинициативи 
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извънкласни дейности; 
текущо уведомяване за нарушаване на 
правилата за вътрешния ред и 
отстраняване на 
нередностите/повредите; 
инициативи за поддържане на класната 
стая; 
избор на представители на родителите за 
Обществения съвет 

15.10.2019г. 
/6,7,9,10 и11 
класове/; 
11.02.2020 г. 
за всички 
класове; 
22-
26.06.2020г. 
за 7а клас 
паралелкови 
родителски 
срещи 

с включване 
на 
родителите; 
поддържане 
на 
материалната 
база 

2.2.2 Прозрачност и откри гост в управленската дейност 

Поддържане на интернет страницата на 
гимназията с полезна и актуална 
информация. 

постоянен Комисия 
/М. Андреева-
Кроснева, Д. 
Нейчева/, 
Директор, 

Не изисква 
средства 

Подобрена 
рекламна 
стратегия, 
полезност, 
прозрачност. 

2.2.3 Външно партньорство 

Сътрудничество със социални партньори 
при разработване/актуализиране на 
вътрешнонормативни документи, 
предложения, мнения и становища за 
модернизиране на материалната база на 
училището: 
Правилник за вътрешния трудов ред; 
Вътрешни правила за работната заплата; 
Правилник за здравословни и безопасни 
условия на обучение, възпитание и труд. 

Септември/ 
октомври 
2019 г. 

Директор, 
председател на 
синдикална 
организация 

Не изисква 
средства 

Съвместно 
разработени и 
утвърдени 
Вътрешни 
правила за 
работната 
заплата, 
ПВТР, 
ПЗБУОВТ 

Партньорство с община Самоков и РУО 
София-регион при организиране на 

постоянен Директор Не изисква 
средства 

Брой 
съвместни 
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регионални състезания, на които 
училището е домакин. 

инициативи. 

Партньорство с органите на местно 
самоуправление при подготовката, 
реализирането и управлението на 
национални и международни програми и 
проекти, подпомагащи дейности в 
областта на образованието. 

постоянен Директор Не изисква 
средства 

Получена 
реална 
подкрепа на 
общинска 
администраци 
я. 

Взаимодействие с Агенция за закрила на 
детето. МКБППМН и структурите на 
полицията, градска библиотека, 
Исторически музей, читалище-паметник 
„Отец Паисий", висши учебни 
заведения, Гьоте институт 

постоянен Директор, У КС, 
Координатор за 
обща и 
допълнителна 
подкрепа, 
учители 

Не изисква 
средства 

Брой 
осъщестени 
взаимодейств 
ия. 

Провеждане на ефективна медийна 
политика 

Постоянен Директор, 
Ръководителите 
наСИП 
журналистика 11 
клас 
Я. Кабадийска и 
П. Низамова 

Не изисква 
средства 

Отразяване на 
значими 
събития от 
медиите и 
училищния 
вестник 
/подлистник на 
в-к "Самоков 
365" 

Дейност 2.3: Укрепване на план-приема на ученици 

2.3.1 Поддържане на броя на паралелките след седми клас 

Максимална пълняемост на заявените 
паралелки за прием след VII клас: 
прецизиране на профилите 

2020 г. Директор, 
здуд, пс 

Две 
паралелки *26 
ученици 

Популяризиране на дейностите в 
профилираните паралелки и 
реализацията на учениците сред 
завършващите седми клас в община 

Юни 2020г. Директор, 
ЗДУД, учители, 
Ученически 
съвет 

Отразяване в 
училищния 
сайт, вестник, 
местни 
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Самоков медии, 
рекламни 
брошури 

2.3.2 Поддържане на вечерна форма на обучение 

Осигуряване на възможност за учене и 
повишаване на мотивацията за 
завършване на средно образование чрез 
вечерна форма на обучение. 

10.09.2020г. Директор, ЗДУД Бюджет Една 
паралелка 11 
клас във 
вечерна 
форма на 
обучение. 

Намаляване броя на отпадналите 
ученици. 

ЗДУД и Л. 
Гърлянова-
преставител в 
екипите по 
обхват 

Задържане на 
учениците в 
училище. 

Дейност 2.4: Внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене 

2.4.1 Учебна дейност 

Въвеждане на модел за подготовка и 
планиране на уроците включващ: 

Постоянен Учители Не изисква 
средства 

> Съобразяване на урочното 
планиране с учебната програма и 
с резултатите от входяща, 
изходяща диагностика и 
текущото оценяване и го променя 
гъвкаво при необходимост. 

Гъвкавост при 
урочното 
планиране. 

> Разпределяне на съотношението 
на уроците за нови знания към 
тези за затвърдяване съгласно 
изискванията на ДОС за 
общообразователна подготовка и 

Осъществява 
актализация 
на опорни 
знания и 
умения, 
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ДОС за оценяване. имащи връзка 
с учебното 
съдържание, 
предвидено за 
усвояване. 

> Адаптиране на урочните планове 
за различните паралелки спрямо 
равнището на подготовка и 
различните потребности на 
учениците. 

Прилага 
диференциран 
о обучение 
според 
равнището на 
справяне на 
учениците. 

> Предварителна подготовка на 
учебни материали за урока. 

За урока има 
подготвени 
разнообразни 
учебни 
материали, 
съответстващ 
и на 
различните 
стилове на 
учене на 
учениците. 

> Включване на учениците в 
предварителната подготовка на 
урока със задачи за проучване, 
презентации, информационни 
съобщения, др. 

Учениците са 
включени в 
предварителн 
ата 
подготовка на 
урока. 

Изграждане на ясна и методически 
обоснована структура на урока: 

> Включване на значителна част от 
учениците в отделните 

Ясна и 
методически 
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структурни елементи на урока, 
събуждане на интереса им и на 
потребност от аргументирана 
ПОЗИЦИЯ. 

обоснована 
структура на 
урока. 

> Целесъобразно управляване на 
урочното време и постигане на 
баланс между отделните 
структурни елементи. 

Структурните 
компоненти 
на урока се 
разпределят 
равномерно 
във времето. 

Планиране и използване на ИКТ в урока: 

> Стимулиране на учениците при 
използване на ИКТ за създаване 
на продукти с практическа 
приложимост в училищното 
ежедневие- вестници, плакати, 
работни материали /графици, 
таблици, доклади/, рекламни 
материали и др. 

Създадени от 
учениците 
продукти. 

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

Използва 
ефективно 
интерактивни 
методи. 

2.4.2 Оценяване исамооценяване 

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 
тестовете и класните работи и 
предварителното му оповестяване 
на учениците и родителите. 

Обсег на използване на ИКТ при 
оценяването по учебни предмети: 

> Генериране на данни за средните 
резултати на училището от ИВО 
и ДЗИ; средните резултати за 
областта и за страната. 

> Публично оповестяване на 
данните. 

Ритмичност на оценяването: 

> Осъществяване на перманентен 
контрол за ритмичност на 
оценяването. 

ЗДУД 

> 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. 



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

> 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. 

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

> Аргументирано устно и писмено 
оценяване. 

> Направляване на учениците да 
преценяват и самооценяват. 

> Разясняване на методиката на 
груповите изпитвания. 

2.4.3 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 Не изисква 
средства 

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

Умения за 
работа в екип. 

Поощряване с материални и морални 
награди при показани високи 

Връчени 
грамоти, 



постижения в областта на науката, 
изкуството, спорта. 

награди, 
писма 

2.4.4 Повишаване на резултатите от обучението 

Подготовка на учениците за успешно 
полагане на изпитите от НВО /7,10 клас/ 
и Д З И / 1 2 клас/ 

Постоянен Учителите Не се изисква Запазване на 
челните 
позиции в 
София-
област. 

Консултиране на учениците, полагащи 
поправителен изпит. 

Ежегодно Учители по 
съответните 
предмети 

Не се изисква Относителен 
д я л / в %/ на 
повтарящите 
ученици към 
общия брой 
ученици. 

Актуализиране на програма за 
превенция на ранното отпадане от 
училище по различни причини 
Приемане на Механизъм за намаляване 
на отсъствията по неуважителни 
причини и задържане на учениците в 
училище 

09.2019 г. Директор, 
ЗДУД 

Не се изисква Мерки за 
намаляване на 
отсъствията: 
намален брой 
отсъствия по 
неуважителни 
причини в 
гимназиален 
етап. 
Относителен 
дял /в %/ на 
отпадналите 
по различни 
причини от 
обучението. 

Дейност 2.5: Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба 

2.5.1 Адаптиране на документите по финансово управление и контрол спрямо стандарта за финансиране към 
ЗПУО 

17 



Разработване на бюджета съобразно 
действащата нормативна уредба. 

02.2020г. Директор, 
счетоводител 

Разработен 
бюджет 
съобразно 
действащия 
стандарт. 

Привличане на алтернативни източници 
за финансиране от работа по проекти и 
програми, дарения, наеми,спонсорство 
и др. 

При 
възможност 

Директор, зам. 
Директор, 
счетоводител, 
училищни 
екипи за 
разработване на 
проекти / ИКТ/, 
старши учители 

Брой 
договори за 
привличане 
на 
алтернативни 
източници за 
финансиране/ 
брой проекти. 

2.5.2 Адаптиране на вътрешните правила за 
работната заплата спрямо стандарта за 
финансиране 

При промяна 
в нормативен 
документ 

Директор, 
социални 
партньори, 
счетоводител 

Не се изисква Актуализиран 
и ВПРЗ. 

О П Е Р А Т И В Н А ЦЕЛ 3: Материална и технологична обезпеченост на образователния процес 

Дейност 3.1: Подобряване и модернизиране на материалната база на училището 

3.1.1 Текущ ремонт и обновяване на класните стаи и кабинети 

Текущ ремонт - текущ ремонт в стая 
СИП журналистика и работа с ученици 
със СОП; коридор медицински кабинет; 
Обновяване на стая 1 -ви етаж крило за 
учениците от 5а клас. 
Осигуряване на условия за използване 
на ИКТ в класни стаи:стационарен 
проектор. 
Ремонт на проблемни участъци ф а с а д а -
централна сграда. 
Цялостен ремонт на медицински 

2019 

2019/2020г. 

Директор, 
счетоводител 

Бюджет 

Бюджет - от 
резерв за 
предоставяне от 

Обновени 
класни стаи, 
кабинети, 
коридори, 
канцеларии; 
подобрения; 
Ремонтирана 
фасада, 
покрив малка 
сграда, 
медицински 



кабинет. Модернизиране на 
административни помещения. 
Ремонт на покрив малка сграда и 
изграждане на интерактивен кабинет 
„Библиотеката" 

община 
Самоков и 
средства на 
общината, 
капиталови 
разходи за мед. 
кабинети 

кабинет, 
Интерактивен 
кабинет 

3.1.2 Изграждане на модерни спортни площадки, 
зона уреди и зони за отдих 

10.2019 г. Община Самоков, 
изпълнител, 
директор, Н. 
Караджинов 

Община Самоков 
200 000 лв. 

Изградени 
площадки за 
футбол, 
баскетбол, 
волейбол, 
тенис на корт, 
бягане, дълъг 
скок, уреди 

Настоящият Годишен план е приет от Педагогическия съвет на проведено заседание на 05.09.2019 г. -
протокол № 8/съгласно чл. 263, ал. 1, т. 5 на Закона за предучилищно иучиищно образование/. 


