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УТВЪРЖДАВАМ: 

ПЕТКО ГЕОРГИЕВ 

ДИРЕКТОР 

 

 

 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 ГОДИНА 

ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 

 Планът за изпълнение Основно училище „Георги Бенковски“, гр.Бургас за периода 2018-2019 година, е разработен в изпълнение 

на Стратегията за развитие, приета на Педагогически съвет с Протокол  № 8  от 07.09.2018 година и съгласувана от Обществения съвет 

с протокол  6/11.09.2018 г. Изпълнението на плана трябва да  допринесе за постигането на основната цел – поддържане на високо 

качество на обучението и възпитанието, чрез личностно-ориентиран на Стратегията за развитие на подход към ученика. Планът е 

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

mailto:g_benkovski@mail.bg


1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка. 
№ Цели Дейности Източници на 

финансиране 
Срок Отговорни 

институции и 
организации 

 1. Осигуряване на по-

голяма практическа 

приложимост на 

обучението и 

ориентирането му 

към конкретни 

резултати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Успешно участие 

във външното 

оценяване и 

доразвиване и 

усъвършенстване на 

системата за 

вътрешно оценяване. 

 

3. По-широко 

навлизане на нови 

методи на 

преподаване 

(интерактивност). 

 използване на 

иновативни 

педагогични 

методи и форми за 

предаване, 

преподаване и 

научаване на 

учебни знания; 

 Използване на 

създадени 

видеоматериали 

(вкл. 

специализирани 

видео лекции) и 

интерактивни 

уроци. 

 Издигане 

равнището на 

подготовката по 

български език и 

литература и по 

математика за 

постигане на по-

добри резултати в 

НВО. 

 Повишаване на 

техническото 

обезпечаване на 

Не изисква 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не изисква 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

Не изисква 

средства 

 

30.06.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2019г 

 

 

Учители, 

ЗДУД, 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители, 

ЗДУД, 

Директор 

 

 

 

 

 

Учители, 

ЗДУД, 

Директор 

 



4.Осигуряване на 

стимулираща среда 

 

5. Разработване на 

училищни учебни 

разпределения за всяка 

паралелка – всяка година, 

съгласно изискванията на 

Стандарта за учебния план, 

приемането им с решение на 

педагогическия съвет, 

съгласуване с обществения 

съвет към училището при 

условията и по реда на чл. 

269, ал. 2 и 3 от Закона за 

предучилищното и 

училищното образование се 

утвърждава от директора на 

училището.Разработване на 

годишна училищна 

програма за целодневна 

организация на учебния ден 

в съответствие със 

стратегията и спецификата 

на училището. /чл.19, ал.1 от 

Стандарта за организация на 

дейностите/ 

 

класните стаи и 

учебната среда  

 

 Брой разработени и 

утвърдени УУР, 

разработена и 

утвърдена програма 

за ЦОУД 

 

 

 

Не изисква 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2018г. 

 

 

 

Учители, 

ЗДУД, 

Директор 

 

 



2. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение 

 

№ Цели Дейности Източници на 

финансиране 

Срок Отговорни 

институции и 

организации 

 1.Продължаване на 

изградената система за 

кариерно развитие на 

учителите и тяхната 

квалификация 

 Участие в разнообразни 

форми на 

квалификационна работа 

– проблемна група, 

практикум, тренинг, 

семинар, лектория, 

дискусия, участие в 

научна-практическа 

конференция, 

информация от 

библиотека, интернет. 

 Повишаване на 

професионалната 

квалификационна степен 

на учителите и 

придобиване на такава от 

учители, които нямат. 

Бюджета на 

училището, 

собствено 

финансиране 

14.09.2019г. Учители, 

ЗДУД, 

Директор 

 2.Повишаване на 

изискванията към работата 

на учителя 

Обвързване на постигната 

професионално-

квалификационна степен с 

допълнително материалното 

стимулиране предвидени 

във вътрешните правила за 

 Засилване на училищната 

контролна дейност и 

измерване на резултатите 

 Повишаване броя точки 

от картите за 

диференцирано 

заплащане на 

педагогическите кадри 

 

Не се изискват 

средства 

 

Не се изискват 

средства 

 

 

 

 

30.06.2019г. 

 

 

 

30.06.2019г. 

 

 

 

 

ЗДУД, 

Директор 

 

 

Учители, 

учители в ЦДО 

 

 

 



работна заплата 

 

3. Изработка на 

тематични годишни 

разпределения, 

програми по 

допълнителна и 

разширена 

подготовка, план на 

МО, план за 

провеждане часа на 

класа 

 

 

 

 

 

 

Утвърдени годишни тематични 

разпределения и програми, брой 

протоколи от МО, планове за 

часа на класа. 

 

 

 

 

 

 

Не се изискват 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители, 

учители в ЦДО 

Председатели 

на комисии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище 

№ Цели Дейности Източници на 

финансиране 

Срок Отговорни 

институции и 

организации 

 1. Утвърждаване на ИКТ в 

обучението с оглед 
 Разширяване на 

използването на 

Национални 

програми и 

30.06.2019г. Учители, 

учители в ЦДО 



подготовката на 

учениците за работа и 

живот в 

информационното 

общество. 

електронно учебно 

съдържание 

 По-широко навлизане на 

нови методи на 

преподаване 

(интерактивност). 

Закупуване на пакети към 

образователен уеб-сайт за 

учебната 2018/2019 г. 

бюджет на 

училището 

Директор 

 2. Популяризиране на 

успехите и постиженията 

на учениците сред 

родителите, 

обществеността и 

връстниците им чрез 

постоянни изложби, 

медийни изяви, уеб-

сайта на училището и др. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развиване на системата 

за извънкласни и 

извънучилищни 

дейности, които 

спомагат за по-добрата 

организация на 

свободното време и са 

 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 

 

 

 

 

 

 Приемане и изпълнение 

на ежегодна програма за 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности, които спомагат 

за по-добрата 

организация на 

бюджет на 

училището 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет на 

училището 

 

30.06.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

30.06.2019г 

Учители, 

учители в ЦДО 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители, 

учители в ЦДО 

Директор 

 

 

 



насочени към развитие 

на творческия потенциал 

на учениците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободното време и са 

насочени към развитие на 

творческия потенциал на 

учениците. 

 Организиране, 

поощряване и 

своевременно 

информиране за участие в 

детски и младежки 

конкурси от регионален, 

национален и 

международен характер. 

 Участие на училищни 

формации и 

индивидуални участници 

в различни изяви. 

Поощряване на учениците 

с морални и материални 

награди. 

 Съвместна  работа с 

читалище „Изгрев 1909“ 

Бургас и други, които 

включват в дейността си 

работа с подрастващи. 
Участие в уъркшоп на тема: 

"Морето и децата". 

  Организиране на спортни 

състезания по различни 

видове спорт,  домакин на 

които е училището. 

 Организиране на 

културни празници в 



училището. 

 Участия, грамоти и 

награди, доклади на кл. р-

ли. 

 

 

4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на 

родителите. 

№ Цели Дейности Източници на 

финансиране 

Срок Отговорни 

институции и 

организации 

 1. Приобщаващо 

образование с превенция на 

трудностите в ученето и 

развитие на дарбите на 

децата. 

 Диференцирана работа с 

учениците със 

специфични 

образователни 

потребности. 

 Въвеждане и 

утвърждаване на 

приобщаващо 

образование в училище и 

на подкрепата в частност, 

чрез вдъхване на 

увереност на учителите в 

техните умения, с 

насърчаване на ученето и 

експериментирането. 

 

 

Не се изискват 

средства 

30.06.2019г. Учители, 

учители в ЦДО 

Директор 

5.Осигуряване на стабилност, ред и защита на учениците в училището 

№ Цели Дейности Източници на Срок Отговорни 



финансиране институции и 

организации 

 1. Реализиране 

на  конкретни мерки, 

основаващи се на 

принципите на 

превантивен контрол 

и дейности за 

ограничаване и 

преодоляване на 

опасностите. 

 Засилен контрол по 

изпълнение дейностите, 

свързани с осигуряване 

безопасни условия на 

обучение, дейността на 

комисиите по безопасност 

на движението, 

противопожарна охрана, 

гражданска защита и 

провеждане часа на класа. 

 Откриване на  второто 

Детско полицейско 

управление. Децата  ще 

усвояват знания и умения по 

оказване на първа 

долекарска помощ, лична 

защита, безопасност на 

движението по пътищата , 

здраве, етика, право и как да 

оцеляват в природата. Ще 

бъдат засегнати теми като 

„Вредите от алкохола и 

тютюнопушенето”, „Защита 

при бедствия, пожари и 

извънредни ситуации”, 

както и „Събиране на следи 

и веществени 

доказателства”. 

Не се изисква 30.06.2019г. Учители, 

учители в ЦДО 

Директор 

 2. Създаване   на  устой

чиви   механизми   и  

 инструменти  за    

гарантиране   на 

Възпитаване на умения и 

поведение при кризи и 

екстремни 

ситуации. Периодично, 

Бюджет на 

училището 

14.09.2019г. Учители, 

учители в ЦДО 

Директор 



сигурността и 

здравето на децата и 

учениците. 

провеждане на практическо 

обучение – проиграване на 

основни бедствени ситуации 

(земетресение, наводнение, 

пожар, производствена авария, 

терористичен акт). Постоянен 

контрол в системата за 

видеонаблюдение от директора и 

охраната. 

 

 

6. Взаимодействие с родителската общност сътрудничество и активни връзки с общественост и органи 

№ Цели Индикатори Източници на 

финансиране 

Срок Отговорни 

институции и 

организации 

 1.Стриктно спазване 

графика за консултации и 

срещи с родители. 

Изработване на графици за 

дежурство, констативни 

протоколи 

Не изисква 

средства 

30.06.2019 г. Учители, 

класни 

ръководители 

 2. Периодично и 

своевременно предоставяне 

на  информация на 

родителите за относно: 

успеха и развитието на 

учениците, за спазването на 

училищната дисциплина, за 

посещаемостта  и 

отсъствията им от учебните 

часове, процедура за 

налагане на санкции, 

консултира родителите за 

Отразени в дневниците 

проведени родителски срещи и 

индивидуални срещи, брой 

отсъствия по неуважителни 

причини, процедура по налагане 

на санкции, графици за 

допълнително обучение на 

учениците, констативни 

протоколи 

 

 

 

  Класни 

ръководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



възможностите и формите за 

допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално 

развитие на заложбите му, 

както и за възможностите за 

оказване на педагогическа и 

психологическа подкрепа от 

специалист, когато това се 

налага 

3. Участие на родителите в 

Училищното настоятелство 

и обществения съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на  срещи с 

Училищното настоятелство и 

Обществения съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководство 

 

 

7.Подобрения във вътрешната и външната среда на училището. 

№ Цели Дейности Източници на 

финансиране 

Срок Отговорни 

институции и 

организации 

 1.Подобряване на интериора 

на работната среда, 

класните стаи и общите 

помещения- вътрешна среда 

 

 

 

 

 

 

 

Подмяна на аксесоари, теракот, 

фаянс, ВИК и ел.обслужване. 

Осигуряване на ученически 

шкафчета по НП „Осигуряване 

на съвременна образователна 

среда” и монтирането им. 

Подмяна на PVC врати 

Закупуване на ученически 

столове, маси и чинове. 

Изграждане на спортни 

площадки и озеленяване на 

училищния двор 

От бюджета на 

училището 

14.09.2019г. Директор 

 



8.Участие в Национални програми и проекти. 

№ Цели Дейности Източници на 

финансиране 

Срок Отговорни 

институции и 

организации 

 1.Изграждане на училищни 

екипи за  разработване на 

проекти и за подкрепа за 

личностно развитие на 

детето и ученика 

 

Изграждане на  училищни екипи 

за разработване на проекти и за 

подкрепа за личностно развитие 

на детето и ученика 

 

Не изисква 

средства 

14.09.2019г. Учители, 

психолог, 

ръководство 

 2.Участие в максимален 

брой международни, 

национални, регионални, 

общински проекти. 

Участие в проекти, по които 

кандидатстваме, брой спечелени 

проекти, брой учители, 

участващи в разработването на 

проекти. 

Не изисква 

средства 

14.09.2019г. Учители, 

психолог, 

ръководство 

 

9. Финансиране 

  

№ Цели Дейности Източници на 

финансиране 

Срок Отговорни 

институции и 

организации 

 1.Разработване на бюджет 

по параграфи за 

календарната година на база 

ЕРС за ученик и формула за 

разпределение на средствата 

и правилното му разходване 

Разработен и утвърден от Кмета 

на Община Бургас бюджет, 

отчетни документи 

Не изисква 

средства 

Февруари - 

Март 2019 г. 

Директор 

Главен 

счетоводител 

 

 2.Допълнително 

финансиране от външни 

Отдаване на помещения от 

училищната сграда под наем по 

Не се изискват 

средства 

14.09.2019г. Директор, 

община Бургас 



източници механизма за отдаване под наем 

на община Бургас 

 

 

 


