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ПЛАН  ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” ГР. ВЪРШЕЦ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

І. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА СУ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА 

УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОД. 

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

преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) 

1.1. Провеждане на интервенция срещу преждевременно напускане на училище чрез: 

1.1.1. Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищния живот 

    Отг. кл. р-ли І-ХІІ кл.  Срок: постоянен 

1.1.2. Кариерно ориентиране и консултиране.  

Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

1.1.3. Обучение по предприемачество. 

    Отг. директора   Срок: 14.09.2021 г. 

1.1.4. Проекто-базирано обучение – ученически проекти. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

1.1.5. Осигуряване на непр. форми на информираност на подрастващите за 

сексуалното им развитие, във връзка с ограничаване на ранните бракове. 

    Отг. Р. Стаева, А. Цветкова  Срок: постоянен 

1.1.6. Осигуряване на възможност за продължаване на прекъсналите училище в 

самостоятелна форма на обучение. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

1.1.7. Квалификация на педагогически специалисти в посока управление на 

конфликти, справяне с насилието. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

1.1.8. Извънкласни и извънучилищни дейности. 

    Отг. Р. Спасова, П. Цветкова Срок: постоянен 
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2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на 

информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-

2020 г.) 

2.1. Намаляване на хартиения документооборот и общодостъпно е-съдържание. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

2.2. Включване на разнообразни модели за работа в училище и дома – облачни 

технологии. Създаване на единна информационна образователна среда в СУ „Иван Вазов“. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

2.3. Ползване на електронни учебници. 

    Отг. Р. Спасова, П. Цветкова Срок: постоянен 

2.4. Ползване на образователни портали, платформи за е-обучение, персонализирани 

социални мрежи. 

    Отг. Р. Спасова, П. Цветкова Срок: постоянен 

3. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот 

(след приемането му от МС) 

3.1. Учениците да повишат своята информираност за Международно образователно 

изследване PISA 

    Отг. кл. ръководители  Срок: 20.12.2020 г. 

3.2. Учениците от ІV и V клас да участват във вътрешноучилищното измерване на 

четивната грамотност. 

    Отг. Е.Русимова   Срок: 20.12.2020 г. 

3.3. Екип от учители да набележат конкретни мерки за повишаване на четивната 

грамотност на учениците от ІV и V клас, които да бъдат изпълнени до м. 04.2021 г. 

   Отг. П. Горанова, В. Максимова, Д. Георгиева Срок: постоянен 

3.4. Организиране на практики в работна среда за професионалните паралелки. 

Отг. Г. Иванов, Р. Илиева, Р. Стаева, А. Цветкова  Срок: постоянен 

3.5. Развитие на възможности за неформално учене на учениците чрез засилване 

ролята на читалища, музеи, библиотеки като инициатори и двигатели на развитие на 

общностите и стимулиране на гражданската активност. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 
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4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 2020) по Стратегията за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 

2020) 

4.1. Осигуряване на учебни помагала и учебници за социално слабите ученици и 

създаване на училищен библиотечен фонд. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

4.2. Привличане на родители в училищния живот чрез обществения съвет и 

включването им в съвместни мероприятия, екскурзии, концерти, спортни срещи. 

    Отг. кл. ръководители  Срок: постоянен 

4.3. Включване на учениците в извънучилищни дейности. 

    Отг. Р. Спасова, П. Цветкова Срок: постоянен 

4.4. Участие в проекти за преодоляване неграмотността сред младежите. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

4.5. Обогатяване и поддържане на спортните площадки в училище. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

4.6. Създаване на спортни отбори и организиране на вътрешно училищни 

състезания. 

    Отг. А. Тодоров, Ф. Филипов Срок: постоянен 

5. Изпълнение на плана за действие по Национална стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността (2014 – 2020)  

5.1. Организиране на тържества в І клас – „Празник на буквите“ 

    Отг. П. Сълкова, М. Николова Срок: 01.05.2021 г. 

5.2. Организиране на публични четения. 

Отг. В.Максимова, Д. Георгиева, Е. Маринова, М. Стефанова, Р. Илиева              

 Срок: 01.05.2021 г. 

5.3. Училищен конкурс за детско литературно творчество. 

Отг. В.Максимова, Д. Георгиева, Е. Маринова, М. Стефанова, Р. Илиева              

 Срок: 24.05.2021 г. 

5.4. Драматизация в начален етап. 

    Отг. П. Горанова, В. Замфирова Срок: 20.05.2021 г. 

5.5. Училищен театър – постановка. 

    Отг. П. Цветкова   Срок: 01.04. 2021 г. 
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6. Изпълнение на плана за 2018 – 2020 по Стратегия за развитие на 

професионалното образование и обучение в република България за периода 2015 – 

2020 г. (след приемането му от МС) 

6.1. Участие в проекти за развитие на професионално образование и МТБ. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

6.2. Продължаваща квалификация на преподавателите свързани с професионалното 

образование. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

6.3. Съобразяване на обучението с трудовия пазар при обявяване на план – приема за 

2020/2021 год. 

    Отг. директора   Срок: 01.03.2020 г. 

6.4. Разширяване участието на социалните партньори при кариерното консултиране 

на учениците. 

 Отг. Г. Иванов, Р. Илиева, Р. Стаева, А. Цветкова  Срок: постоянен 

7. Изпълнение на Програмата за управление на правителството на Р България 

за периода 2017 – 2021 година, вкл. изпълнение на ПМС 100/08.06.2018 г. 

7.1. Покриване на ДОС по предмети. 

    Отг. Р. Спасова, П. Цветкова Срок: постоянен 

7.2. Внедряване на дигитални методи на оценяване на някои предмети. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

7.3. Ангажиране на учители и родители в управлението на училището. 

    Отг. Цв. Антонова   Срок: постоянен 

7.4. Формиране на национално самосъзнание и патриотичен дух. 

    Отг. кл. ръководители  Срок: постоянен 

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование 

за 2018 и 2019 г. 

 

8.1. Участие в Програма „Училищно мляко“ финансирана от Държавен фонд 

Земеделие. 

    Отг. директора   Срок: 14.09.2021 г. 
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8.2. Осигуряване на възможност за професионално образование на учениците и за 

придобиване на професионални компетенции в реални трудови условия, създадени на пряка 

връзка между ученик и работодател. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

8.3. Закупуване на 2 мултимедии за нуждите на професионалното образование. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

8.4. Ремонт на Корпус 1 на СУ „Иван Вазов“. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

8.5. Осигуряване на учебен софтуер. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми. 

9.1. Работа по НП „Без свободен час“. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

9.2. Включване към проект на МОН за извънучилищни дейности. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

9.3. Изпълнение на проекти по програма „Еразъм+“. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

9.4. Изпълнение на училищния план за иновативно училище. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

9.5. Екипно включване на преподаватели в други програми и проекти. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

10. Интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с 

хронични заболявания. 

10.1.  Регулярни консултации на екипа за подкрепа на деца със СОП с родители, 

преподаватели, а при нужда и с външни специалисти. 

   Отг. С. Ангелова, С. Софрониева   Срок: постоянен 

10.2. Обогатяване на МТБ за работа на екипа за подкрепа на деца със СОП. 

   Отг. С. Ангелова, С. Софрониева   Срок: постоянен 

10.3. Стриктна документация за развитието на децата със СОП. 

   Отг. С. Ангелова, С. Софрониева   Срок: постоянен  
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11. Развитие на ефективно взаимодействие с обществения съвет, училищното 

настоятелство, родителите и неправителствените организации 

11.1. Презентации на училищни политики пред обществен съвет, училищно 

настоятелство и родителите. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

11.2. Реализиране на съвместни проекти. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

11.3. Участие в училищни дейности, съвместно с родители, НПО и др. 

    Отг. Р. Спасова, П. Цветкова Срок: постоянен 

12. Квалификационна дейност 

12.1. Изработване на план за личностно развитие на всички преподаватели. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

12.2. Повишаване на квалификацията, чрез съблюдаване на квалификационния план 

на училището. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

12.3. Осигуряване на част от средствата за квалификация на учителите от бюджета 

на училището. 

    Отг. директора   Срок: постоянен 

13. Кариерно развитие на учениците 

13.1. Беседи в час на класа по кариерно ориентиране. 

    Отг. Р. Спасова, П. Цветкова Срок: постоянен 

13.2. Срещи с представители  от различни професии с учениците. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

13.3. Осигуряване на специалист по кариерно ориентиране при необходимост. 

    Отг. гл. учители   Срок: постоянен 

14. Развитие на партньорските взаимоотношения между професионалните 

училища и представителите от средите на бизнеса 

14.1. Партньорски отношения с представители на хотелиерския бизнес в община 

Вършец. 

    Отг. П. Цветкова   Срок: постоянен 

14.2. Партньорски отношения с Клисурски манастир. 
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    Отг. Директора   Срок: постоянен 

 

 

15. Планиране и реализиране на държавния и училищния план-прием 

15.1. Реализиране на училищния и държавния план-прием. 

    Отг. директора   Срок: 30.07.2021 г. 

15.2. Провеждане на рекламна кампания на училището. 

    Отг. директора   Срок: 30.07.2021 г. 

16. Изпълнение на дейностите в Националния календар за извънучилищни 

дейности и Националния спортен календар на МОН. 

    Отг. П. Цветкова   Срок: съгласно график 

17. Изпълнение на дейности по подготовка и провеждане на общински кръгове 

на олимпиади 

17.1. Подготовка и провеждане на общински кръгове на олимпиади. 

    Отг. Р. Спасова, П. Цветкова Срок: съгласно график 

18. Участие в училищни регионални, национални и международни състезания. 

    Отг. гл. учители   Срок: съгласно график 

19. Контролна дейност на директора и зам. директорите по спазване на ДОС. 

    Приложение № 1, 2, 3. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


