
 

 
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

4550 гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик,  ул. „Димчо Дебелянов“ № 4, 
тел/факс 0350/ 6-36-41, e-mail:  ohridski@abv.bg,  web site: www.ohridskipeshtera.com 

 

 

ПЛАН    

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ  НА   

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2020-2024 ГОДИНА  

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА  
 

Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на СУ „Свети Климент 

Охридски“, гр. Пещера за периода 2021/2022 година, е разработен в изпълнение 

на Стратегията за развитие, приета на заседание на Педагогическия съвет 

с Протокол № 10 / 14.09.21 год. Изпълнението на плана ще допринесе за постигането на 

основната цел – поддържане на високо качество на обучение и възпитание чрез 

личностно - ориентиран подход към ученика. Планът е основен инструмент за 

реализирането на Стратегията за развитие и представлява неразделна част от нея.  

Дейности за реализиране в 

приоритетни направления  

Отговорници и срок 

на  изпълнението  

Финансиране  Индикатори  

Приоритетно направление 1: Повишаване на качеството и ефективността на преподаване и 

учене  

Разработване на училищни 

учебни планове за всяка 

паралелка – всяка година, 

съгласно изискванията на 

Наредба за учебния план.  

Директор  

Обществен съвет  

14.09.2021 г.  

Не изисква 

средства  

  

Издигане равнището на  

родноезиковата подготовка.   

Акцент върху грамотността на 

български език.  

  

Учителите, 

преподаващи БЕЛ  

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

  

Създаване на мотивация за учене 

чрез въвеждане на иновативни и 

нетрадиционни методи и  

подходи.   

 

 

 

  

Учители 

Класни 

ръководители  

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Брой ученици 

участвали в 

състезания, 

олимпиади и 

конкурси.  

Успешно представяне на 

изпитите от НВО и ДЗИ 

и доразвиване и усъвършенстване

на системата за вътрешно  

оценяване.  

 

 

  

Учители, 

преподаващи в 

IV, VII, X и XII клас  

м. май /юни 2022 г.  

Не изисква 

средства  

Точки, получени 

на изпитите от 

НВО и   

резултати от 

ДЗИ. 

  

  

   

Поставяне на ученика в центъра  

на обучителната дейност, грижа и 

Ръководство  

Учители   

Не изисква 

средства  

Брой ученици с 

проведено 
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внимание за неговото развитие и 

обучение, развитие на уменията, 

компетентностите и ценностите 

на всеки ученик.  

30.06.2022 г.  обследване 

/ ранно 

оценяване на 

потребностите и 

превенция на 

обучителните 

затруднения.  

Показване на практическата 

приложимост на изучаваното 

учебно съдържание.  

Учители по 

предмети  

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Брой класирани 

ученици на 

състезания, 

олимпиади, 

конкурси и др.   

Запазване на едносменния 

режим на обучение 

и задържане на учениците в 

училище без увеличаване броя им 

в целодневната организация на 

учебния ден.   

Ръководство  

Учители в ГЦОУД  

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Брой ученици в 

ГЦОУД -

от I до VII клас 

вкл.  

Реализиране на системна 

и целенасочена рекламна 

стратегия за привличане  

и задържане на учениците.  

 

 

 

 

 

  

Директор 

ЗДУД 

Учители  

30.06.2022 г.  

От бюджета на 

училището  

Изградена и 

действаща 

комисия за 

рекламна 

дейност. 

Приемственост 

между ДГ и СУ, 

между 

начално училище

и СУ.  

Приоритетно направление 2: Усъвършенстване системата за квалификация     

Обогатяване и засилване на 

вътрешно - 

методическата дейност.  

Председатели на МО  

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Проведени 

заседания на 

МО.  

  

Повишаване квалификацията на 

учителите съгласно ЗПУО и 

Държавния стандарт за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

Увеличаване на броя учители с 

ПКС.  

Всички учители  

14.09.2022 г.  

Съгласно 

предвидените  от 

бюджета  

средства  

Проведени 

обучения на 

учителите, взели 

участия. 

Обвързване на постигната  

Професионално-

квалификационна степен 

с допълнително материално  

стимулиране предвидено във 

вътрешните правила 

за работна заплата. 

 

  

Директор  

Комисия  

14.09.2022 г.  

Съгласно 

заложените 

средства 

в бюджета на 

училището 

Брой точки от 

картите за 

диференцирано 

заплащане на 

педагогическите 

специалисти за 

учебната 

2020/2021 г.   

Обогатяване квалификацията на 

учителите чрез обмяна на опит 

с иновативно училище.  

  

Директор 

ЗДУД  

30.06.2022 г.  

  

От бюджета на 

училището  

  

Проведени 

срещи.  

  



Приоритетно направление 3: Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно 

средище  

Популяризиране на успехите и 

постиженията на учениците сред 

родителите, обществеността и 

връстниците им чрез постоянни 

изложби, медийни изяви, сайта на 

училището 

и др.,участие в извънучилищни 

мероприятия на общинско и 

областно ниво,  посещение на 

природни и исторически 

забележителности, организирани 

пътувания с образователно-

възпитателна цел.   

Учители 

Ръководството  

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Брой 

мероприятия 

съвместно с 

родители. 

Брой проведени 

пътувания с 

образователна 

цел, посещения 

на 

театрални постан

овки, спортни 

мероприятия.  

Актуализиране на сайта на 

училището.   

Комисия 

Счетоводител 

ЗДУД 

целогодишно  

Не изисква 

средства  

Брой качени 

документи в 

сайта.  

Обособяване на училището като 

културно - информационно и 

спортно средище.  

Ръководство  

Учители  

30.06.2022 г.  

От бюджета на 

училището  

Издигане 

имиджа на 

училището 

чрез провеждане 

на тържества, ко

нкурси и др. 

мероприятия   

От м. 

септември  2021 

г. 

до м.юни 2022 г.  

Приоритетно направление 4: Удовлетворяване на специфичните образователни 

потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите        

Осъществяване на допълнителна 

работа с учениците.  

Учители 

30.06.2022 г.  

От бюджета на 

училището  

  

  

  

Изграждане на подкрепяща среда 

за учениците със специални 

образователни   потребности.   

  

Ръководство 

Учители  

30.06.2022 г.  

От бюджета на 

училището  

   

Изграден 

ресурсен 

кабинет, в който 

се обучават 

ученици със 

СОП. 

Приоритетно направление 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 

училището       

Подобряване дисциплината на 

учениците. Намаляване броя на 

отсъствия по неуважителни 

причини.  

Учители  

Класни 

ръководители   

30.06.2022 г  

Не изисква 

средства  

Брой ученици с 

наложени 

санкции.   

Стриктно спазване на 

дежурството в училището.  

Ръководство  

Учители  

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

График за 

дежурство за 

първи и втори 

учебен срок на 



учебната  

2021/2022 г. 

Констативни 

протоколи от 

проверки.   

Засилен контрол по изпълнение 

дейностите, свързани с 

осигуряване безопасни условия на 

обучение, системата за контрол 

на достъп в училището, дейността 

на комисиите по безопасност на 

движението, противопожарна 

охрана, гражданска защита и 

провеждане часа на класа.   

Възпитаване на умения и 

поведение при кризи и екстремни 

ситуации.   Изготвяне и 

реализиране на здравно-

образователна програма.  

Ръководство  

Учители  

Мед. лице  

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Създаване 

на  комисии; два 

пъти годишно се 

провеждане  на  

практическо 

обучение за 

евакуация;  

провеждане 

на здравно -

образователни 

беседи с 

учениците.  

Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност            

Стриктно спазване на графика 

за ДЧК и на приемното време  

за родители.  

Всички учители  

Класни ръководители 

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

График за 

провеждане 

на   ДЧК през 

първи и втори 

учебен срок.  

Планиране на съвместни  

дейности с родители.  

Ръководство 

Класни ръководители 

Учители  

14.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

   

Ефективно използване на  

електронния дневник 

за предоставяне информация 

на родителите относно успеха 

и развитието на учениците, 

спазването на училищната  

дисциплина, посещаемостта  и  

отсъствията им 

от учебните часове,  процедура 

за налагане на 

санкции,  консултиране  родители

те за възможностите и формите за

 допълнителна работа с ученика. 

  

Класни ръководители 

Учители  

30.06.2022 г.  

 Не изисква 

средства  

  

Активизиране работа 

на  Обществения съвет  

 

 

  

Директор 

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Участие и 

подкрепа на 

инициативи.  

Приоритетно направление 7: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 

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

инициатива и творчество  

Повишаване броя на  извънкласни 

и извънучилищни дейности, 

които спомагат за по-добрата 

Учители  

Ръководството  

31.08.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Сформиране на 

групи по 

занимания 



организация на свободното време 

и са насочени към развитие на 

творческия потенциал на 

учениците. 

  

по интереси.  

Съвместни дейности с Читалище 

,,Развитие‘‘, ЦПРЛ и 

други кулртурни институции.  

Директор 

ЗДУД 

Класни 

ръководители   

30.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Брой проведени 

съвместни 

мероприятия.   

Усъвършенстване формите на 

ученическо самоуправление  

  

Класни ръководители 

ЗДУД  

14.06.2022 г.  

Не изисква 

средства  

Брой инициативи

   

Приоритетно направление 8:  Подобрения във външната и вътрешна среда на 

училището         

Подобряване на интериора на 

работната среда, класните стаи и 

общите помещения - вътрешна 

среда.  

Класни ръководители 

Учители 

Ръководство  

14.09.2022 г.  

При наличие на 

средства от 

бюджета на 

училището, 

по нац. програми 

и проекти  

Ремонт на 

класни стаи.  

Поддържане на физкултурния 

салон, поддържане на училищния 

двор, ремонт и поддръжка на 

оградата - външна среда.  

Ръководство, 

учители,  

помощен персонал  

При наличие на 

средства от 

бюджета, 

по нац. програми 

и проекти  

  

Приоритетно направление 9: Участие в национални програми и проекти:         

Изграждане на училищни екипи 

за  разработване на проекти и за 

подкрепа за личностно развитие  

ученика.  

  

 

  

Екипи от 

педагогически 

специалисти 

14.09.2022 г.   

Не изисква 

средства  

Брой  училищни 

екипи за 

разработване на 

проекти   

и за подкрепа за 

личностно 

развитие на  

ученика.  

Участие в максимален брой 

международни, национални, 

регионални, общински проекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ръковоство 

Учители  

30.06.2022 г.  

От бюджета на 

училището  

ПМС № 129 по 

ФВС.  

Осигуряване   на  

учебници   и   

учебни   помагала

за учениците в  

I - VІІ клас 

в училището  

Осигуряване на 

закуска и/или 

плод, 

и/или мляко ,  

включително  

млечно-кисели  

продукти 

на всеки ученик 

в I - IV клас.  

  



  
 

Приоритетно направление 10: Финансиране    

Реализиране на проект по НП за 

обновяване на училищната 

библиотека.  

Ръководство 

Учители  

  

Средства по НП   

Разработване на бюджет по параграфи 

за календарната година на база ЕРС за 

ученик и формула за разпределение на 

средствата и правилното му 

разходване.  

Директор  

Счетоводител  

Март 2022 г.  

Не изисква 

средства  

  

Разработен и 

утвърден от 

Кмета на 

Община Пещера 

бюджет, отчет на 

изпълнението на 

бюджета на 

всяко тримесечие 

пред общото 

събрание и пред 

Обществения 

съвет.  


