
ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СТРАТЕГИЯТА НА ПГМЕТ 

„ЮРИЙ ГАГАРИН “- гр. ПЕТРИЧ 
 

І. ПРИОРИТЕТНИ  НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ПГМЕТ       

„ ЮРИЙ ГАГАРИН“.  

     Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия 

живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните 

тенденции образование и възпитание. Качественото образование дава 

възможност на учениците и младите хора да се развиват като отговорни, 

грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта 

на всеки ученик, така че да живее пълноценно, да придобива с радост 

нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и 

социално отговорна личност. 

Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като 

институция, научно, културно и спортно средище. 

Приоритетно направление 2: Осигуряване на стабилност, ред и защита 

на децата в училището 

Приоритетно направление 3: Повишаване на качеството и ефективността 

на училищното образование и подготовка 

Приоритетно направление 4: Развиване на системата за квалификация, 

преквалификация, перманентно обучение и контрол 

Приоритетно направление 5. Взаимодействие с родителската общност 

сътрудничество и активни връзки с обществеността и институциите 

Приоритетно направление 6. Подобрения във външната и вътрешна 

среда на училището 

Приоритетно направление 7: Осигуряване на широк спектър от 

извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване 

на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество 

Приоритетно направление 8: Участие в национални програми и проекти 

Приоритетно направление 9: Училищна имиджова политика : е-

политика, работа с медии и външни звена изграждащи имидж на 

учебното заведение. 

 

ІІ. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, 

ЗАДАЧИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ I 

   Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище 

ЦЕЛИ: 



1. Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, 

които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са 

насочени към развитие на творческия потенциал на учениците. 

2. Утвърждаване на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците 

за работа и живот в информационното общество. 

3. Поддържане на сайта на училището с възможности за публикуване на 

вътрешно училищни нормативни документи, бланки, съобщения, 

постижения на учители и ученици, предстоящо в училището, галерия със 

снимки. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни и 

извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на 

свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 

учениците. 

2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в 

конкурси от регионален, национален и международен характер. 

3. Участие на училищни формации и индивидуални участници в различни 

изяви. 

4. Организиране на спортни състезания по различни видове спорт, в  които 

училището участва. 

5. Организиране на културни празници в училището. 

6. Разработване на училищни проекти за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта. 

7. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 

физическото , социалното и личното им развитие. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ II 

     Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището 

ЦЕЛИ: 

1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на 

учениците в училището. 

2. Реализиране на конкретни мерки, основаващи се на принципите на 

превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на 

опасностите. 

3. Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране 

сигурността и здравето на учениците. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Стриктно спазване на графика за дежурство в училище . 

2. Последователно култивиране на безопасно поведение и самоконтрол. 



3. Редовен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване 

безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на 

движението, противопожарна охрана. 

4. Последователно прилагане на Правилника за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището. 

5. Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището . 

6. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични 

вещества сред учениците. 

7. Превенция на насилието и агресията сред учениците. 

8. Изпълнение на началното военно обучение в IX и X клас. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ III 

    Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование 

и подготовка 

ЦЕЛИ: 

Осигуряване на качествено и ефективно образование. 

1. Редовна актуализация на темите и дисциплините с фокус постигане на 

по-голяма практическа приложимост на обучението, и ориентирането му 

към конкретни резултати. 

2. Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на 

системата за вътрешно оценяване. 

3. Постигане на положително отношение към училището и предлаганото 

образование. 

4. По-активно включване на родителите при определяне цялостната 

политика на училището чрез взаимодействие с училищното настоятелство 

и Обществения съвет. 

5. По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност). 

 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено 

повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни 

форми и  начини за практическо прилагане на учебното съдържание и 

овладяване на компетентности. 

2. Създаване на условия за изяви на учениците и конкретизиране на 

работата с ученици срещащи затруднения в усвояването на учебния 

материал. 

3. Повишаване качеството на публичните изяви на учениците. 

4. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху 

подрастващите. 

5. Утвърждаване ролята на педагогическия съветник за психо-социално 

обслужване на училището и реализация на гражданското образование. 



6. Изнасяне на практиките, свързани с професионалната подготовка на 

учениците, в реална работна среда/ фирми/. 

7. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за 

привличане и задържане на ученици. 

8. Прилагане на подходи, свързани с повишаване успеваемостта на 

учениците в обучението: 

8.1. поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването 

на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал; 

8.2. използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, 

преподаване и научаване на учебни знания; 

8.3. извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с 

намалена успеваемост; 

8.4. успешно въвеждане на нови учебни програми. 

9. Подготовка на учениците за продължаване на образованието и 

професионално ориентиране на учениците, завършващи средно 

образование, съобразно техните интереси и възможности. 

10. Стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда и 

правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с 

образованието. 

11. Засилване взаимодействието с родителите, участници/членове на 

училищното настоятелство и Обществения съвет. 

12. Използване на видеоматериали (вкл. специализирани видеолекции) и 

интерактивни уроци, респ. изготвяне на видео-уроци. 

13. Повишаване на социалните умения на учениците чрез подпомагане на 

физическото, социалното и личностното им развитие. 

14. Реализиране превенция на насилието и агресията сред учениците и 

утвърждаване на позитивни модели на поведение. 

15. Разширяване и стимулиране на физическа активност и спорт. 

16. Засилване положителното отношение към училището като институция 

от страна на ученици и родители. Съпричастност към училищния живот. 

17. Реализиране на положителна училищна атмосфера, влияеща 

благоприятно върху развитието на учениците. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ ІV 

   Развиване на системата за квалификация, преквалификация, перманентно 

обучение и контрол 

ЦЕЛИ: 

1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 

учителите работещи в училището. 

2. Последователно прилагане на изградената система за квалификация.  

 



3. Повишаване на изискванията към работата на учителя. 

4. Квалификация на учителите за работа с ученици в риск от отпадане. 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с 

допълнително материалното стимулиране според вътрешните правила за 

работна заплата. 

2. Повишаване ефективността на педагогическия контрол и на 

изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-

училищната контролна дейност. 

 

3. Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението - 

засилване качеството на предварителната подготовка, спазване 

задълженията произтичащи от ЗПУО  и вътрешните правилници и 

наредби. 

4. Изработка на тематични годишни разпределения, програми ЗИП и 

разширена професионална подготовка, планове на МО в ПГМЕТ. 

5. Обмен на информация и съобщения чрез e-mail. 

6. Обвързване на кариерно развитие със системата за диференцирано 

заплащане.  
 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ VI 

 

    Взаимодействие с родителската общност сътрудничество и активни 

връзки с общественост и органи 

ЦEЛИ: 

1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на 

учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им. 

2. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и 

успеваемост. 

3. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна 

информация за поведението и успеваемостта на учениците. 

4. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на 

проблема с безпричинните отсъствия  

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на 

проблемни ситуации. 

2. Повишаване на уменията за работа с родители. 

3. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с 

ученика и неговите родители. 

4. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване 

на безпричинните отсъствия. 



5. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 

6. Планиране на съвместни дейности с родителите. 

7. Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще 

ги отчита/взима предвид във взаимодействие с училищното настоятелство 

и Обществения съвет. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ VII 

Подобрения във външната и вътрешна среда на училището 

ЦЕЛИ: 

1. Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност с 

учениците. 

2. Оптимизиране на външната и вътрешната среда. 

3. Повишаване на привлекателността на учебния процес и на училищната 

среда, в това число привличане на повече млади учители, подобряване на 

учебната материална база. 

ДЕЙНОСТИ: 

А. Подобрения във външната среда: 

1. Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, 

поддръжка. 

2. Оформяне на училищния двор . 

3. Обособяване и поддръжка на места за почивка. 

Б. Подобрения във вътрешната среда: 

1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която 

се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета. 

2. Промяна облика на кабинетите и класните стаи в училището. Всеки 

учител с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за 

подобряване на интериора на работната среда. 

3. Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. 

Стремежът е – изпреварващо предоставяне на учителите на най-модерна и 

достъпна техника за осъществяване на интерактивно обучение. 

4. Поддържане на системата за видеонаблюдение.  

В. Поддържане на модерна ИКТ среда: 

1. Участие в Националната образователна мрежа. 

2. Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно 

образователно съдържание. 

3. Поддържане висока скорост на интернет свързаност. 

4. Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на 

електронно съдържание. 

5. Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с 

цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и 

управлението на административната дейност. 



6. Поддържане на Wi-Fi на територията на училището. 

7. Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на 

училището - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера. 

8. Постоянно поддържане и разширяване на компютърните зали в 

училището (компютри, терминали, мултимедийни проектори, 

интерактивни дъски) с оглед все по активното навлизане на технологии в 

учебния процес. 

9. Създаване на условия за постоянна връзка между учителите и учениците 

с цел дистанционно поставяне на задачи и получаване на очаквани 

резултати. 

10. Създаване на система за връзка с родители и ученици през интернет. 

 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ VIII 

   Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното 

време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, 

инициатива и творчество 

ЦЕЛИ: 

1. Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците. 

2. Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики за 

работа с учениците. 

3. Развиване форми на ученическо самоуправление. 

4. Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни 

дейности. 

5. Развиване и усъвършенстване работата на клубове по интереси и по 

национални програми. 

6. Популяризиране постиженията на учениците и учителите. 

ДЕЙНОСТИ: 

1. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които 

спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени 

към развитие на творческия потенциал на учениците. 

2. Ефективно работещи клубове по интереси. 

3. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на 

резултатите от работата с ученици пред родителите.  

4. Информиране и мотивиране на учениците да участват в състезания по 

различните профисии. 

5. Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите 

на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и 

ангажиране на свободното им време. 

6. Популяризиране на резултатите на учениците от състезания . 

7. Въвеждане на ежегодна награда „Ученик на годината“, която да се 

връчва на патронния празник на училището. 



 

 

       ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ IX 

   Участие в национални програми и проекти 

ЦЕЛИ: 

1. Участие на училището във всички проекти и национални програми 

обявени от МОН. 

2. Развитие на конкурентно-способността на училището. 

ДЕЙНОСТИ: 

Участие в национаните програми: 

1. „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", 

чиито цели са свързани с бързото и навременно въвеждане на 

съвременните технологии в образователния процес и интернет свързаност. 

2. „Модернизация на професионалното образование" 

3. „На училище без отсъствие”, мярка "Без свободен час" - Заместване на 

отсъстващи учители в училището. 

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ X 

Училищна имиджова политика: е-политика, работа с медии и 

Външни звена изграждащи имидж на учебното заведение 

Интернет все повече се налага като водещо поле за представяне и връзка 

на училището като институция. Всяко действие във виртуалното 

пространство има своите последици и реакции. Голяма част от Интернет 

базираните възможности са достъпни на не особено висока цена. 

Необходимо е да се възползваме разумно от предоставените 

възможности. Днешните ученици учат не само в училище и в семейството, 

а все повече – от Интернет. 

ЦЕЛИ: 

1. Модернизиране и развитие на материално-техническата база на 

училището в сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, 

интранет и интернет свързаност). 

2. Внедряване в образователния процес на нови информационни и 

комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на 

образователно-възпитателния процес. 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. Активно и безопасно използване на Интернет в полза на обучението и 

възпитанието. 

2. Връзка с Интернет – навсякъде в и около училището. 

3. Използване на социалните мрежи за популяризиране на училището. 

4. Развитие на видео маркетинг (публикуване на видео материали от 

реализираното в училището в интернет пространството). 



5. За всяка провеждана в училището дейност да се създава снимков 

материал и обяснителен текст от организаторите, с цел предоставяне за 

публикуване в сайта на училището. 

6. Публикуване на информация за училищния бюджет и периодичното му 

отчитане в училищния сайт. 

7. Поддържане на училищния интернет сайт. В световната мрежа сайта е 

лицето на училището. Училищния сайт е служител на 24 часово работно 

време. 

8. Осъществяване на маркетингови дейности, разширяване на 

„видимостта“ на училището чрез: 

 изпращане на електронна поща; 

 осъществане на обратна връзка; 

 изразяване на мнение; 

 написване на коментар; 

 попълване на онлайн анкети свързани с качеството на училищното 

образование, т.е. подържане на постоянна обратна връзка с родители и 

общественост, получаване на актуална информация за техните желания. 

10. Повишаване имиджа на училището чрез различини е-инструменти 

като: предоставяне на актуална информация на родителите, местната 

общност; предоставяне на електронната поща на родители и евентуални 

бъдещи потребители за въпроси и мнения от тяхна страна; визуални 

методи като филми, снимки, клипове. 

11. Реализиране на управленски действия насочени към: 

 обогатяване сайта на училището – той предоставя информация на 

родителите; 

 провеждане на виртуални консултации с родители чрез чат, skype, e-mail 

(разговори и консултиране на родители в онлайн и офлаийн режим с 

представители на ръководството на училището, педагогическия съветник, 

класни ръководители и учители); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ 

 

№ ДЕЙНОСТ ФИНАНСИРАНЕ 

 

СРОК 

1. Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане 

на образователния процес – учебен 

план и програми, Етичен кодекс, 

методически обединения и комисии, 

план-прием. 

Делегиран бюджет  до 15.09. на 

всяка година 

2. Обновяване и оборудване на класни 

стаи и кабинети  

Делегиран бюджет  до края на 

2020г. 

3. Набавяне с необходими материали в 

учебните  работилници . 

Делегиран бюджет до края на 

2020г. 

4. Закупуване на лаптопи . Делегиран бюджет или 

дарение 

до края на 

2020г.  

5. Завършване на ремонта на 

отоплителната инсталация в 

училището 

МОН до м-ц 

октомври 

2020г. 

6. Поддръжка на система за 

видеонаблюдение. 

Делегиран бюджет срок 

постоянен 

7. Участие в квалификационни форми 

на педагогическия състав. 

Делегиран бюджет срок 

постоянен 

8. Продължаване на работата по 

национални програми „ „ 

Обезщетение на служители “. 

Министерство на 

образованието 

постоянен 

9. Разработване, спечелване и 

реализиране на национални и 

европейски проекти. 

Фондове на ЕС постоянен 

10. Провеждане на вътрешноучилищни 

състезания по професии в 

различните направления в училище 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

всяка учебна 

година 

11. Участие  в районни и общински 

спортни състезания. 

Делегиран бюджет, 129 

ПМС 

постоянен 

12. Участие в национални състезания 

по професии 

Делегиран бюджет постоянен 

13. Участие на учители и ученици в 

общински празници и тържества, 

състезания и дискусионни форми 

Делегиран бюджет, 

самофинансиране 

постоянен 

 


