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АНАЛИЗ 

НА  ДЕЙНОСТТА НА СУ ”ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”   

ЗА  УЧЕБНАТА 2019 - 2020 ГОДИНА 

 Учебната 2018/2020  година СУ ”Черноризец Храбър” гр. Пловдив бе подчинена на 

залегналите в годишния план задачи и цели. В училището се обучаваха 1175 ученици, 

разпределени в 51 паралелки. Учениците от І до  ІV клас бяха обхванати в 25 групи за 

целодневна организация на учебния процес. 

 През последните четири години СУ «Черноризец Храбър» предприе профилирано обучение 

за учениците в профил Технологичен - Предприемачество и бизнес, прием след 7. клас и след 

завършено основно образование. Всички паралелки в гимназиален етап на обучение са в 

профилирана подготовка. От учебната 2019/20 година осъществяваме прием след завършен 

седми клас в паралелки от профил «Софтуерни и хардуерни науки» с интензивно изучаване 

на английски език. С тази паралелка училището участва в обучение по модела 1:1. Този модел 

бе включен и в проект на МОН  - „Изследване на модела на организация на учене и 

преподаване “едно към едно (1:1)” и прилагането на компетентностен подход, подпомогнат 

от дигитални технологии. Всеки ученик разполага с устройство Хромбук, обучението може 

да се прилага по всяко време в защитена електронна среда. Платформата, която използва 

училището е на Google G suite за образованието. В  училището  работят 23 сертифицирани 

учители, ниво 1 и ниво 2 за работа с инструментите на Гугъл. Осигурени са квалифицирани 

преподаватели по профилиращите предмети. Допълнително  в часа на класа за учениците от 

1 до 12 клас  се изучават теми  по предприемачество и публична администрация. Дейностите 

в училище са разнообразни по характер, но всички те са подчинени на основната цел на 

образователната политика за подготовка на граждани, притежаващи нужните знания и 

умения. Създадена е система за организация видове дейности, съгласуваност и отчетност на 

резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния 
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процес. Правилното планиране на дейностите бе решаващо условие за усъвършенстване 

качеството на управление, организация, структура и методика на обучение. 

 В последните години СУ ”Черноризец Храбър” се развива и утвърждава  като училище,  с 

добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие 

с променящата се роля на учителя в учебно - възпитателния процес  да бъде  консултант и 

партньор на ученика  в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. През 

периода на обучението в електронна среда училището използва изцяло платформата на 

Гугъл за образованието. 

Силни страни в дейността на училището са:      

● повишаване успеваемостта на учениците  и по- добри резултати от НВО и ДЗИ; 

Резултатите  от НВО във всички степени показаха високото качество на обучението в училище 

и  високото нивото на професионални умения на целия педагогически персонал. 
● провеждане на вътреучилищни състезания по български език, математика, английски 

език; 

● Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности за  постигане 

на  образователните и възпитателните цели на обучението и превръщането на училището в 

по- желана територия за ученика.  
● подобряване на материалната база - във всеки кабинет са  осигурени необходимите  

технически средства / мултимедия; лаптоп или компютър/  за нуждите на обучението; в 

езиковите кабинети (4 на брой) и в кабинетие по история и цивилизация, география и 

икономика и математика  има монтирани интерактивни дъски, които се използват в процеса 

на обучението. Училището разполага с две модерни спортни площадки; 
● Качественото планиране на дейностите - решаващо условие за усъвършенстването на 

организацията, структурата и управлението на училището.  
● Системен контрол и прозрачност в работата  и организацията на дейностите от страна 

на училищното ръководство.  
● Продължаващо сътрудничество с институтите за повишаване на квалификацията на 

педагогическия персонал. 
● Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в 

ежедневната работа УВР.  
● Много доброто взаимодействие и сътрудничество с УН; включването на родителите в 

реализацията на училищни и извънучилищни прояви, разработване на проекти, обогатяване 

на МТБ. 
● Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта, 

гражданска защита, по  противопожарна безопасност, които получиха признание в 

множество прояви на училищно, общинско, областно,  национално равнище. 
● Участието в проекти и програми  на МОН създаде условия за пълноценна изява на 

нашите ученици. 
● Развитие на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и 

родители, с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.  
● Реализация на програмата “На училище без отсъствия”, мярка “Без свободен час в 

училище”.  
● Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията 

на делегирани бюджети.  
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● Единодействие в работата на училищната общност в стремежа да се защити визията 

за СУ ”Черноризец Храбър” като образователна институция и училище, което дава добра 

подготовка на децата и в която се  надграждат традициите , спазват  се определен ред и 

правила на поведение; 
● поддържане на традицията за ритуализация на училищния живот и носенето на 

униформи от учениците. 

● успешно прилагане на обучение в електронна среда 

 Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на 

материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с 

ученици и родители имат своя резултат, а именно успяхме със съвместни усилия да  

сформираме две паралелки в 8 клас, профил Предприемачески и профил “ Софтуерни и 

хардуерни науки”. Успяхме да реализираме държавния план прием за учебната 2020/2021 

година - прием в две профилирани паралелки и интензивно изучаване на английски и 

испански език. 

Общият брой на учениците за тази учебна година се увеличи с 121 ученици  и в училището 

ще се обучават 1296 ученици, разпределени в 53 паралелки. Като цяло преобладават  

учениците в начален и прогимназиален етап на обучение . 

 През учебната 2020/2021година ще продължи работата ни по проекти. Продължаваме да не 

допускаме свободни часове  по програмата “На училище без отсъствия”, модул  “Без 

свободен час в училище” , занимания по интереси и обучение по модела 1:1.   Ще продължи  

включването ни по всички обявени  програми на МОН. 

 Приоритетно ще работим по ангажирането на учениците в свободното им време за ранното 

чуждоезиково обучение, което дава възможност за преодоляване на неграмотността и 

изоставането в обучението на учениците и осмислянето на свободното време със занимания 

по интереси. 

 През учебната  2020/2021 година всички учениците от  І до ІV  клас ще учат в     целодневна 

организация на обучение.  

 В процеса на работа са констатирани и някои специфични проблеми и затруднения, 

произтичащи от променящите се  условията на работа, поради което е необходимо: 

      

● Да се работи с учениците  от гимназиалната степен на обучение за недопускане на 

безпричинни отсъствия.  
● Да се повиши взискателността при изпълнение на  графика за дежурство и включване 

на учениците при изпълнение  от съответния класен ръководител. 
● Да се насочи методическата работа  към усъвършенстване методите и формите на 

обучение и възпитание. 
● Да се повиши ефективността на използване на  информационните потоци, касаещи 

всеки предмет и учител . Да се усъвършенства вътрешната квалификационна дейност за 

повишаване на мотивацията на учителите, водеща до по-високи резултати в учебната 

дейност. 
● Да се повишат компетенциите по владеенето на английски  и испански език.  
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● Да се включат повече ученици като активни участници в образователно-

възпитателния процес. 
● Да продължи работата  за определяне на децата с интелектуални и емоционални 

затруднения и ефективното им включване в процеса на обучение и възпитание. 
● Да се повишат компетенциите на учителите за работа с деца със СОП. 
● Да се насочи работата към откриване на талантливи деца и включването им в дейности 

отговарящи на техните възможности и желания. 
● Да продължи навлизането на учителя в нова роля като посредника на информация, 

да подпомага и ориентира учениците, да систематизира  знанията им и да ги напътства, чрез 

използване на интерактивни методи на преподаване. 
● Да продължи промяната  в подхода към изпитването на учениците и се усъвършенства 

методиката на изпитването с  цел оценката да се превърне в стимул за повишаване на 

успеваемостта на учениците; 
● Активизиране на дейността на ученическия съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛНИ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ  
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА  

СУ ”ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 
Приоритетно направление I.   
Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка: 
 

1. Приемане на учебен план с атрактивни профили и обучение в разширената 

подготовка и ЗИП за  задържане на учениците, обучаващи се в училището и привличане на 

такива от други училища. 

№ 

по 

ред 

Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Проучване на желанията на учениците от VІІ и 

VІІІ клас за продължаване на образованието  

11.2020г. 

02.2021г. 

ЗДУД и комисия 

2 Изготвяне на анкети 11.2020г. пед.съветник 

3 Да се подготвят анкети за проучване на 

желанията на учениците за разширеното 

обучение и по ЗИП. 

10.2020г. 

04.2021г. 

Комисия 

4 Утвърждаване  на традицията по план- приема 

на учениците след 7. клас в профил 

Технологичен , Софтуерни и хардуерни науки 

12.12.20г. Директор, ЗДУД и 

класните 
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ръководители на 7. 

класове 

    

 

2. Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и 

задържане на ученици. Извършване на перспективен прием за ученици в прогимназиален и 

гимназиален етап на средна образователна степен, с цел продължаване на образованието в 

нашето училище.  

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Изнасяне на представления пред деца и 

родители от детските градини /Коледа, 

първа пролет, Ден на театъра/ в актовата 

зала на училището 

Съгласно 

програмата за 

извънкласни 

дейности 

Началните 

учители 

2 Ден на отворените врати в  

СУ ”Черноризец Храбър”  

10.2020; 

11.2020; 

04.2021г. 

Димитриева, 

Димитрова , 

начални учители 

3 Утвърждаване на учебни планове в 

разделите  за разширена подготовка, ЗИП и 

факултативна подготовка , формиращи 

облика на училището, съобразени с 

интересите на учениците. 

09.2020г. Всички учители, 

директор 

4 Писмено проучване на интересите на 

учениците и техните родители за 

профилиране на обучението/ или 

професионални паралелки 

11.2020г. Ватева и комисия 

5 Представяне на екипите от преподаватели 

за обучение през следващата година още в 

края на IV кл. и в края на VII кл. на 

родители и деца. 

05.2021г. Директор, 

пом.директори 

6 Реализиране на ранна реална кампания за 

прием 1, 5, 8 клас 

Х-ХІІ 2020 ЗДУД; 

главни учители 

 

3. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити 

образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението: 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Възлагане на индивидуални задачи, 

съответстващи на учениковите интереси и 

работа в платформата на Гугъл за 

образованието. 

10.2020 – 

06.2021г. 

Всички учители и 

възпитатели 
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2 Съдаване на по- големи възможности за 

активна позиция на ученици в ОВП и в 

Деня на самоуправлението в училище. 

05.2021 Всички учители и 

възпитатели, 

педагогически 

съветник 

3 Подхождане индивидуално към всеки 

ученик, с цел постигане на необходимия 

минимум от знания 

10.2020 – 

06.2021г. 

Педагогически 

съветник,всички 

учители и 

възпитатели 

4 Диференциране на задачите с цел 

удовлетворяване на възможностите и 

интересите на учениците. Прилагане на 

проектно базирано обучение по предметни 

области. 

10.2020 – 

06.2021г.. 

Всички учители  

5 Възлагане на учениците работа  по  проекти 

за домашно изпълнение 

10.2020 – 

06.2021г. 

Всички учители 

6 Използване на проектната работа за 

проверка и оценка знанията на учениците. 

10.2020 – 

06.2021г. 

Всички учители 

7 Провеждане на вътреучилищни състезания 

по български език, математика и английски 

език под надслов «Състезания «Черноризец 

Храбър». 

11.2020 г. Председателите на 

ЕКК; ЗДУД 

 

3.1. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови 

знания и практическа приложимост на преподавания материал 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Работа по проекти за всяка учебна 

дисциплина. Защита на проекта пред класа 

или по широка аудитория  

10.2020 – 

06.2021г.г. 

Всички учители 

2 Провеждане на ученически дни на таланта в 

определени направления по културно-

образователни области  

10.2020 – 

06.2021г. 

 

- български език и литература 12.2020г. Попова, Вълчинова, 

Бандова,Каназирев, 

Делевска 

- чужди езици 01.2021г. Братованова, 

Иванова,Чакандр

акова, Томова, 

Русева, 

Стаменова, 

Караджова 

- математика 02.2021г. Михова, 

Атанасова,Араба

джиева, 

Фиданова 

- биология и здравно образование 05.2021г. Пеперджиева 
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- физика и астрономия 04.2021г. Атанасова 

- история и цивилизация, философия 03.2021г. Раднева, Вълева 

- география и икономика 11.2020г. Тумбова 

3 Изнасяне на уъркшоп с ученици по 

определени предмети във всички паралелки от  

едно ниво. 

10.2020 – 

06.2021г.г. 

Председатели на 

ЕКК 

4 Допълване на набора от презентации, проекти 

и учебни сайтове на  ученици по отделните  

предмети . 

10.2020 – 

06.2021г.г. 

Всички учители, 

учител ИТ,  

5 Възлагане на  задачи за самостоятелна работа 

по подходящи теми. 

10.2020 – 

06.2021г.. 

Всички учители 

 

3.2. Използване на иновативни педагогически методи и форми за преподаване и 

усвояване  знания и умения; 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Ефективно използване на  електронното 

обучение. 

10.2020 – 

06.2021г.. 

Всички учители 

2 Навлизане на дистанционното обучение за 

ученици, които не присъстват в часовете по 

здравословни причини. 

10.2020 – 

06.2021г.г. 

Учители, 

3 Представяне на добри практики в ЕКК и 

използването им в часовете. 

І етап -

10.2020г. 

ІІ етап – 

03.2021г. 

Председатели на 

МО 

4 Продължаване на обучението  по проект « 

Училище в облака» и “Иновации в действие” 

10.2020 – 

06.2021г. 

Директор , 

Главни  учители 

Учителите от 

начален курс 

5 Следене на  новостите в съответната област и 

прилагането им в практиката. 

110.2020 – 

06.2021г.г. 

Главни  учители 

6 Обмяна на опит и различни успешни 

педагогически практики по методични 

обединения. 

10.2020 – 

06.2021г. 

Председатели на 

ЕКК 

 

3.3. Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост: 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Изготвяне на картотека с ученици с 

интелектуални и емоционални 

проблеми.Ежемесечно представяне на 

информация от класните ръководители за 

реализираните конкултации с тях. 

10.2020г.  

 

Периодично 

До 5-то число 

на месеца 

Педагогически  

съветник 

Главни учители , 

класни 

ръководители 
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2 Създаване на библиотека /банка/ с тестове за 

външно оценяване, поставяни в годините, за 

ползване от учениците. 

10.2020г.  

 

Периодично 

Главни учители 

Председатели на 

ЕКК 

3 Включване на всички ученици с намалена 

успеваемост в проект „Занимания по 

интереси” и “ Подкрепа за успех” 

10.2020 – 

06.2021г. 

Всички учители 

 

3.4. Реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване; 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Провеждане на междинно вътрешно оценяване 

в края на първи срок с учениците от ІV и VІІ 

клас по време на провеждане изходно ниво І 

срок. 

01.2021г. Главни 

учители;Председат

ели на ЕКК;Всички 

учители 

2 Решаване на тестове за  преодоляване на 

психическата  бариера от тестовото изпитване.  

Периодично  Всички учители 

3 Работа с инструментите на Гугъл за 

образованието- формуляри , тестове и др.э по 

различните предмети за  стимулиране на 

самоподготовка на учениците 

10.2020 – 

06.2021г. 

Всички учители 

 

3.5. Успешно въвеждане на ЗПУО и новите наредби и  учебни програми: 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка (необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Запознаване с  ЗПУО и новите наредби в 

системата на образованието, работа в 

електронна среда, проектно базирано и 

проблемна базирано обучение. 

Периодично Главни учители 

ЗДУД 

2 Изготвяне в срок на годишните календарни 

планове, съгласно изискванията. 

09.2020г. Всички учители 

 

 

 

 

 
Приоритетно направление ІI.   
Развиване на ситемата за квалификация,преквалификация и перманентно обучение и 
контрол: 
 

 

№ 

по 

ред 

Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка (необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 
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1 Попълване на знанията и уменията по ИКТ  

- работа с интерактивна дъска и облачните 

технологии 

10.2020-

03.2021 

Зам.- директори УД 

Главни учители 

Председатели ЕКК  

2 Повишаване компетенциите по английски и 

испански  език и профилираните предмети. 

10.2020 – 

06.2021г. 

Зам.-  директори УД 

Главни учители 

Председатели ЕКК 

3 Повишаване на уменията на учителите за 

работа в електронна среда 

10.2020 – 

06.2021г. 

Зам.-  директори УД 

Главни учители 

Председатели ЕКК 

 

 
Приоритетно направление ІІІ.  
Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище: 
 

1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на ученическия отдих 

и извънкласни дейност 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими ресурси, 

средства, отговорник) 

1 

Стартиране на участието  в проект Еразъм 

, занимания по интереси , изграждане на 

СТЕМ център, обучение по модела 1:1 

10.2020 ЗДУД 

2 Обсъждане  и приемане подробна 

програма за ученически отдих и туризъм. 

09.2020г. ЗДУД 

3 Участие в проекта „Народните будители и 

аз” – Избор патрон на всяка паралелка 

10.2020. пед. съветник 

4 Профилиране на училището в няколко 

вида  спорт- футбол; волейбол; тенис на 

маса, бадминтон, лека атлетика. 

09.2020 Директор 

5 Разширяване на възможностите на 

учениците за спортна подготовка чрез 

участието на треньори по различни видове 

спорт. 

09.2020 Директор 

6 Актуализиране на маршрутите  

подходящи за всяка възрастова група 

09.2020 г класни ръководители 

7. Подбиране на  най-подходящи оферти за 

екскурзии и зелени училища. 

09.2020г. ЗДУД, главни учители 

8 Организиране и провеждане на вътрешно 

състезание по:  

*Гражданска защита 

*Противопожарна защита „Млад 

огнеборец” 

“Народните будители и аз” 

03-04.2021 ЗДУД; 

Класни ръководители 

 

 

 

 

2. Приемане на програма за възпитаване на норми на поведение по време на официални 

тържества и ритуали 
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№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 

Изработване на програма за запознаване на 

учениците с поведението по време на различни 

ритуали: слушане на химн; вдигане на 

национален флаг; внасяне на знамето на 

училището и националния флаг; слушане 

химна на училището, носенето на униформа  и 

други 

.ХІ.2020 
ЗДУД, главни 

учители 

2. 

Изработване на критерии за оценка и оценъчна 

карта за оценка на поведението / обявяване на 

конкурс, състезания/ 

ХІІ.2020 Комисия 

3. Учредяване на награда за победителите ХІІ.2020 Комисия 

4. Награждаване на победителите 
юни.2021  

година 
Комисия 

 
 

 

 
Приоритетно направление ІV.  
Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и 
нарастващата взискателност на родителите 
 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими ресурси, 

средства, отговорник) 

1 

Информиране на родителите чрез 

електронната поща на паралелките за 

възможности за участие на техните деца в 

национални,регионални и училищни 

състезания и конкурси.. 

ХІІ.2020-  

2021 
 Всички учители 

2. 
Използване на  „Интерактивни кабинети” за 

разнообразяване на дейностите с учениците. 

10.2020 

03.2021 

Директор; 

Зам.директори 

3 

Използване на Бизнес-центъра като място за 

удовлетворяване на потребностите на 

учениците за обучение по предприемачество.   

10.2020 г. 

06.2021 г. 

Зам. Директори; 

главни учители; 

председатели на ЕКК 

4 
Работа по интегрирането на деца със СОП в 

училище – подпомагане на учителите. 

10.2020 г. 

06.2021 г. 

психолог , главни 

учители; ресурсни 

учители ;пед.съветник, 

всички учители ,които 

работят с деца със 

СОП, 
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Приоритетно направление V. 
Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 
 

1. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, 

два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни 

бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, 

терористичен акт). 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка (необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Два пъти годишно, провеждане на практическо 

обучение – проиграване на основни бедствени 

ситуации (земетресение, наводнение, пожар, 

производствена авария, терористичен акт). 

10.2020 г. 

06.2021 г. 

ЗДУД 

2 Актуализиране на изискванията за провеждане 

на тези обучения. 

10.2020 г. 

06.2021 г. 

ЗДУД 

3 Организиране на пропускателния режим в 

училище и прилагане на насоките за обучение 

по време на епидемии. 

09.2020 Зам.директори 

4 Посещение на РЗИ във връзка със здравното 

образование на учениците 

През 

учебната 

година 

Пеперджиева 

5 Попълване на щата на училището със служител 

отговарящ за пропускателния режим в училище 

09.2020 Директор 

 

2. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.Прилагане на 

европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.  

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими ресурси, 

средства, отговорник) 

1 Организиране на информационни кампании 

чрез тематични изложби, брошури, плакати и 

видеофилми, свързани със здравословното 

хранене. 

10.2020 г. 

06.2021 г. 

домакин, ЗДАСД 

н медицински лица 

2 Участие в европейската програма ”Плод в 

училище” 

10.2020. начални учители, 

възпитатели; 

Димитриева 

3 Осъществяване на контрол по реализиране на 

здравословното хранене на учениците в стола 

Всеки 

четвъртък 

през 

учебните 

седмици 

Димитриева , Комисия 

 

 
Приоритетно направление VІ.  
Взаимодействие с родителската общност 
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№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими ресурси, 

средства, отговорник) 

1 

Информиране на родителите чрез 

създадените електронни пощи на 

паралелките, училищния сайт и електронния 

дневник за възможности за участие на техните 

деца в национални,регионални и училищни 

състезания и конкурси.. 

10.2020 г. 

06.2021 г.. 

Главни 

учители,Председатели 

на ЕКК, Всички 

учители 

2. 
Организиране на съвместни мероприятия с 

родителите 

10.2020 г. 

06.2021 г 

Всички класни 

ръководители 

 
Приоритетно направление VII.  
Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на 
учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и 
творчество. 

 

1. Информиране и стимулиране на учениците да участват в конкурси, състезания, 

олимпиади. 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими ресурси, 

средства, отговорник) 

1 Създаване на организация  за представяне и 

популяризиране  на  резултатите на 

учениците от състезания и олимпиади. 

10.2020 г. 

06.2021 г. 

ЗДУД, 

председателите на 

ЕКК 

 Всички учители след 

провеждане на 

дейността 

2 Продължаване традицията за поздравителни 

адреси до родители с на изявени ученици. 

05.2021. 

 

Педагогически 

съветник 

 Всички учители 

3 Всеки учител да намери най-подходящи 

методи за стимулиране за участие в подобни 

мероприятия- поставяне на текуща оценка, 

похвала пред ръководството, родители, 

изработване на албум от заснетото 

мероприятие и др. 

10.2020 г. 

06.2021 г 

Всички учители след 

провеждане на 

дейността 

4 Изготвяне на бланка “Сертификат за участие 

на ...”, която всяко дете да получава при 

участие в извънкласно мероприятие 

10.2020 г. 

06.2021 г. 

Ватева, педагогически 

съветник учител ИТ 

Всички учители след 

провеждане на 

дейността 

5 Участие в деня на „Ученическото 

самоуправление”-Активизиране дейността на 

Ученическия съвет 

05.2021г. Педагогически 

съветник , класни 

ръководители 

 
Приоритетно направление VIII.  
Подобрения във външната и вътрешна среда на училището 
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А. Подобрения във външната среда: 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, година) 

Забележка 

(необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Оформяне на училищния  двор. І етап -11.2020г. 

ІІ етап -03.2021г. 

Ватева , 

Йорданова 

2 Поддръжка на оградата І етап -11.2020. 

ІІ етап -03.2021. 

Йорданова,  

3 Почистване около спортните площадки, 

задния двор на училището и пребоядисване 

на хоризонталните обозначения 

І етап -10.2020. 

ІІ етап -03.2021г. 

учители по ФВС, 

домакин, ЗДАСД 

4 Взаимодействие с кметство „Тракия“ за 

поддържане на зелените площи. 

2020- 06.2021 Директор 

Домакин 

 

 
Б. Подобрения във вътрешната среда: 

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

кабинет, класна стая, коридори, фоайета, суха и топла връзки. 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими ресурси, 

средства, отговорник) 

1 Поддържане  на зелени растения  във всеки 

корпус 

10.2020г. 

- 06.2021г. 

Домакин 

2 Смяна интериора на коридорите с помощта 

на клубовете по интереси /оформяне на 

кътове по учебни дисциплини/ 

Проект – 

10.2020г. –

06.2021г. 

Съответните 

ръководители 

3 Създаване на дългосрочни програми за 

обновяване на интериора. 

12.2020г. ЗДУД 

 

 
Приоритетно направление IX. 
Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот” 
1. Развитие на дистанционни методи за работа и обучение. 

 

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка (необходими 

ресурси, средства, 

отговорник) 

1 Проучване възможностите за 

дистанционно обучение и обмяна на опит с 

училища, които използват тези методи. 

11.2020г. Раднева, Тумбова  

2 Създаване на условия за постоянна връзка 

между учителите и учениците с цел 

дистанционно поставяне на задачи и 

получаване на очаквани резултати.Активно 

използване на създадените електронни 

пощи на паралелките. 

11.2020г. ЗДУД :Ватева 

Димитриева; 

Главните учители; 

учители-наставници 
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3 Използване на програми с отворен код 

(GNU лиценз) по отделните предмети и 

електронни продукти за дистанционно 

обучение. 

12.2020г. учители по  ИТ 

4 Обучение на учителите за работа с 

интерактивна дъска и инструментите на 

Гугъл за образованието, кахут и др. 

10.2020 г. 

06.2021 г 

Пом. Директори; 

Председатели 

на ЕКК;учител ИТ 

 

 
Приоритетно направление Х. 
Участие в национални програми и проекти:   

№ по 

ред 
Дейности 

Срок 

(месец, 

година) 

Забележка 

(необходими ресурси, 

средства, отговорник) 

1 

Участие във всички проекти обявени от 

външни институции подходящи за 

осъществяване в училището 

Съгласно 

съответните 

срокове 

Ватева и комисия 

2 

Работа по спечелени проекти от проектна 

програма «Наука и образование за 

интелигентен растеж» 

Съгласно 

съответните 

срокове 

Ватева и комисия 

 

 

 

Приети на ПС с Протокол № 9 / 11.09.2020 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 СУ  „Черноризец Храбър“                  

                      гр.Пловдив, ул.“Съединение“№9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@cherhrab.com 
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Приложения: 
планове на комисии 
  

 

 
 

 

 

 


