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СУ “Любен Каравелов” развива  мотивираща, адаптивна, подкрепяща, безопасна и позитивна 

среда, в която всички участници са активно партниращи си съмишленици в изграждането на 

успешни личности и бъдещи лидери.Мисията на училището е да бъде адаптираща се  устойчива 

среда, основаваща се на ефективни взаимоотношения между учители, ученици и родители, в която 

всички участници в образователния процес осъзнават своя потенциал и работят за пълното му 

постигане. Нашите ученици проявяват разбиране, уважение и толерантност към всички участници 

в образователния процес, водени от общоучилищната ни ценност за взаимно уважение между 

ученици, учители и родители, изразяваща се в превенция на агресията в училище и в правото на 

свободно мнение - основна съвременна демократична ценност. Насърчава се ученическото 

себеизразяване и се стимулират индивидуалността и творческите изяви. Учениците развиват 

потенциала си чрез знание и изкуство, съхраняват и популяризират българския фолклор и заедно 

с подкрепата на родителската общност и учителите създават и поддържат професионална 

училищна среда за познание, творчество и иновации. В тази среда учениците се развиват като 

способни за реализация личности, адекватно ориентиращи се в динамично променящия се 

съвременен свят. Чрез усвояване и формиране на национални и общочовешки ценности и 

стимулиране на детското и младежко участие в училищния живот нашето училище се стреми да 

създава лидери, променящи средата, от които зависи бъдещето на обществото ни. 

 

ПРИОРИТЕТИ  В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

● Ефективност и прозрачност в управлението на училището. Устойчиво развитие на 

институцията. 

● Планиране, подбор и развитие на персонала.  

● Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление 

на бюджета. 

● Съхранение и поддържане на модерна материална база и технологична обезпеченост на 

учебния процес и на извънкласните дейности и инициативи. 

● Привличане на нови ученици, подобряване на предлаганите от училището педагогически 

услуги за задържането им. 

● Повишаване ефективността на ОВП чрез подобряване  неговата организацията в ситуации 

на промени, конфликти и кризи.( Covid-19)  

● Повишаване на качеството на предоставяното образование и обучение от училището  

● Проектно-базирано обучение . 

● Академия за лидери “Град в училище” - работещ ученически парламент. (УП)  
● Реализиране на  иновативен модел на обучение „Чрез музиката по-добри и по-успешни”. 

● Повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. 

● Приемственост между образователните етапи - фокус върху плавния преход между 4 и 5 

клас.  

● Култура на училището (КУ) и култура на класната стая (ККС) 

 

● Споделяне и популяризиране на иновативни училищни практики . 

● Приобщаващо образование и възстановително правосъдие. 

● Изграждане на професионални учебни общности в училище и в по-широк контекст, които 

окуражават преподавателите да споделят предизвикателства и решения и да работят заедно, за да 

прилагат добрите практики и да подобряват  класните си стаи за развитие на умения  на 21-ви век. 

● Развитие на уменията на 21-ви век у учениците: 

- езикова грамотност на роден и чужд език;   

- комуникативна компетентност;  

- математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и 

инженерството;   



- дигитална компетентност;   

- личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за учене;   

- социална и гражданска компетентност;   

- предприемаческа компетентност и инициативност;   

- компетентност за културна осведоменост, изразяване и публична изява.  

● Превенция от кибертормоз, интернет зависимости. 

● Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

● Работа  за решаване на проблеми , свързани с децата от уязвими групи. 

● Изучаване на музика / народно пеене, народни инструменти/класически инструменти, поп 

и джаз пеене/. 

● Осъществяване на  задължителното обучение  до 16 години. 

● Реализиране на целодневна организация на учебния процес I – VII клас. 

● Провеждане на задължителни зрелостни изпити през 2020/2021г. 

● Реализиране на Национално външно оценяване за  IV , VII и X  клас. 

● Реализиране на новите Училищни учебни планове и програми за XI клас. 

● Организиране на занимания по интереси и дейности за преодоляване на обучителни     

затруднения. 

● Ефективно сътрудничество с  родителската общественост. 

● Целенасочено задълбочаване на контактите с обществени организации и институции и 

привличане на нови партньори. 

        

 

 

 

 ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО. 

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. 

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И  МАТЕРИАЛНИ  РЕСУРСИ. 

4. ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ДЪРЖАВНИТЕ,СОЦИАЛНИТЕ И        

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ  ИНСТИТУЦИИ. 

5.  ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА ИМ. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И ПОДКРЕПА. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО 

 

Дейност 1: Ефективност и прозрачност в управлението на училището. Устойчиво развитие на 

институцията. 

1.1.Приемане, утвърждаване и публично оповестяване на вътрешните нормативни актове.  

                Срок: септември 2020г. 

                                                                                                        Отговорник: Педагогически съвет 

1.2. Запознаване на родители и  ученици. 

                 Срок: септември 2020г. 

                                                                                                         Отговорник:Кл.ръководители 

 1.3. Представяне в срок и коректно в РУО  и МОН. 

                                                                                                           Срок: септември 2020г. 

                                                                                                           Отговорник: Директор  

   

1.4.  Отчитане и анализ на изпълнението на вътрешно училищните и държавните нормативни актове и 

изисквания. 



                                                                                                     Срок: два пъти годишно 

                                                                                                     Отговорник: Председатели на ПЕКК 

1.5.  Контрол по изпълнение от УР. 

                                                                                                            Срок: септември 2020г. 

                                                                                                            Отговорник: УР 

Дейност 2:Мерки за сигурност при организиране на учебно-възпитателния процес в условията 

на Covid-19. 

 

2.1 Осигуряване на максимално безрискова среда на обучение, организация на хигиенните и 

дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползването им. 

 

                                                                                                 Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Директор 

 

2.2. Създаване на вътрешноучилищна организация на учебното време, при спазване на правилата във 

връзка с епидемията / организация на учебното време. 

 

                                                                                                 Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 

 

2.3 Изготвяне на здравни правила за работа при всеки един случай на заболял или със съмнение за 

COVID-19. 

 

                                                                                                 Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 

 

2.4 Изготвяне на инструктаж, за спазване на лична хигиена и мерките за ограничаване 

разпространението на вируса провеждан от учителите на учениците ежедневно. 

 

                                                                                                 Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Кризисен щаб  

 

2.5 Публикуване на сайта на училището на информация за организацията на образователния процес в 

училището, изискванията и указанията на министерство на здравеопазването за поведението и 

действията на участниците в образователния процес за намаляване рисковете от предаване на 

инфекция и реакция при евентуална поява на заболели. 

 

                                                                                                 Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 

 

2.6 Организиране на  изпълнението на административни услуги, предоставяни от училището (за тези, 

които позволяват)  по електронен път. 

 

  

         Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 

 

 

Дейност 3:Повишаване ефективността на ОВП чрез подобряване  неговата организацията в 

ситуации на промени, конфликти и кризи (Covid-19). 

 

3.1 HELP CENTER за електронното и дистанционно обучение. 

                                                                                                 Срок: септември 2020-юни 2021г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 



 

3.2 Изготвяне на алгоритъм за превключване на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за 

отделни паралелки, цялото училище) и съобразно решенията на областните кризисни щабове за 

борба с COVID-19. 

 

                                                                                                 Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 

 

3.3.Изготвяне на алгоритъм за преминаване към алтернативни форми на обучение поради 

здравословни причини. 

                                                                                                 Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 

 

3.4 Организиране на информационна кампания сред родителите за предимствата на присъственото 

обучение и на разработените училищни мерки за предотвратяване на разпространението на 

заболяването; на алтернативни училищни модели за организация на образователния процес при 

необходимост. 

 

                                                                                                 Срок:септември 2020г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 

 

3.5. Конфликтна карта (КК) - ясно разпределение на правата и задълженията на всички участници в 

образователния процес и работещи в училището.  

                                                                                                 Срок: октомври 2020г. 

         Отговорник: Г.Стоев.Б.Илиева 

3.6. Училищен календар - съдържа всички академични, музикални и творчески, спортни и граждански 

събития  - споделен с всички заинтересовани лица. 

                                                                                                 Срок: октомври 2020г. 

         Отговорник: Г.Стоев.Б.Илиева 

3.7. Педагогически съвет, оперативни съвещания и работни срещи - създадена учителска структура 

към HELP CENTER за планиране и организиране на срещите. 

                                                                                                 Срок: септември 2020-юни 2021г. 

         Отговорник: Кризисен щаб 

3.8. Ефективна организация за родителски срещи, извънкласни и проектни дейности, тържества и 

акции в кризисни ситуации (за тези, които позволяват)  по електронен път . 

 

                                                                                                 Срок:  септември 2020-юни 2021г. 

         Отговорник: Кл.ръководители 

 

Дейност 4: Привличане на нови ученици, подобряване на предлаганите от училището 

педагогически услуги за задържането им. 

 

2.1. Реализиране на план-приема на училището. 

 

                                                                                                 Срок:  септември 2020-юни 2021г. 

         Отговорник: Комисия 

 

 

OПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

Дейност 1:. Планиране, подбор и развитие на персонала. 

1.1.Политика  за  подбор  при назначаването  на  персонала /млади, амбициозни учители с желание 

да се развиват; приоритет - бивши ученици на ЛК и програма “Заедно в час”/. 



         Срок: септември 2020-юли 2021г. 

         Отговорник:Директор 

 

1.2.Правила  и процедури  за  атестиране на персонала /по критерии, приети от ПС/. 

 

                                                                                                 Срок: септември 2020г. 

                                                                                                 Отговорник: Комисия  

1.3. Договор със служба за трудова медицина, оценка на риска на работното място, анализ и оценка 

на здравното състояние на служителите и оценка на работната среда и трудовия процес. 

 

                                                                                                 Срок: септември 2020г. 

                                                                                                 Отговорник: ЗДАСД 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И МАТЕРИАЛНИ  РЕСУРСИ 

 

 

Дейност 1: Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета. 

1.1 Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в училището спрямо Стандарта за 

финансиране към ЗПУО. 

                                                                                                     Срок: септември 2020г. 

                                                                                                     Отговорник: ЗДАСД 

1.2. .Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извънбюджетните 

приходи. 

            Срок:септември 2020-юни 2021г. 

            Отговорник:ЗДАСД 

          

1.3. Разработване на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства от дарения, 

спонсорство, наеми, проекти и други. 

           Срок: септември 2019-юни 2020г. 

           Отговорник:ЗДАСД 

1.4. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

                                                                                                   Срок:септември 2020г. 

           Отговорник: Директор 

1.5. Участие в национални програми на МОН и др. 

         Срок:  септември 2020-юли 2021г. 

         Отговорник:Директор 

 

Дейност 2: Съхранение и поддържане на модерна материална база и технологична 

обезпеченост на учебния процес и на извънкласните дейности и инициативи. 

2.1. Планиране и провеждане на час на класа за всички степени на тема „Обновеното ни училище“. 

                                                                                               Срок: септември 2020г.  

                                                                                               Отговорник: Кл.ръководители                                                                                                        

2.2. Графици за дежурство на учители. 

                                                                                                Срок: септември 2020. 

                                                                                                Отговорник: Г.Рашеева  

                                                                                                           

2.3. Участие на ученици в отдели "Здраве и околна среда" и "Охрана и безопасност" към лидерската 

академия "Град в училище". 

                                                                                                Срок: септември 2020-юли 2021г. 

                                                                                                Отговорник: Г.Стоев 



 

2.4. Проучване на възможностите и желания на родителите за включване в дейности за опазване на 

базата. 

                                                                                                   Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                   Отговорник: Кл. ръководители                                                                                             

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С 

ДЪРЖАВНИТЕ,СОЦИАЛНИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ИНСТИТУЦИИ. 

 

Дейност 1: Ефективно сътрудничество с родителската общественост. Въвеждане на алтернативни 

форми на общуване при извънредни ситуации. 

 

1.1 Родителски срещи  - общи за училището - допълнителни за класа - индивидуални, по определен 

повод (за тези, които позволяват)  в електронна среда. 

                                                                                                   Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                   Отговорник: Кл. ръководители   

 

 

 

1.2. Създаване на HELP CENTER за обучение на родителите, които искат да се включат в електронното 

и дистанционно обучение. 

 

                                                                                                   Срок: септември 2020г. 

                                                                                                   Отговорник: Кризисен щаб 

 

1.3. Планиране, организиране и провеждане на празници, тържества, проектни и извънкласни дейности 

и инициативи 

                                                                                                   Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                   Отговорник: Комисия 

 

Дейност 2: Целенасочено задълбочаване на контактите с обществени организации и институции и 

привличане на нови партньори. 

2.1 Училището приоритетно затвърждава партньорствата и търси нови контакти с организации, 

подпомагащи изпълнението на училищната Визия за подкрепа и развитие на творческата автентичност 

на учениците и техните лидерски умения. 

                                                                                                   Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                   Отговорник: Директор 

2.2. Членство в СУПРИМ към ЕМУ 

                                                                                                   Срок: целогодишно 

                                                                                                   Отговорник: Директор 

2.3. Съвместни дейности с: 

ПУ „Паисий Хилендарски” 

АМТИИ 

Фондация “Заедно в час” 

Център за творческо обучение 

Детски градини 

Регионален исторически музей 

Драматичен театър – Пловдив 

Куклен театър – Пловдив 

Комитет „Родолюбие“ 

Дом на учителя 

Читалища: „Д-р Христо Аджаров-2010“ и „Назъм Хикмет“ 

Членство на ученици в национална младежка програма "Мегафон" 

Участие в международния двугодишен проект FIERST 



Други училища 

Други 

                                                                                                   Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                   Отговорник: Директор  

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:  ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА 

ИМ. 

 

Дейност 1: Повишаване на качеството на предоставяното образование и обучение от училището. 

1.1 Периодично проследяване напредъка на учениците по предметно знание от всеки учител за целите 

на периодичния анализ на ниво училище. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

1.2.Подготовка и участие в състезания, конкурси и олимпиади - вътрешноучилищни, междуучилищни, 

общински, областни, национални, международни по всяка учебна дисциплина. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

1.3.Израбтване на критериална матрица за развиване уменията на 21 век. 

 

                                                                                                     Срок: септември 2020г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев 

1.4.Ученическо портфолио. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Б.Илиева 

 

Дейност 2: Развитие на уменията на 21 век у учениците. 

 

2.1 ПУО FIERST приоритизира и създава кратък списък на ключови за учениците на ЛК умения, които 

да бъдат развивани през учебната година. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев 

2.2 ПУО FIERST създава помощен алгоритъм за планиране и изпълнение дейностите по развитие на 

уменията за учителите 

 

                                                                                                     Срок: септември 2020г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев 

2.3 Всеки учител избира умение от краткия списък и създава план/разпределение за неговото развиване 

- планът включва визия (защо това умение е важно за конкретните ученици), цели (какво ще постигнат 

учениците в края на учебната година), дейности (как учениците ще постигнат тези цели), критерии за 

успех (проследяване на напредъка) и анкети за ОВ от учениците. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020г. 

                                                                                                      Отговорник: ПУО 

2.4 ПУО FIERST подпомага процеса по развиване на уменията  през цялата учебна година. 

  

                                                                                                       Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: ПУО 

 

Дейност 3: Превенция от кибертормоз и интернет зависимости. 

 



3.1 Провеждане на обучения и работилници, свързани с борбата с фалшивите новини и безопасното 

сърфиране в интернет. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Б.Илиева 

 

Дейност 4: Проектно-базирано обучение. 

 

4.1 Училището избира отговорници, които да следят изпълнението на дейностите на училищно ниво 

и създават Help Center за проектно-базирано обучение. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020г. 

                                                                                                      Отговорник: Директор 

4.2 Help Center създава график за следене на напредъка на проектите и се уверява, че всеки клас участва 

в поне едно проектно-базирано обучение. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020г. 

                                                                                                      Отговорник: Комисия 

 

4.3 Help Center подпомага цялостно процеса по планиране и изпълнение на обученията, включително 

и чрез обучения, рефлексии и споделяне на добри практики. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Комисия 

 

4.4 Учителите планират и развиват дейности към проектно-базираното обучение. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

Дейност 5: Реализиране на  иновативен модел на обучение „Чрез музиката по-добри и по-

успешни”. 

 

5.1 Създаване на ключови компетентности и умения за 21 век в учениците, мултиплициране на 

училищния опит и осигуряване на устойчивост във времето. 

 

                                                                                                     Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

Дейност 6: Общообразователната и профилирана подготовка - във втори гимназиален етап. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 6: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  И ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО И 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

 

Дейност 1: Приобщаващо образование. 

 

1.1. Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно нуждите на обучаваните 

ученици. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 



1.2. Организация за осъществяване на подкрепа в електронна среда от разстояние и при наличието на 

алтернативни форми на обучение. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

1.2. Възстановително правосъдие - превенция на агресията и фокус не върху наказанията на ученици, 

а върху поправяне на допуснатите от тях грешки чрез обществено-полезен труд на територията на 

училище - реабилитация вместо наказание. 

 

                                                                                                   Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                   Отговорник: Педагогически съветник 

 

1.3.Диференцирана работа -  поставяне на индивидуални цели, отговарящи на моментното  състояние 

на ученика и използване приниципите на личностното/персонализираното обучение; осигуряване на 

различни възможности и ресурси за учене според типа на учене на ученика - визуално, аудио, 

кинетично, практично и академично възприятие на информацията. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

1.4. Сформиране на ученически предметни групи за взаимопомощ в учебния час, в ЦДО, дистанционно 

след училище или присъствено след учебните часове при спазване на мерките за безопасност. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

 

Дейност 2: Академия за лидери “Град в училище” - работещ ученически парламент. 

 

2.1 Отговорници планират цялостно визията, целите, дейностите, критериите за успех, стъпки за 

постигане на визията и алгоритми за привличане на участници, създават структурата на симулацията 

"Град в училище". 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев,Б.Илиева 

 

2.2 Училището подпомага дейността на лидерската академия. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев,Б.Илиева 

 

2.3 Отговорниците организират конкурс за лого и мото на лидерската академия. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев,Б.Илиева 

 

2.4 Ученици създават свои клубове по интереси, които могат да бъдат и да не бъдат обвързани с 

учебните дисциплини, планират и изпълняват дейностите на клубовете си. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев,Б.Илиева 

 

2.5 Клубовете се разпределят в градски отдели според контекста на извършваната дейност. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 



                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев,Б.Илиева 

 

2.6 Всеки отдел има свой началник - градски съветник, който отговаря за месечния отчет дейността на 

всички клубове от отдела; градския съветник участва в гласуването и вземането на важни за 

лидерската академия решения. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев,Б.Илиева 

 

2.7 Кметът е представителното лице на "Град в училище" и участва в междуучилищни събития, той 

отчита дейността на лидерската академия пред училищното ръководство. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев,Б.Илиева 

 

2.8 Кметът и градските съветници се избират след провеждането на дебати, предизборна кампания и 

избори, в които имат право да участват всички ученици от 4 до 12 клас. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев,Б.Илиева 

 

2.9 Учениците развиват дейността си в 5 отдели: 

- ОБРАЗОВАНИЕ 

- ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА 

- ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТ 

- МЕДИИ И МАРКЕТИНГ 

- МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

2.10 Учителите участват като ментори според предметното си направление, хобита и интереси, като 

самите клубове имат и своите съветници в лицето на родители и други професионалисти и ролеви 

модели. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

2.11 Залагане на приоритетни теми в часовете на класа, свързани с правата на децата в училище в 

контекста на ратифицирането на Конвенцията за правата на децата в България през 1991 година - 

учениците от “Мегафон” в подкрепа за подобряване взаимоотношенията между ученици и учители 

чрез организиране на работилници и рефлексии в часовете на класа. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Кл.ръководители 

 

                                                                                                                                                                                                   

Дейност 3: Приемственост между образователните етапи. 

 

3.1.Организиране на родителски срещи за плавен преход. 

                                                                                                     Срок:април 2021г.  

                                                                                                     Отговорник: Комисия по приема                                                                           

                                                                                                        



3.2. Планиране и провеждане на уроци с „гостуващи учители“, подпомагащи плавния преход от 

детската градина в първи клас и от 4. в 5.клас. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Комисия по приема 

                                                                                                                                                                                          

                      

  

Дейност 4: Култура на училището (КУ) и култура на класната стая (ККС).    

4.1 КУ цели уеднаквяване на училищните правила за всички участници, създавайки три основни 

ценности и принципни закони - взаимно уважение, професионализъм, демонстриране на нагласата 

"от нас зависи”. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

4.2 КУ със своите правила и послания се визуализира на ключови места на територията на 

училището чрез плакати, инсталации и ученическо творчество. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

4.3 Учителите, заедно с учениците, създават и поддържат ККС, подчинена на училищните ценности 

и КУ. ККС цели изграждане на доверие, сътрудничество и амбициозност в класната стая чрез 

постигане на баланс между подкрепа и академичен натиск от страна на учителя. ККС е набор от 

послания, визуализирани правила и екипни дейности, формиращи норми на учене и поведение и 

усещане за общност в класната стая.  

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели                                                                                                                                                                                     

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 7: ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  НА УЧИТЕЛЯ. 

 

Дейност 1: Повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на 

педагогическите кадри. 

 

1.1.Ключови за училищната визия обучения за повишаване учителските компетентности, знания и 

умения, подчинени на индивидуалните нужди на всеки учител. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Председател на ККД 

1.2.Постоянно обновяване и адаптиране на учителското портфолио. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

 

1.3. Определяне и приемане на дефицити; правила за участие на персонала в квалификационна 

дейност и план. 

                                                                                                      Срок: септември 2020г. 

                                                                                                      Отговорник: Председател на ККД 

 

1.4.Оказване  на  подкрепа  и  помощ  на  нови  учители  или  други  членове  на  персонала. 



 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Наставници 

 

1.5. Стимулиране на персонала за  повишаване на ПКС, за иновации и за създаване и популяризиране  

на  добри практики. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Директор 

  

1.6. Изработване на критерии за поощряване  на педагогическите специалисти с морални и 

материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование (чл.246 (1) 

от ЗПУО). 

                                                                                                      Срок: септември 2020г. 

                                                                                                      Отговорник: Директор 

 

                   

Дейност  2: Работа по модела на  професионални учещи се общности (ПУО). 

 

2.1.Споделяне на предизвикателства, решения и научени уроци от класната стая. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели  

2.2. Развиване уменията на 21 век у учениците. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Преподаватели 

2.3 Учителите сформират ПУО на база общи интереси. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Г.Стоев 

 

 

                                                                  

Дейност 3: Споделяне и популяризиране на иновативни училищни практики. 

 

3.1. Създаване и поддържане на дигитална библиотека от иновативни практики в работата с 

учениците - общодостъпно място за споделяне на добри практики. 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Б.Илиева 

 

3.2 Педагогическия колектив участва във вътрешни обучения, срещи за споделяне на опит и 

рефлексии за научените уроци при прилагане на иновативни практики в и извън класната стая. 

 

                                                                                                      Срок: септември 2020-юни 2021г. 

                                                                                                      Отговорник: Председател на ККД 

 

V. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ /приложение към годишния план/ 

 

VІ. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ /приложение към годишния план/ 

 

VІІ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1.ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 



● Тържествено откриване на Новата учебна година.  

       Срок: 15 септември 2020 г. 

       Отговорник:Комисия   

● Ден на независимостта на България  национален празник. 

       Срок: 21 септември 2020 г. 

       Отговорник:кл.ръководители 

● Патронен празник. 

       Срок:  ноември 2020 г. 

       Отговорник:Комисия  

● Коледни тържества. 

                                                                            Срок: декември 2020 г. 

                                                                            Отговорник:кл.ръководители 

● Коледен концерт. 

                                                                             Срок: януари 2021 г. 

                                                                             Отговорник:Комисия 

● Ден на самоуправлението.   

        Срок: април 2021 г. 

       Отговорник:пед.съветник и преподаватели 

● Обесването на Васил Левски. 

                                                                            Срок: февруари 2021 г. 

                                                                            Отговорник:пед.съветник и кл.ръководители 

 

● Трети март  Ден на Освобождението на България –национален празник. 

 

                                                                             Срок: март 2021 г. 

                                                                             Отговорник:пед.съветник.кл.ръководители 

● Празник на буквите  I клас. 

                                                                              Срок: март 2021 г. 

                                                                              Отговорник:кл.ръководител- I клас 

● Ден на Земята. 

                                                                              Срок:  април 2021 г. 

                                                                              Отговорник:кл.ръководители-XII клас 

● Състезание „Кой е по-по –най?“. 

                                                                               Срок: април 2021 г. 

                                                                               Отговорник:преподаватели БЕЛ 

● Ден на отворените врати. 

                                                                               Срок: април 2021 г. 

                                                                               Отговорник: Комисия 

 

● Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 

                                                                                Срок: 24 май 2021 г. 

                                                                                Отговорник:кл.ръководители  

  

● Първи юни  Международен ден за защита на детето. 

 

                                                                                 Срок:29 май 2021 г. 

                                                                                 Отговорник:кл.ръководители 

 

● Ден на Ботев и на загиналите за Освобождението на България.  

 

                                                                                  Срок: юни 2021 г. 

                                                                                  Отговорник:Л.Бакалска,Н.Чорбаджиева 

       Тържествено изпращане на абитуриентите. 

                                                                                   Срок:15 май 2021 г. 



                                                                                   Отговорник:Комисия 

● Закриване на учебната година.  

                                                                                   Срок: 30 юни 2021 г. 

                                                                                   Отговорник:Комисия 

Честване на юбилея на СУ “Любен Каравелов”. 

                                                                                   Срок: септември 2020-юни 2021 г. 

                                                                                   Отговорник:Комисия 

 

2. УЧАСТИЯ НА КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ  

 

● Конкурси  за рисунка, литературна творба и др. посветени на патронния празник. 

 

                                                                                      Срок: ноември 2020г. 

                                                                                      Отговорник:Комисия 

 

● Участия на формациите от ансамбъл “Тракийска младост” в концерти, конкурси и фестивали в 

страната и чужбина. 

                                                                                       Срок: по покана 

                   Отговорник:ЗДАСД и М.Найденова 

 

● Национални и регионални  състезания по БЕЛ за V – XII клас. 

 

                                                                                       Срок: по график 

                                                                                       Отговорник:Р.Балтова,Л.Бакалска 

 

● Състезанията по БЕЛ, Математика, Човек и природа, Човек и общество за начален курс по 

график от организаторите 

                                                                                       Срок: по график 

                                                                                       Отговорник:Председател на ПЕКК 

 

● Олимпиадите (училищен, областен и национален кръг) се организират и провеждат съгласно 

указание за провеждане на олимпиадите в Средните училища през учебната 2018/ 2019 година  

утвърдено от Министерство на образованието и науката и График за провеждане на олимпиадите в 

Средните училища през 2020 /2021 г.  

 

                                                                                        Срок: по график 

                                                                                        Отговорник:ЗДУД 

 

 

 

 

 

3.  СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. 

УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР(*) 

  

СПОРТНА ДЕЙНОСТ СРОК ОРГАНИ- МЯСТО НА КОНТРО- 

    ЗИРА ПРОВЕЖ- ЛИРА 

      ДАНЕ   

1 2 3 4 5 

УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 

Турнир 
 

октомври  
М. Бекяров  училище    

по футбол  за  V- VII кл.         

Тенис на маса декември 
М. Бекяров 

 
  



Вътрешноучилищно състезание по 

Тенис на маса  за V- VII и  VIII – X 

кл. 

януари М. Бекяров училище 

 

 

 

Вътрешноучилищен турнир март  М. Бекяров      

по футбол за V- VII кл.     училище    

Лека атлетика V- VII и VIII – X кл. март/ април 
М. Бекяров 

Ив. Шарков 
  

Турнир по футбол за III- IV кл. 

 
май М. Бекяров училище  

 

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ 

Есенен спортен празник ноември  
М. Бекяров  

Ив. Шарков 
извън града 

 

  

Пролетен спортен празник май 
М. Бекяров  

Ив. Шарков 
стадион Пловдив 

 

  

(*) Изготвя се на базата на Национален спортен ученически календар; Указанието за провеждане на 

ученически игри през учебната година на МОН и ДАМС; Областния спортен календар и училищните 

традиции. При провеждането на спортно-състезателните и туристическите дейности се спазват 

установените единни правила, норми и изисквания. Целта на спортно-туристическата дейност е 

подпомагане на общото развитие на подрастващия организъм и развитие на физическите умения и 

качества. 

ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА 

 

начален етап – 2., 3., 4. кл. 

 октомври 

април 

 

 

Ч.Милушева 

 

извън града  

 

 

  

ЕКСКУРЗИИ 

 

начален етап, 

прогимназиален етап,  

гимназиален етап  

   октомври 

   ноември 

май 

юни 

 

  Ч.Милушева 

  Г.Стоев 

  Г.Петрова 

 извън града   

        

         

 

абитуриенти 
май,юни Л.Бакалска  извън града    

     

  

ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР  

 

гимназиален  етап 

 

 

октомври, 

ноември  

 

 

М. Найденова 

 

 

    извън града 

 
 

иновативна творческа практика 

V клас 
юни 

 Л.Бакалска 

 К.Башева 

 Ив.Найденов 

    извън града  

 

 

 НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на годишния план и 

реализиране на цялостната училищна политика  

РИТ-във връзка с осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 

РУО - Пловдив 

Община Пловдив 



РЗИ-във връзка с осигуряване на санитарно-хигиенни условия за провеждане на образователно-

възпитателния процес, седмично разписание. 

КАТ-организация и съдействие при обучението по „Безопасно движение”, организиране на конкурси 

и мероприятия. 

РЦПППО – Пловдив- Регионален център за подкрепа процеса за приобщаващо образование 

Домове за изоставени деца 

Център за гражданска защита; 

Полиция, съдебна власт и прокуратура; Детска педагогическа стая; 

Здравни органи; 

Център за работа с деца; 

Нестопански организации; 

Етнографски музей; Музей на Съединението; Исторически музей; Природонаучен музей; 

Регионална библиотека „Иван Вазов” и Педагогическа библиотека; 

Висши учебни заведения; 

Медии; 

Читалища; Фолклорни дружества; 

Спортни клубове и дружества. 


