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Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 

гр. Козлодуй, ул. Тодор Каблешков №1, 0973/80886,kim_kozloduy@abv.bg  

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР 

ЗАПОВЕД № 90 от 07.10.2020 г. 

 

 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

I. Приоритети в дейността на училището: 

1. Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти и създаване на условия за съчетаване 

на присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна среда. 

2. Преодоляване на последиците от COVID-19 чрез възможностите на урочната и извънурочни дейности за обща и 

допълнителна подкрепа. 

3. Повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ чрез системно прилагане на компетентностен подход, мотивиране на 

учениците за задълбочена подготовка и екипна работа в МО. 

4. Усъвършенстване на квалификационната дейност в училище. 
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II. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност по Срок Отговорник 

Индикатори за изпълнение Забележка 

Мерна единица 

(брой, процент) 

Базова стой- 

ност 

Целева 

стойност 
 

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

 система (2013 – 2020) 

 1.1.Прилагане на 

училищен механизъм 

за проследяване на 

ежедневното 

присъствие на 

учениците в риск и 

бърза реакция при 

необходимост. 

Х ЗД УД, 

координатор  

% обхванати уч-

ци в риск  

100% 100%  

 1.2.Ежемесечен контрол 

на изпънение на 

задълженията на кл. р-

ли за отразяване на 

отсъствията и 

уведомяване на 

родителите. 

ежемесечно  директор, ЗД 

УД 

брой проверки 10 10  

 1.3.Ежемесечен анализ на 

отсъствията на 

учениците и вземане 

на мерки при 

необходимост. 

ежемесечно  директор, ЗД 

УД 

брой анализи  9 9  

 1.4.Подпомагане на 

ефективното 

реализиране на 

целодневната 

организация І-VІІ клас. 

постоянен  кл. р-ли, ЗД 

УД 

брой заседания на 

екипите по 

випуски 

9 9  

 1.5.Ежемесечно 

проследяване на 

дейността за подкрепа 

ежемесечно заместник-

директор 

брой 

справки/заседания 

4 9  
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на учениците в риск от 

напускане – отсъствия, 

хранене, посещения в 

групи, успех. 

 1.6.Организация и 

проследяване на 

изразходването на 

средства по проекти, 

подкрепа на ученици с 

обучителни трудности 

и от уязвими групи: 

 129 ПМС  

 „Подкрепа за 

успех“ 

 Групи по интереси 

уч. 2020/2021 г. Заместник-

директор АСД 

периодични 

справки 

2 3  

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в 

образованието и науката (2014-2020г.)  

 2.1.Подкрепа на учителите 

за използване на 

електронно учебно 

съдържание и ел. ресурси 

по всички учебни 

предмети. 

през уч. 

2020/2021 г. 

р-л напр-е ИКТ С. 

Мондашка, главен 

уч-л И. Асенов, 

старши уч-ли ИТ 

% от учителите, 

използващи ел. 

ресурси 

100% 100%  

 2.2.Организиране на 

квалификация на 

учителите за ползване на 

ел. платформа teams. 

м. Х, ХІ р-л напр-е ИКТ % обучени 

учители 

0 100 1 

 2.3.Методическа помощ за 

ефективно въвеждане на 

ИКТ в обучението по 

всички учебни предмети.  

през уч. 

2020/2021 г. 

учители по ИТ, р-л 

напр-е ИКТ 

брой обучения 5 5  

3. Изпълнение на плана  по Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020) 

 3.1.Участие на училището 

във форми и дейности 

на ЕП Еразъм +. 

уч. 2020/2021 г. експертен 

съвет  

брой участия  1 2  
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 3.2.Подкрепа за 

организиране на 

инициативи, 

поощряващи ученето, 

като 100
ТЕН

 учебен 

ден, седмица на 

четенето, европейски 

ден на езиците и др. 

уч. 2020/2021 г. експертен 

съвет  

брой инициативи  3 5  

 3.3.Реализиране на 

Училищна програма за 

кариерно ориентиране 

на учениците. 

уч. 2020/2021 г. отг. за 

кариерно 

ориентиране 

брой програми 1 1  

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) 

по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

 4.1.Координиране на 

дейността на кл. р-ли за 

успешна адаптация на уч-

те от етническите 

малцинства 

ежемесечно  педагог. 

съветник, 

училищен 

психолог, кл. 

р-ли 

брой срещи  5 7  

 4.2.Осигуряване на 

допълнително обучение 

по БЕЛ на всички уч-ци, 

които не са добре 

ограмотени 

уч. 2020/2021 г. учители БЕЛ брой сформирани 

групи 

3 3  

 4.3.Подкрепа на уч-те от 

етническите малцинства в 

избора на извънкласни 

дейности и участие в 

училищния живот. 

уч. 2020/2021 г. кл. р-ли, 

педагог. 

съветници 

брой подкрепени 

ученици 

20 25  

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)  

 5.1.Организиране на 

инициативи във всяко МО 

начален етап и МО БЕЛ, 

насочени към насърчаване 

на четенето. 

уч. 2020/2021 г. учители БЕЛ  брой инициативи  10 10  
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 5.2.Участие в Национална 

седмица на четенето. 

уч. 2020/2021 г., 

м. ХІІ 2020 г. 

учители БЕЛ  брой инициативи 10 10  

 5.3.Организиране/участие 

в регионални и 

национални инициативи.  

уч. 2020/2021 г. МО БЕЛ  брой участия  3 4  

 5.4.Активно включване на 

родители и партньори в 

дейности, поощрявщи 

четенето. 

уч. 2020/2021 г. учители БЕЛ, 

кл. р-ли  

брой инициативи  10 12  

 5.5.Изпълнение на 

дейностите по проект 

„Библиотеките като 

образователна среда“. 

 кл. р-ли, 

учители БЕЛ, 

библиотекар  

% ученици, 

посетили 

библиотеката 

40% 80%  

6. Изпълнение на плана за 2018-2020 по Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за 

периода 2015-2020 г. (кариерно ориентиране за всички образователни институции) 

 6.1............       

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 г. 

 7.1. Участие във всички 

НП, в които училището е 

допустим бенефициент 

      

  НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА 

„УЧЕНИЧЕСКИ 

ОЛИМПИАДИ И 

СЪСТЕЗАНИЯ”  

уч. 2020/2021 г. училищно 

ръководство 

брой групи  0 1  

  НП „ОСИГУРЯВАНЕ 

НА СЪВРЕМЕННА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СРЕДА“ 

уч. 2020/2021 г.      

  НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА „БЕЗ 

СВОБОДЕН ЧАС”, 

МОДУЛ „БЕЗ 

СВОБОДЕН ЧАС В 

уч. 2020/2021 г.      
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УЧИЛИЩЕ“ 

  ЗАЕДНО В ГРИЖАТА 

ЗА УЧЕНИКА, 

МОДУЛ 1 И МОДУЛ 

2 

уч. 2020/2021 г.  брой учители, 

реализиращи 

проекти 

8 10  

  НП „ИТ БИЗНЕСЪТ 

ПРЕПОДАВА“ 

уч. 2020/2021 г.  брой включени 

ученици 

25 50  

  НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА 

„ОБУЧЕНИЕ ЗА ИТ 

КАРИЕРА“ 

уч. 2020/2021 г.  брой включени 

ученици 

7 9  

  НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА 

„ИНФОРМАЦИОННИ 

И 

КОМУНИКАЦИОНН

И ТЕХНОЛОГИИ 

(ИКТ) В 

СИСТЕМАТА НА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

И УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ“ 

уч. 2020/2021 г.      

  НП 

„КВАЛИФИКАЦИЯ“ 

уч. 2020/2021 г.      

  НП „ИНОВАЦИИ В 

ДЕЙСТВИЕ“ 

      

  НП 

„ОПТИМИЗИРАНЕ 

НА ВЪТРЕШНАТА 

СТРУКТУРА НА 

ПЕРСОНАЛА“ 

      

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

 8.1. Участие в проекти и 

програми на асоциациите, 
 експертен 

съвет  

брой участия  5 8  
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в които училището 

членува и с които е в е в 

партньорски отношения – 

Асоциация на Кеймбридж 

училищата в България, 

Еко училища, Асоциация 

Родители, WIN, БАН, 

ХТМУ, СУ Климент 

Охридски, Русенски 

университет 

9. Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция, за превенции, за приобщаващо 

образование. 

 9.1.Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция 

 9.1.1.Формиране на 

постоянни и временни 

комисии за основните 

училищни дейности 

ІХ, Х експертен 

съвет  

брой комисии 3 6  

 9.1.2.Изграждане на 

система за електронна 

комуникация с учителите 

и служителите и на 

документооборота  

Х директор, ЗД 

АСД 

    

 9.1.3.Оказване на 

методическа помощ за 

използване на всички 

функционалности на 

електронен дневник и 

електронна система 

„Школо“. 

м. ІХ, Х ръководител 

напр-е ИКТ 

% обучени 100% 100  

 9.1.4.Изработване на 

мерки за работа на 

училището в условията на 

COVID-19. 

уч. 2020/2021 г. училищно 

ръководство 

брой инструктажи 5 5  

 9.1.5.Отчет на 

изпълнението на 

Х-ХІ училищно 

ръководство 

брой изработени 

документи 

1 1  
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Стратегията за развитие 

на училището и приемане 

на Стратегия за периода 

2020-2024 г. 

10 Дейности по превенции на негативни прояви. 

 10.1.Прилагане на 

училищния мегханизъм за 

противодействие на 

училищния тормоз 

уч. 2020/2021 г. координатор, 

училищен 

комитет 

приложен 

механизъм 

1 1  

 10.2.Реализиране на 

училищен календар с 

училищни празници и 

събития  

Х гл. учител, 

училищна 

комисия 

брой реализирани 

събития  

8 10  

 10.3. Изготвяне на 

правила на класа с 

участието на учениците 

във всички класове 

ІХ, Х кл. р-ли  брой изготвени 

правила 

35 35  

 10.4. Подкрепа на 

ученическия парламент и 

неговите инициативи 

уч. 2020/2021 г. гл. учител, 

училищно 

ръководство 

% подкрепени 

инициативи 

100% 100%  

11 Дейности за приобщаващо образование. 

 11.1. Определяне на 

координатор за 

организиране на процеса 

на обща и допълнителна 

подкрепа 

ІХ директор      

 11.2. Провеждане на 

класни съвети след анализ 

на резултатите от входни 

равнища и планиране на 

мерки за обща подкрепа за 

нуждаещи се ученици 

Х заместник-

директор 

брой проведени 

заседания 

35 35  

 11.3. Планиране на 

дейности за кариерно 

ориентиране 

Х-ХІ Кл. р-ли, 

училищен 

психолог 

Бр. инициативи, 

информирани 

ученици 

200 уч-ци 400 уч-ци  
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 11.4. Прилагане на 

иновативни форми на 

организация на 

дейностите по интереси в 

ЦДО 

ІХ-VІ Главни 

учители, 

председатели 

на МО, зам.-

директори, 

учители 

Брой представени 

добри практики 

3 5  

 11.5. Популяризиране на 

дейността на 

библиотеката 

ІХ-VІ Библиотекар, 

учители 

начален етап 

Изготвен план 1 1  

 11.6. Реализиране ан 

беседи по здравни теми от 

медицинките лица в 

училище 

ІХ-V Медицински 

лица 

Брой беседи 9 20  

 11.7. Формиране на екипи 

за допълнителна подкрепа 

за учениците със СОП 

Х-ХІ Координатор, 

кл. р-ли 

Брой подкрепени 

ученици 

20 24  

 11.8. Оказване на 

логопедична помощ след 

диагностика на 

потребностите 

ІХ-VІ Логопед  Брой подкрепени 

ученици 

25 25  

 11.9. Организиране на 

вътрешноинституционалн

а квалификация от 

педагогически 

специалисти за учителите 

По план за 

квалификация 

Председатели 

на МО, 

педагогически 

специалисти 

Брой обучения 3 5  

12. Реализиране  и утвърждаване на училищния и държавния план-прием 

 12.1. Проучване на 

нагласите на родители и 

уч-ци за избор на 

профил/професия 

ХІ Училищен 

психолог  

% изследвани 

родители и уч-ци 

50% 100%  

 12.2. Анализ на 

профилите, по които 

желаят да се обучават уч-

те в училище и промяна 

при необходимост 

ХІІ Учители VІІ 

клас, главни 

учители 

анализ 1 1  
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 12.3. Провеждане на 

родителски срещи и 

дискусии с учениците 

ХІІ-І Главни 

учители, кл. р-

ли 

Брой родителски 

срещи, дискусии 

2 4  

 12.4. Срещи с ученици от 

училищата в региона 

ІІІ-ІV Зам.-

директори 

Проведени срещи  5 5  

 12.5. Обсъждане на 

училищен и държавен  

план-прием с обществения 

съвет  

ІІ Директор      

 12.6. Реализиране на 

програма за 

популяризиране на 

училището и училищния 

план-прием 

ХІ-V Комисия      

13. Организиране  на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

 13.1. Провеждане на 

информационни 

родителски срещи с 

родителите и 

информиране на 

учениците за формата на 

ДЗИ и НВО VІІ и Х клас и 

възможностите за 

ефективна подготовка  

ХІ Кл. р-ли, 

учители, 

училищно 

ръководство 

Брой срещи  4 4  

 13.2. Определяне на 

длъжностни лица и 

комисии за подготовка на 

ДЗИ и НВО VІІ и Х клас 

ІV Зам.-

директори 

 2 2  

 13.3. Инструктажи на 

всички длъжностни 

лицаангажирани в 

изпитите 

По график  Зам.-

директори 

    

 13.4. Осигуряване на 

условия за безпроблемно 

провеждане на изпитите – 

По график  ЗД АСД     
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камери, зали, техника 

14. Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания. 

 14.1. Информиране на 

ученици и родители за 

състезания и олимпиади 

през учебната година 

 Р-л ИКТ, 

учители 

Изготвени 

информационни 

материали 

0 4  

 14.2. Консултации и 

допълнителна работа с 

изявени ученици за 

участие в олимпиади 

Х-V Учители  Брой 

консултирани 

ученици 

   

 14.3. Популяризиране на 

успехите на учениците на 

състезания и олимпиади 

 Р-л ИКТ, 

главни учители 

Брой публикации 10 15  

 14.4. Провеждане на 

методически сбирки за 

обмен на опит и добри 

практики в подготовката 

на учениците 

По план  Председатели 

на МО 

    

15. Организиране на дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, Националния спортен календар на МОН 

и дейности на училищно, общинско и регионално ниво. 

 15.1. Изготвяне на 

училищен спортен 

календар  

ІХ МО ФВС Изработен 

документ 

1 1  

 15.2. Включване на 

училището в общински 

инициативи и 

мероприятия 

По календар  Училищно 

ръководство 

Брой изяви  7  

 15.3. Организиране на 

представителни изяви на 

групите по интереси 

Х.2020г. - 

І.2021г. 

Ръководители 

на групи 

Брой изяви 10 10  

16. Дейности по изпълнение на специфични училищни приоритети. 

 16.1.Изготвяне на 

програма за отбелязване 

на 35 годишнината на 

училището: 

м. Х експертен 

съвет 
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 16.2.Организиране на 

процедура за избор на 

главен учител 

м. Х експертен 

съвет 

    

 16.3.Екскурзии и зелени 

училища 

      

 - ІІ клас – екскурзия на 

03.03. 

- Училище сред 

природата 

м. ІІІ 

 

м. VІ 

     

 - ІV клас – екскурзия до 

гр. Враца  

м. ІІІ.2021 г. 

(1 ден – 3.03.) 

     

 - ІV клас – училище 

сред природата 

м. VІ.2021 г. 

(4 дни) 

     

 - VІІІ клас екскурзия  28-30 юни 

2021г. 

     

 - V клас екскурзия  11.06 - 

13.06.2021г. 

     

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

І. План за квалификационната дейност на образователната институция.  

ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция. 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет (протокол № 3 от 06.10.2020 г.) 


