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I. КРАТЪК АНАЛИЗ на дейността на училището през предходната учебна година  

1. Държавен план-прием през изтеклата и предстоящата учебна година.   

В ППМГ “Екзарх Антим I” се осъществява прием на ученици, както следва:  

 1 паралелка след завършен начален етап на образование – държавен план-прием, 

съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. Приемът за учебната 2022/2023 е реализиран при изключително голям 

интерес и желание от страна на ученици и родители.   

 3 паралелки след завършен VІІ клас – държавен план-прием, съгласно Наредба №10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в това число:   

 1 паралелка в VIII клас – профил софтуерни и хардуерни науки;  

 2 паралелки в VIII клас – профил математически;    

2. Изводи за състоянието на образователно-възпитателния процес.   

Основният извод, налагащ се от резултатите от образователно-възпитателния процес (ОВП) през 

учебната 2021/2022 г. е:   

 Въпреки необичайната ситуация в условията на пандемична обстановка, в 

цялостната си дейност през 2021/2022 г. гимназията продължи да спазва приоритетите 

и целите, залегнали в Стратегията за развитието на учебното заведение и дейностите 

за изпълнение на стратегията.     

 Засилен е интересът към гимназията и в условията на конкуренция при приема 

на ученици след VІІ клас за учебната 2022/2023 година, двата профила на ППМГ- 

Видин заемат първите места в класацията сред всички видински училища.  

 Отлично е представянето на учениците от ППМГ в регионални, национални и 

международни състезания и конкурси. За национален кръг на ученическите олимпиада 

са класирани 9 ученици.  

 Успехът на гимназията е стабилен показател, който не се променя съществено 

през годините;   

 Засилена е работата на методическите обединения в гимназията;   

 Намерени са нови форми за подпомагане и обучение на даровити деца в 

гимназията;   

 Реализацията  на зрелостниците при кандидатстването им във престижните 

ВУЗ в страната и чужбина, говорят за тяхната отлична подготовка, която получават в 

гимназията.  
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 Резултатите  на седмокласниците от изпитите за прием на ученици след 

завършен VІІ клас – на първо място по български език и литература и по математика  в 

областта. Резултатите от НВО за X клас по БЕЛ и математика също бяха много добри. 

 Сътрудничеството на гимназията с външни институции и висшите учебни 

заведения се разширява непрекъснато;    

 Училищното настоятелство подпомага и популяризира гимназията в града и 

региона; 

 Оптимално бяха използвани  учебни онлайн ресурси за подготовка на учениците по 

всички предмети по класове, както и на тези, включени в модулите на Национална 

програма „Ученически олимпиади и състезания“  - Модул 2 „Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:  

 Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на демографския срив. 

 Засилва се демотивацията за учебна работа по време на ОРЕС в условията на 

пандемия, поради което някои ученици (най-вече от гимназиален етап) проявяват 

нехайно отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и допускат 

неизвинени отсъствия.  

 Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база. 

 Недостатъчна заинтересованост от страна на родителите по отношение на 

посещаването на родителски срещи и участие в различни училищни дейности.  

 Задълбочаване работата в намирането на по-ефективни подходи, за да се повиши 

успеваемостта на учениците по профилиращите предмети. 

II. ПРИОРИТЕТИ в училищната политика за учебната 2022/2023 г. 

1. Поддържане на високото ниво на качеството и резултатите на общоучилищната дейност, 

чрез усъвършенстване на трите основни функции: планиране, координация и контрол.   

2. Усъвършенстване на качеството на образователно-възпитателния процес по всички 

учебни предмети и засилване на подготовката по профилиращите предмети: математика, 

информатика, информационни технологии, английски език, биология и ЗО, история и 

цивилизации и география и икономика с оглед повишаване конкурентноспособността на 

учениците при кандидатстване във ВУЗ.   

3. Създаване на оптимални условия за развитие на творческите заложби у учениците и 

подпомагане на изявите им в различите области на науката, знанието, спорта, 



Профилирана природо-математическа гимназия 

“ Е к з а р х  А н т и м  I ” В и д и н  

3700 Видин, ул.”Княз Борис  I” №25, pmg-vd@rio-vidin.org 
 

 

художествената самодейност. Приобщаване на учениците към традициите на ППМГ 

“Екзарх Антим I”– Видин;   

4. Високи резултати на Националното външно оценяване в VІІ клас.   

5. Високи резултати на Националното външно оценяване в X клас.   

6. Успешно полагане на ДЗИ през 2023 г.   

7. Успешно завършване и реализация на випуск 2023 г.   

8. Успешно представяне на Националните олимпиади и състезания по БЕЛ, АЕ, 

математика, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, 

география и икономика, биология и здравно образование, физическо възпитание и спорт, 

технологии.   

9. Търсене на нови форми за подготовка и участие на най-добрите ученици за национални 

състезания и олимпиади.   

10. Утвърждаване на методическите обединения като основа на вътрешноучилищната 

квалификационна дейност. Изпълнение на дейностите, предвидени в Плана за 

квалификационна дейност през уч.2022/2023 г.    

11. Разширяване сътрудничеството на гимназията с родителската и местна общественост, 

външни институции и неправителствени организации, за оптимално обезпечаване на 

образователно-възпитателния процес. Разработване на рекламна стратегия на 

гимназията.    

12. Участие на училището в съвместни проекти с други училища и институции.   

13. Опазване на  материално-техническата база и училищната собственост. Въвеждане на 

засилено видеонаблюдение.   

14. Спазване  на трудовата дисциплина и работно време.   

III. ГЛАВНА ЦЕЛ 

Развитие на ППМГ “Екзарх Антим I” в условията на прилагането на Закона за 

предучилищното и училищното образование и на растяща конкуренция чрез създаване на 

благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в партньорство с 

родителите и институциите, с което да се утвърди като предпочитано място за обучение и 

възпитание на подрастващите от града и общината, и се превърне от училище за всички в 

училище за всеки.  

Създаване на условия за реализиране на Стратегията за развитие на училището чрез поставяне 

на ученика в активна позиция при овладяване на знанията, чрез практическа приложимост на 

учебното съдържание в Центъра по природни науки и математика и провеждане на 
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иновативен образователен процес, чрез ефективно използване на облачните технологии и чрез 

усъвършенстване на квалификацията на педагогическите специалисти. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование 

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане 

дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС.  

2. Осъществяване на качествен държавен и училищен прием на ученици.  

3. Училището – желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на 

учениците.  

4. Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за 

ефективно провеждане на учебно-възпитателния процес в училището и за кариерно 

развитие.  

5. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежките политики.  

6. Привличане на местната интелектуална, културна и бизнес общност за подпомагане и 

развитие на гимназията.  

7. Поставяне на ученика в активна гражданска позиция и утвърждаване на формите на 

ученическо самоуправление.  

8. Създаване на условия за изява на талантливи ученици. 

IV. ДЕЙНОСТИ за реализиране на главната цел и приоритетите 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ 

И ПОЛИТИКИ 

№   Дейност   Срок   Отговорни 

лица   

Индикатори   Финансиран 

е   

1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (приет с ПМС № 100 от 08.06.2018 г. )   

1.1  Включване на персонал от 

образователната 

институция в екипите за 

обхват и участие в 

дейността на екипа.  

2022/2023  Директор, 

зам.- 

директори  

Обработени формуляри и 

данни за актуалния 

статус на учениците  

МОН  
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1.2  Организация за  

своевременно посещение на 

отсъстващите по 

неуважителни причини 

ученици по чл. 3 а.  

2022/2023  Директор, 

зам.- 

директори  

Обработени формуляри и 

данни за актуалния 

статус на учениците  

МОН  

2. Изпълнение на Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021 – 2030)   

2.1  Реализиране на проекти от 

учениците за формиране на 

умения да използват  

М. юни  Учителите, 

преподаващи 

в  

8 и 9 клас 

Брой проекти на 

учениците от 8 и 9 клас 

Не е 

необходимо  

 придобитите 

компетентности при 

изпълнение на ежедневни 

задачи, за справяне в 

сложни и непознати 

житейски ситуации в 

променяща се околна среда.  

    

2.2  Възпитание, насочено към 

изграждане у учениците на 

стремеж за изказване на 

информирано мнение, за 

проява на взаимно 

уважение, разбирателство и 

сътрудничество; възпитание 

в доброта - провеждане на 

учебно занятие в часовете 

по гражданско образование  

Ноември  

2022 г.  

Нора Иванова  Брой ученици от 11. и 12. 

клас  

Не е 

необходимо  

2.3.  Насърчаване участието на 

училищните общности в 

планиране и реализиране на 

училищни събития - 

конкурси, празници, 

тържества, спортни събития 

и др., съгласно годишния 

план  

2022/2023  Съгласно 

плана  

Брой реализирани изяви  Не е 

необходимо  
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2.4  Организиране на общи 

дейности по интереси, 

честване на празници, 

благотворителни акции и 

други събития за създаване 

на положително отношение 

към образованието - 

благотворителен базар, 

насочен към деца от 

уязвими групи, настанени в 

институции на територията 

на община Видин.  

Април  

2023 г.  

Ученическият 

парламент  

Брой включени ученици  Обществен 

съвет и  

Училищно 

настоятелство  

3. Изпълнение на Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)   

3.1  Осигуряване на ефективно 

обучение по безопасност на 

движението по пътищата в 

час на класа с оглед 

намаляване на инциденти с 

ученици по пътищата, 

съгласно Плана за 

безопасност на движението 

по пътищата.  

2022/2023  Съгласно 

плана на 

класните 

ръководители  

Брой изпълнени дейности  Бюджет на 

училището  

4. Изпълнение на национални програми за развитие на средното образование   

4.1  Дейности по НП „ИКТ в  

системата на 

предучилищното и 

училищното образование“   

Съгласно 

сроковете на 

програмата   

Директор   обновяване на 

компютърната техника, 

достъп до съвременни 

ИКТ, електронно 

обучение, електронни 

образователни ресурси, 

регистри, 

информационни системи, 

портали и онлайн 

образователни услуги   

Бюджет на 

НП   

4.2  Дейности по НП  

„Ученически олимпиади и 

състезания“, модул 

„Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за 

участие в ученическите 

олимпиади“.   

Съгласно 

сроковете на 

програмата   

Директор   Брой ученици, 

достигнали до 

национален кръг на 

олимпиадите  

Бюджет на 

НП   

4.3  Дейности по НП „Без 

свободен час в училище”   

Съгласно 

сроковете на 

програмата   

Директор   100% осигурено 

заместване на 

отсъстващи 

Бюджет на 

НП   
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педагогически 

специалисти   

5. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионални програми (напр. за подобряване на 

резултатите на учениците, показани на националните външни оценявания в края на предходната 

учебна година)   

5.1  Провеждане на 

консултации по предмети.   

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предмети   

График за консултации и 

отразяване в електронния 

дневник   

Не е 

необходимо   

5.2  Допълнителна и 

индивидуална работа с 

ученици във връзка с НВО 

и ДЗИ и провеждане на 

пробно НВО и ДЗИ.   

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предметите 

от НВО и  

ДЗИ   

График за консултации  

отразяване в електронния 

дневник   

Не е 

необходимо   

5.3  Изпълнение на 

функционални задължения 

на учителите, свързани с 

предварителната 

подготовка, планирането, 

провеждането на 

образователните дейности и 

оценяването.   

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предмети   

Изготвяне на планове и 

разработки на уроци  

Не е 

необходимо   

5.4  Промяна в 

образователната дейност 

на учителите:  -ежедневно 

планиране на урочната 

дейност;   

- задаване и проверка на  

домашна работа, тетрадки и 

др.;   

- разнообразяване на 

методиката на преподаване 

– интерактивни дейности, 

учебни проекти, 

целенасочено прилагане на 

ИКТ, електронни учебни 

ресурси и др.   

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предмети   

Изготвяне на планове и 

разработки на уроци  

Не е 

необходимо   
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5.5  Съвместни  

интердисциплинарни уроци 

с участието на 

преподаватели от различни 

предметни области, 

съгласно графика в 

плановете на методическите 

обединения и графика за 

провеждане на уроци в 10 

клас.    

Учебна 

2022/2023 

година  

Учителите по 

предмети   

Изготвяне на планове и 

разработки на уроци  

Не е 

необходимо   

5.6  Мотивиране и стимулиране 

на учениците за личностна 

изява – участие в 

олимпиади, състезания, 

конкурси; публичност на 

постиженията им, съгласно 

плановете на методическите 

обединения.   

Учебна 

2022/2023 

година   

Учителите по 

предмети   

Резултати от участия   Не е 

необходимо   
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ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ  

ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ  

ДЕЙНОСТИ  СРОК  ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА  

ИНДИКАТО

РИ  

ФИНАНСИ

РАНЕ  

1  2  3  4  5  6  

1. Поддържане 

на високо 

качество и 

ефективност в 

процеса на 

училищното 

образование 

съобразно 

индивидуалните 

способности и 

потребности на 

учениците чрез 

привеждане 

дейността на 

училището в 

съответствие с 

разпоредбите на  

ЗПУО и ДОС  

1.1. Планиране, организация и контрол на дейността на училището  

1.1.1. Изготвяне и 

актуализация на основните 

училищни  

  

документи в съответствие 

със ЗПУО и ДОС:  

стратегия за развитие на 

училището, годишен план, 

ПДУ, изготвяне на мерки за 

повишаване на качеството, 

ПВТР, Програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на учениците 

от уязвимите групи, 

ПБУВОТ, Етичен кодекс и 

др.  

Септември  

2022 г.  

Директор и 

работни групи  

Училищни 

документи  

Не е 

необходимо 

1.1.2. Определяне  

състава на постоянните 

училищни комисии за 

планиране и организация на 

основните направления в 

дейността на училището. 

Септември 

2022   

Директор  Планове  Не е 

необходимо 

1.1.3. Актуализиране на 

училищната програма за 

часовете, които не се водят 

от учители специалисти, по 

време на заместване на 

отсъстващия учител.  

Октомври  

2022 г.  

Главните 

учители  

Училищна 

програма, 

осигурено 

заместване  

Не е 

необходимо 
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1.1.4. Изготвяне на план за 

дидактическата работа на 

учителите по учебни 

предмети, изготвяне на 

плановете на класните 

ръководители, и за 

избираеми и факултативни 

учебни часове за учебната 

2022/2023 г.   

 Септември  

2022 г 

.  

Учители  

Директор  

Училищни 

документи  

Не е 

необходимо 

1.1.5. Осъществяване на 

ефективен контрол на 

образователния процес от 

директора и 

заместникдиректорите 

съобразно целите на 

училищната стратегия и при 

необходимост – 

своевременно предприемане 

на действия за 

подобряването му.  

През 

учебната 

година  

Директор  Протоколи от 

контролна 

дейност на 

директора и 

зам.директор 

УД   

Не е 

необходимо 

1.1.6. Създаване на 

необходимата организация 

за получаване/връщане на 

безплатните учебници за V 

– VІІ клас.  

Септември 

2022 г.  

Юни   

2023 г.  

Класните 

ръководители  

учебници  Целеви 

средства  
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 1.1.7. Изготвяне на:  

·      график за  

провеждане на ЧК,  

консултиране на родители 

и ученици и  

за работа с документация и 

график на приемното време 

на учителите;  

·      график за  

провеждане на класни и 

контролни работи, 

допълнителна работа с 

учениците и консултации;  

·      седмичното разписание 

за първия/втория учебен 

срок и съгласуването му в 

РИОКОЗ.  

Септември 

2022 г.  

Февруари  

2022 г.  

  

ЗДУД  

 

Училищни 

документи  

Не е 

необходимо 

1.1.8. Изпълнение на 

дейности и процедури по 

управление на качеството на 

образованието в училището.  

През 

учебната 

година  

Директор  Самооценка  Училищен 

бюджет  
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1.1.9. Реализиране на 

дейностите по Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз между 

учениците в училището. 

Определяне на 

координационен съвет  

със заповед на директора 

на училището: 

 - Запознаване на 

учениците и родителите с 

формите  

на насилие и с Механизма за 

противодействие на 

училищния тормоз между 

децата и учениците в 

училище по ред, определен 

от директора на училището:  

 

  

  

  

  

  

  

  

Септември 

2022 г.  

  

  

  

  

Комисия  Училищни 

документи  

Не е 

необходимо 
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 - Актуализиране на 

Единни правила за 

задълженията на всички 

служители, свързани със 

случаите на тормоз, 

изготвени и заложени в 

Правилника за дейността 

на училището.  

- Актуализиране на 

плана за противодействие 

на училищния тормоз във 

връзка с установените и 

анализирани резултати от 

анкетирането 

(изследването).  

- Извършване на оценката 

на тормоза между 

учениците в училището в 

началото и края на 

учебната година от 

класните ръководители 

посредством Приложение 

3 към Механизма. 

 - Анализ и обобщаване на 

резултатите от оценката в 

резултат на изследването. 

- Запознаване на 

заинтересованите страни с 

резултатите и обсъждане 

на необходимостта от 

предприемане на 

конкретни мерки и 

действия.  

- Попълване на Дневник за 

случаите на тормоз. 

 

 - Изготвяне на годишен 

отчетен доклад на 

координационния съвет на 

училището 

 Септември 

2022 г.  

  

  

  

 Септември 

2022 г.  

  

  

  

  

Септември 

2022 г.  

 

 

 

 

Юни  

2023 г.  

  

 Октомври  

2022 г.  

  

  

Октомври  

2022 г.  

  

Юни  

2023 г.  
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 1.1.10. Актуализиране на 

Програмите за екологично, 

здравно, гражданско и 

интеркултурно образование 

за учебната 2022/2023 г.   

Септември 

2022 г.  

ЗДУД,  

Комисия  

Училищни 

документи  

Не е 

необходимо 

1.1.11. Изготвяне на 

Списък-Образец №1 за 

учебната 2022/2023  

г.   

Септември 

2022 г.  
ЗДУД  

Училищни 

документи  

Не е 

необходимо 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно 

образование  

1.2.1. Използване на 

съвременни образователни 

технологии и форми на 

педагогическо 

взаимодействие за 

мотивиране на учениците и 

прилагане на усвоените 

знания в практиката.  

През 

учебната 

година  

Педагогически

те 

специалисти  

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

1.2.2. Промяна на стила и 

методите на работа и 

ориентиране на обучението 

към потребностите на 

отделния ученик.  

През 

учебната 

година  

Педагогически

те 

специалисти  

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

1.2.3. Подкрепа на 

личностното развитие на 

учениците, превенция на 

обучителните трудности и 

ранно оценяване на риска - 

ранно идентифициране на 

учениците в риск чрез 

проучване и оценка на 

потребностите и интересите 

им, откриване и 

предотвратяване на 

 

 

 

Септември  

2022 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогически

ят съветник, 

педагогически

те 

специалисти  

 

 

 

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

 

 

 

Училищен 

бюджет  
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причините, които биха 

довели до отпадане от 

училище. 

 

Февруари  

2023 г.  

1.2.4.        Анализ на 

резултатите от входно, 

междинно и изходно ниво и 

предприемане на мерки за 

преодоляване на 

констатираните пропуски.  

Октомври  

2022 г.  

Февруари  

2023 г.  

Юни   

2023 г.  

Педагогическ

ите 

специалисти 

по предметни 

области  

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Не е 

необходимо 

  

1.2.5. Планиране на 

нуждите от педагогически 

кадри  

Август 

2023 г.   

Директор    Бюджета на 

училището  

2.  
Осъществяване 

на качествен 

държавен и 

училищен прием 

на ученици  

2.1. Осъществяване на качествен държавен план-прием    

2.2.1. Изготвяне на 

предложение за държавен 

план-прием.  

Декември  

2022 г.  

Директор  План-прием  Не е 

необходимо 

2.2.2. Дейности по 

осъществяване на 

училищния планприем.  

Май – юли  

2023 г.  

Директор  План-прием  Не е 

необходимо 

2.2.3. Разработване на 

училищна политика и 

рекламна стратегия за 

изпълнение на приема и 

задържане на учениците в 

училището.  

Февруари  

2023 г.  

Комисия  

План-прием  Училищен 

бюджет  

   2.2. Ученическо самоуправление  
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2.2.1. Повишаване ролята на 

съветите на класа и 

Училищния парламент при 

организиране и 

осъществяване дейността на 

училището.  

През 

учебната 

година  

Класните 

ръководители, 

педагогически

ят съветник  

 Дейности на 

УП  

Не е 

необходимо 

2.2.2. Участие на 

представители на 

ученическата общност при 

обсъждане на проблеми и 

вземане на управленски 

решения, както и при 

отчитане на резултатите от 

образователния процес. 

През 

учебната 

година  

Педагогическ

ият съветник  

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Не е 

необходимо 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот  

2.3.1. Изпълнение на 

програма за здравно 

образование, 

спортнотуристически 

календар, насочени към 

комплексно здравно 

образование чрез 

интерактивни дейности и 

занимания в часовете на 

класа, посветени на 

превенцията на 

тютюнопушенето, 

наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол, 

активна спортна и 

туристическа дейност.  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

2.3.2. Инициативи и 

мероприятия, имащи за цел 

формирането на навици за 

здравословен начин на 

живот и правилни житейски 

избори в детска възраст и по 

време на ранното полово 

съзряване.  

  

През  

  

учебната 

година  

Класните 

ръководители/ 

медицинската 

сестра  

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  
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2.3.3. Обучения:  

по безопасност на 

движението;   

за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и 

пожари; ·  началното 

военно обучение в IX и X 

клас;  

поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 

През 

учебната 

година  

Класните 

ръководители  

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

2.3.4. Съвместни дейности с 

РИОСВ и НПО за 

придобиване на екологична 

култура у учениците  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

2.3.5. Изпълнение на 

училищни проекти за 

подпомагане на 

физическото възпитание и 

спорта.  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Целеви 

средства  

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците  

2.4.1. Разработване и 

изпълнение на програма за 

превенция на агресията и 

негативните прояви сред 

учениците.  

През  

  

учебната 

година  

Учителите  Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

2.4.2. Подобряване на 

уменията на работещите в 

училището за адекватна 

реакция при 

предотвратяване на случаи 

на агресия и насилие в 

училищна среда.  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  
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2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците  

   2.5.1. Сформиране на екипи 

подкрепа за личностно 

развитие на учениците. 

Осигуряване изпълнението 

на изготвените планове за 

подкрепа.  

  

През 

учебната 

година  

Координатор, 

педагогически

ят съветник, 

участници в 

екипите  

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

2.5.2. Откриване и 

проследяване на развитието 

на ученици с изявени дарби, 

изготвяне на база данни и 

създаване на условия за 

тяхната изява на училищно 

и извънучилищно ниво.  

  

През 

учебната 

година  

Учителите, 

педагогически

ят съветник  

Резултати в 

края на 

учебната 

година  

Не е 

необходимо 

 2.5.3. Мотивиране на 

учителите и създаване на 

условия за работа с ученици 

с изявени дарби чрез 

допълнително материално 

стимулиране и 

факултативни форми.  

През 

учебната 

година  

Главните 

учители  

Резултати в края 

на учебната 

година  

Училищен 

бюджет  
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2.5.4. Изпълнение на 

програма за превенция на 

отпадането и/или 

преждевременното 

напускане на училище, 

която да съдържа:  

· мерки за превенция и 

ограничаване на 

отпадането;  

·действия за 

интервенция при 

отпадане и/или 

преждевременното 

напускане на училище.  

  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

3. Училището – 

желано място за 

обучение, изява 

и подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците.  

3.1. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и развитие  

3.1.1. Осигуряване на 

здравословни и безопасни 

условия на обучение и труд, 

подходящо интериорно 

оформление на учебните 

помещения.  

През 

учебната 

година  

ЗДУД   

Резултати в края 

на учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

3.1.2. Поддържане на 

благоприятна и толерантна 

атмосфера на общуване, 

доверие и взаимопомощ.  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година  

Не е необходимо 

3.1.3. Поддръжка на 

системата за постоянно 

видеонаблюдение и 

спазване на пропускателния 

режим. 

През 

учебната 

година  

Заместникд

иректор УД  

   

Брой камери  Училищен 

бюджет  
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 3.1.4. Поддръжка и 

поетапно обновяване на 

компютърната и 

комуникационната  

техника –  

кандидатстване по НП 

„ИКТ“.  

През 

учебната 

година  

Директор  

Заместникд

иректор УД  

Резултати в края 

на учебната 

година  

Училищен 

бюджет, бюджет 

на НП  

3.1.5. Осигуряване на 

ресурси за е-обучение, 

използване на електронни 

образователни ресурси.  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

4.  

Усъвършенства

не и обогатяване 

компетентности

те 

на  

педагогическите 

специалисти за 

ефективно 

провеждане на 

учебновъзпитате

лния процес в 

училището и за 

кариерно 

развитие  

4.1. Квалификация на педагогическите специалисти  

4.1.1. Осигуряване на 

условия и възможности за 

подобряване на 

компетентностите на 

педагогическите 

специалисти за ефективно 

изпълнение на изискванията 

на изпълняваната работа и 

за кариерно развитие чрез 

квалификационна дейност.  

През  

учебната  

  

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година, участия в 

квалификационн 

и форми, кредити 

Училищен 

бюджет  

  

4.1.2. Мотивиране на 

учителите за придобиване 

на повисока ПКС, като едно 

от основанията за по-бързо 

кариерно развитие. 

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година  

Не е необходимо 

5.  

Взаимодействия 

с родители, 

институции и 

структури, 

5.1. Взаимодействие с родителите  

5.1.1. Структуриране и 

дейност на обществения 

съвет.  

 През 

учебната 

година  

Директор     Училищен 

бюджет  
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работещи в 

областта на 

образованието и 

младежките 

политики  

5.1.2.  

Усъвършенстване на  

системата от взаимовръзки 

и обратна информация в 

релацията 

„училищесемейство“: ·  

установяване на система от 

форми и средства за 

сътрудничество и 

взаимодействие с 

родителите: родителски и 

индивидуални срещи, 

индивидуални консултации, 

обучения и др.  

През 

учебната 

година  

Класните 

ръководите

ли, ЗДУД 

  

Брой проведени 

срещи с родители  

Не е 

необходимо 

5.1.3. Информиране на 

родителите и стимулиране 

на родителската активност 

за основните нормативни и 

училищни документи, по 

повод информация за 

резултатите от учебната 

дейност, консултиране по 

проблеми, решаване на 

конфликти и налагане на 

санкции и др.  

  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

информиране, ориентиране 

и развитие;  

·  при идентифициран риск 

за ученика от отпадане 

и/или преждевременно 

напускане на училище.  

5.1.5. Създаване на 

информационна банка с 

данни и координати за 

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година  

Не е 

необходимо 
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своевременна връзка с 

ученика и неговите 

родители/настойници.  

5.2. Взаимодействие с институции  

5.2.1. Популяризиране 

дейността на училището на 

общински, областни, 

национални и 

международни форуми и в 

медийното пространство.  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство  

5.3.1. Участие на учители и 

ученици в общински 

празници, състезания, 

форуми и др.  

През 

учебната 

година  

Учителите  Резултати в края 

на учебната 

година  

Училищен 

бюджет  

5.3.2. Поддържане и 

своевременно обновяване 

сайта на училището с 

актуална информация за 

нормативната база, 

организацията на дейността, 

изявите в различни 

направления на училищния 

живот и др.  

През 

учебната 

година  

В. 

Велизарова  

Сайт на 

училището  

Училищен 

бюджет  
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 5.3.3. Издигане авторитета 

на училището чрез 

информация в местните 

печатни и електронни 

медии.  

През 

учебната 

година 

Директор Медийно 

отразяване 

Училищен 

бюджет 

6. Привличане 

на местната 

интелектуална, 

културна и 

бизнес общност 

за подпомагане и 

развитие на 

гимназията 

6.1. Използване на всички възможни информационни и комуникационни канали за 

разпространение на постиженията на училището, учениците и учителите 

6.1.1 Активно 

функциониращи фейсбук 

страница и сайт на 

училището. 

Постоянен ЗДУД  

Росен 

Ракаджиев 

Валентина 

Велизарова 

Брой създадени 

публикации 

Не е 

необходимо 

6.2. Включване на училищната общност в културни и доброволчески инициативи 

на местните власти, местни неправителствени организации и институции 

6.2.1. Участие на ученици в 

мероприятия на 

читалището, Общинския 

исторически музей, Община 

Видини др 

2022/2023 г Педагогиче

ските 

специалист

и 

Брой създадени 

партньорски 

взаимоотношени я 

Не е 

необходимо 

6.2.2. Участие в инициативи 

на “Ротари клуб” и др 

2022/2023 г Ученически

ят 

парламент 

Брой създадени 

партньорски 

взаимоотношени я 

Не е 

необходимо 

6.3. Иницииране на собствени благотворителни инициативи и културни 

мероприятия, отворени към участие и на широката общественост в региона 

6.3.1. Организиране на 

благотворителни базари 

извън училището. 

Декември, 

Април 

Педагогиче

ският 

съветник, 

Ученически

ят 

парламент 

Брой реализирани 

дейности 

Не е 

необходимо 

7. Поставяне на 

ученика в активна 

гражданска 

7.1. Делегиране на правомощия на Ученическия съвет на училището по отношение 

на поддържането на дисциплината, хигиенните условия и опазването на 

училищното имущество 
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позиция и 

утвърждаване на 

формите на 

ученическо 

самоуправление 

7.1.1. Изработване и 

спазване на харта от всяка 

паралелка, утвърждаване на 

позитивна дисциплина, 

поддържане на отлична 

хигиена в училището 

През 

учебната 

година 

Педагогиче

ският 

съветник, 

Ученически

ят 

парламент 

Брой ученици, 

включени в 

състава на 

дежурните 

комисии, за 

опазване на 

училищното 

имущество 

 

 7.2. Активно функц иониращ Ученически съвет на училището 

 7.2.1. Включване на 

учениците в училищни и 

общински мероприятия и 

благотворителни 

инициативи  

  

През 

учебната 

година 

Педагогиче

ският 

съветник, 

Ученически

ят 

парламент 

Брой 

мероприятия, 

брой  

благотворителни 

акции 

Делегиран  

бюджет,  

външно  

финансиране 

8. Създаване на 

условия за изява 

на талантливи 

ученици  

8.1. Подготовка на учениците за участия в олимпиади, състезания, конкурси и 

изложби  чрез включването им в разнообразни форми за извънкласна работа  

  

8.1.1. Участие в олимпиади  

  

Олимпиади  
Срок  за 

изпълнение  
  

Отговорни лица  
Контрол  

 Руски език IX-XII клас  
Януари  

Февруари  
Н. Иванова  

 Директорът 

 ЗДУД  

  

Английски език VIII – XII клас  

Януари 

Февруари  

  

Учителите по английски език  

Директорът 

 ЗДУД  

  

  

Математика V-XII клас  
Декември  

Февруари  
Председателят на МО математика  

Директорът 

 ЗДУД  

  

  

Български език и литература V-XII клас  Януари -  март  Председателят на МО БЕЛ  

Директорът 

 ЗДУД  

  

  

Физика VII-XII клас  
Януари 

Февруари  
Учител по физика и астрономия 

Директорът 

 ЗДУД  
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Химия и опазване на околната среда  

VII - XII клас  
Януари 

Февруари  
Антанета Добрева  

 Директорът 

 ЗДУД   

Биология и здравно образование VII-XII 

клас 

Януари 

Февруари 

Цеца Асенова  Директорът 

ЗДУД        

Информационни технологии IX-XII клас  
Януари     

Март  
Учителите по ИТ  

Директорът 

ЗДУД        

 

География и икономика  
Януари 

Февруари  

Учителите  по география и 

икономика 

Директорът 

ЗДУД        

 

История и цивилизации  
Януари 

Февруари  

Учителите по история и 

цивилизации 

Директорът 

ЗДУД        

 

Философски цикъл IX – XII клас  
Януари 

Февруари   
Марчела Маркова  

Директорът 

ЗДУД        

 

  

Дейност 8.1.2. Участие в състезания  

  

Състезания  
Срок за 

изпълнение  Отговорни лица  Контрол  

Национално състезание по ИТ „IT Знайко  

+“   

Януари 2023 

г.  

М. Митова 

  

Директорът 

  

Зимни математически състезания  Януари 2023 г.  Членовете на МО   

Директорът,   

ЗДУД  

  

Участие в XII Национално състезание по  

ИТ – Благоевград   
Март 2023 г.  М. Митова  

Директорът,   

 

Математическо състезание “Европейско 

кенгуру”  

Март  2023 

г.  
Членовете на МО  

Директорът,   

ЗДУД  

 

Пролетни математически състезания  
Март  2023 

г.  
Членовете на МО  

Директорът,   

ЗДУД  

                                                 

Състезание по правопис „Spelling Bee”  Април 2023 г.  
Ивета Ангелова 

  

Директорът,   

ЗДУД  

Математическо състезание „Математика 

за всеки“ за ученици от IV клас  

Май 2023 г.    

Членовете на МО  

  

Директорът,   

ЗДУД  
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Международно състезание „Математика 

без граници“. 

Май 2023 г.    

Членовете на МО  

  

Директорът,   

ЗДУД  

                                                 

Национално състезание по Роботика 

Май 2023 г.   Ивета Ангелова 

М. Митова 

 

Директорът,   

  

                                                 

Национално състезание „Ключът на 

музиката“  

  

Януари - март 

2023 г.  
Албена Лисова  

Директорът,   

ЗДУД  

  

8.2. Участие в организирането и провеждането на училищни тържества и 

мероприятия.  

Конкретни дейности  
Срок за изпэй 

ълнение  
Отговорни лица  Контрол  

Тържествено откриване на новата 

2022/2023 учебна година  

  

15.09.2022 г.  

Комисия   Директорът  

ЗДУД                  

  

Отбелязване на 114-годишнината от 

обявяване на Независимостта  на 

България –22.09.  

21.09.2022 г.  

Н. Иванова 

  

Директорът  
ЗДУД                  

  

Отбелязване на Деня на народните 

будители  
28.10.2022 г.  М.Георгиева  

Директорът  

ЗДУД                  

  

Първи декември - Ден за борба против  

СПИН  
01.12.2022 г.  

Педагогически съветник 

Ученическият съвет на 

училището  

Директорът   
ЗДУД                  

  

Отбелязване на коледните 

празници   
Декември 2022 

г.    

Комисия  

Ученическият съвет на 

училището  

 Директорът  
ЗДУД                  

  

Международен ден на музиката   Януари 2023 г.  
Албена Лисона 

Педагогическият съветник  

Директорът  

ЗДУД                  

  

Международен ден на доброто  

17 февруари 

2023  

г.   

Н. Иванова 

  

Ученическият парламент 

на училището  

Директорът  
ЗДУД                  
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Отбелязване на годишнината от 

обесването на Васил Левски   

Февруари  

2023 г.  

Учителите по история и 

цивилизации  

  

Директорът   

ЗДУД                  

  

Национален празник - 3 март   02.03.2023 г.  

Учителите по история и 

цивилизации  

 

Директорът   

ЗДУД                  

  

Отбелязване на международния ден на 

поезията – Поетично кафене  
Март 2023 г.  

Учителите по история и 

цивилизации  

 

Директорът  
ЗДУД                  

  

Световен ден на водата 

Март 2023 г.   Учител по биология и ЗО  

Директорът  
ЗДУД                   

Световен ден на здравето – организиране 

на туристически поход  

Април 2023 г.  Росен Ракаджиев  

Директорът  
ЗДУД                  

  

Отбелязване на Деня на книгата и 

авторското право  

Април 2023 г.   Учителите по БЕЛ  

Директорът  
ЗДУД                  

  

Тържествено отбелязване на 24 май - Ден 

на славянската писменост и култура  

  

Май 2023 г .  
Комисия  

Директорът  

ЗДУД                  

  

Отбелязване на Международния ден на 

детето   
01.06.2023 г.  

Класни ръководители на V 

и VI клас  

Антанета Илиева  

Директорът   

ЗДУД                  

  

Ден на Христо Ботев и на загиналите за 

свободата и независимостта на България  
Юни 2023 г.  

Педагогическият съветник 

Ученическият съвет на 

училището  

Учителите по история и 

цивилизации  

Директорът   
ЗДУД                  

  

“Изненадай приятел!” - изготвяне на 

видеоклип на чужд език с поздрав по 

повод Международния ден на 

приятелството  

Юни 2023 г.   Учителите по ЧЕ  

Директорът   

ЗДУД                  

  

Тържествено връчване на дипломите на 

зрелостниците  
Юни 2023 г.  

Класните ръководители на 

XII клас  

Директорът   
ЗДУД                  
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Тържествено закриване на учебната 

година  
30.06.2023 г.  Комисия  

 Директорът  

ЗДУД                  

  

Официално връчване на свидетелствата 

за основно образование   
Юли 2023 г.  

Класният ръководител на 

VII клас  

Директорът  

ЗДУД                  

  

  

8.3. Създаване на клубове по интереси  

  

8.3.1. Сформиране на групи по интереси в областта на математиката, 

информатиката, природните науки и технологиите за развитие на ключовите 

компетентности на учениците.  

                   Срок: м. октомври  

                                  Отговорници: ЗДУД   

 8.4. Организиране и провеждане на ежегодни спортни турнири  по различни видове 

спорт за насърчаване и развитие на ученическия спорт  

  

  


