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Утвърждавам: 

Ангелина Пергелова 

Директор                   

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

И 

ФИНАНСИРАНЕ 

В  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ” КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ” 



ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

№ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ ФИНАНСИРАНЕ СРОК/ 

ОТГОВОРНИ

К 

1. Разработване на концепция за провеждане на 

образователния процес в училище 

Актуализиране ,утвърждаване на учебните 

планове и програми ,Етичния кодекс на 

училищната общност ,създаване на 

методически обединения, постоянни 

комисии,организация на целодневното 

обучение ,утвърждаване на училищните 

учебни планове,  избор на формите на 

обучение в училище и утвърждаването им с 

цел недопускане на отпаднали от 

образователната система ученици 

 

 

 

Делегиран бюджет  

13.09.2021 г. 

Директор, 

преподаватели 

2. Контрол по изпълнението на ДОС -Актуализиране на целите на контролната 

дейност на директора  

-провеждане на вътрешно оценяване  на 

 

- 

Постоянен  

директор 



институцията 

3. Усъвършенстване и повишаване на 

квалификацията на всички педагогически 

специалисти 

-Запознаване с ЗПУО ,ДОС ,промените в 

наредбите , обсъждане на педагогически 

съвети  и на сбирки на методическите 

обединения 

- проучване на потребностите и желанията на 

педагогическите специалисти от обучения 

-актуализиране и обогатяване на дейността на 

методическите обединения, връзка и 

взаимопомощ   

-включване на преподавателите в обучения на 

регионално и национално нива  

 

 

 

Делегиран бюджет 

Постоянен  

Директор, 

председатели на МО, 

преподаватели 

4. Намаляване на дела на учениците със слаби 

постижения по образователните предмети 

-провеждане на редовни консултации по 

всички учебни предмети с  изоставащите 

ученици ,включването им в допълнителни 

часове по график  и консултации за обща 

подкрепа съгласно Наредбата за приобщаващо 

образование 

 

 

Делегиран бюджет 

,средства за уязвимите 

групи 

 

Целогодишен според 

нуждите на учениците 

,директор, 

Преподавателите по 

предмети 



-успешно прилагане на индивидуалния и 

диференцирания подход при ежедневната и 

ежечасова работа с учениците 

5. Намаляване на дела на преждевременно 

напусналите образователната система ученици 

-изготвяне на програма за превенция на 

отпадането на учениците от училището 

- постоянна работа с изоставащите 

ученици и използване на интерактивни 

методи на преподаване  и  работа в 

мултикултурна среда 

 

 

 

 

 

 

- 

Постоянен 

,координатор, 

Директор, 

преподаватели 

6. Повишаване на резултатите от НВО в IV –VII  

клас 

- все по-успешно използване на тестовата 

форма при проверка и оценка знанията на 

учениците ,съобразена с формата на 

външното оценяване на знанията 

 

 

- 

  Постоянен 

,преподавателите от 

начален етап и по 

предмети 

7. Повишаване на гражданското образование на 

учениците 

- работа в час на класа  върху теми от 

гражданското образование  

- дискусии , сбирки,беседи  проведени 

съвместно с гражданска защита , пожарна 

, полиция , медицинското лице в училище 

 

Делегиран бюджет 

 

Постоянен, 

Класни ръководители, 

Медицинско лице, 

преподаватели 



и включването в съвместни проекти  

8. Подобряване на дейността на училищната 

комисия за превенция на потивообществиените 

прояви ,агресията и тормоза 

- проучване на тормоза в училище чрез 

въпросник ,анализ на резултатите  и 

изготвянето на план за последващи 

действия 

Делегиран бюджет     15.12.2021 г.,  

Директор, 

Училищна комисия , 

класни ръководители 

9. Участие в национални програми и проекти за 

разширяване на дейносттта на училището  

НП “Училищен плод”  

НП “Училищно мляко” 

НП” На училище без отсъствия”  мярка 

“Без свободен час “, 

,съвместни проекти с общината 

,училищното настоятелство ,читалище и 

други институции 

Проект „ Подкрепа за успех „  

Проект „ Подкрепа за приобщаващо 

обрзование „ 

Проект„ Равен достъп в условия на кризи„ 

НП „ Отново заедно“ 

НП „ Иновации в действие „ 

Министерство на 

земеделието ,МОН , 

Европейски фондове  

 През цялата учебна 

година се търсят 

възможности за 

включване  

10. Разширяване участието на учениците в -повишаване ангажираността на Делегиран бюджет  Директор 



извънкласни и извънучилищни  форми на 

обучение 

учениците 

-включването им в училищни , общински , 

изяви ,мероприятия , конкурси 

,преподаватели 

11. Включване на родителите в училищния живот  -провеждане на регулярни родителски 

срещи , обсъждания с училищното 

настоятелство и обществения съвет  за 

текущи проблеми   

- съвместни инициативи –традиционните  

Коледен и Великденски базар , 

почистване  и облагородяване на 

училищната сграда и училищния двор 

,включване в съвместни благотворителни 

кампании др. 

- честване на празници , юбилей  

-търсене на начини  и средства за 

стимулиране на надарени  и  изявили се 

ученици от училището  

Делегиран бюджет , 

дарения , 

Наеми , 

Директор  

,Председател на 

Училищното 

настоятелство , 

Председател на 

Обществения съвет 

,класни ръководители  

12.  Развитие и обогатяване на материалната база в 

училището  

- обновяване  и цялостен ремонт на 

една класна стая от начален курс  

Делегиран бюджет 

,дарения , наеми  и 

Директор   и 

преподаватели 



- ремонт на неизползваемия кабинет по 

история 

- закупуване на учебни материали 

,необходими за работата с учениците 

от уязвимите групи 

търсене на други 

възможности за 

финансиране ,базари  и 

др., средства предоствани 

за рабоа с уязвимите 

групии 

съвместно с 

Училищното 

настоятелство  и 

родителската 

общественост 

До края на учебната 

година 

13.  Вземане на решения за неизползваемите и 

недостроени корпуси на училището 

- търсене на решение съвместно с 

Общината за решаване на проблема с 

рушащите се, недостроени  и 

неизползваеми сгради на територията 

на училището 

- търсене на възможност за европейски 

проекти  

- търсене на възможност за отдаване 

под наем 

- Директор съвместно с 

Общинското 

ръководство  и 

родителската общност 

14. Създаване на действащ  ученически съвет към 

училището  

   - по –пълно ангажиране на учениците в 

училищния живот и разнообразяване ,както и 

развитие на чувството им за отговорност 

 Директор 

,преподаватели ,края 

на първи срок 



,съпричастност  и инициативност 

15.  Поддържане на високо нива на технологично 

развитие  

- модернизиране на кабинетите по 

информационни технологии 

- Поддържане на  надеждна ИКТ 

структура с цел  повишаване и 

обезпечаване на учебния процес и 

извънкласните занимания 

- Закупуване на  нов мултимедиен 

проектор  

- До оборудване на  наличния 

Мултимедиен кабинет  

Кандидатстване по 

проекти за изграждане на 

съвременна  ИКТ среда  

Директор , 

Комисия за 

разрабатване и 

кандидатстване по 

проекти, 

Преподаватели, 

целогодишно 

16. Изграждане и до оборудване на  наличните 

кабинети  

- До оборудване на кабинета по БДП с 

дидактични материали необходими за 

провеждането на часовете 

- Търсене на възможности за 

оборудване на още една игротека 

необходима на групите за ЦДО и 

разнообразяване на заниманията по 

интереси 

Проекти , 

делегиран бюджет, 

Директор ,комисия за 

разработка  и 

кандидатстване по 

проекти ,  

Училищно 

настоятелство, до края 

на учебната година 
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