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Цели Дейности Очаквани резултати  Срок  

  

Индикатори  

Приоритет 1 - Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на общообразователното и професионалното образование и обучение 

Осъществяване на училищния 

държавен план – прием 

 

  

Избор на професионални направления, професии,  

атрактивни специалности 

Реализиране на план-прием по нови атрактивни 

специалности.  

Интерес към образованието, което училището 

предлага 

Ежегодно  Пълни паралелки 

 Информационни и комуникационни кампании, 

насочени към повишаване на привлекателността на 

професионалното образование  

Привличане на ученици от други общини и 

области.  

Разширяване обхвата на прием по всички 

специалности от професионалните направления, 

предлагани в училището  

Ежегодно Брой публикации  

 Утвърждаване на заявения план-прием  Балансиране на план-приема в сътрудничество с 

регионални структури, бизнес и местна власт  

Ежегодно Брой приети ученици и 

сформирани паралелки  

Повишаване нивото на 

общообразователната подготовка 

  

Контрол върху изпълнението на ДОС Спазване на държавните образователни 

изисквания 

Постоянен Констативни протоколи на 

директор и  заместник-

директори  

 Измерване на резултатите от входящо равнище, 

текущи резултати, срочни и годишни оценки 

Контрол и оценка на постиженията на учениците 

в обучението. Повишаване на качеството и 

ефективността от учебно-възпитателния процес  

Постоянен Писмени изпитвания и 

тестови задачи  

 Анализ на проведените ДЗИ 

  

Повишен дял на зрелостниците с постижения 

над средните за страната в държавните 

зрелостни изпити 

Ежегодно Среден успех, брой 

отлични оценки 

 Анализ на резултатите от НВО Повишаване на резултатите от националното 

външно оценяване  

Ежегодно Среден успех  

 Мотивиране на учениците чрез последователна 

училищна политика 

Практическа приложимост на наученото Постоянен Степен на удвлетвореност 

от обучението 

 Издигане равнището на функционалната 

грамотност (четивна, математическа, по природни 

науки) за постигане на умения за успяване 

Увеличаване на езиковите и математическите 

способности на учениците, чрез развитие на 

логическите, аналитичните и изчислителните им 

и други компетенции посредством използване на 

ИКТ 

Постоянен Среден успех на 

учениците. Участия в  

състезния, олимпиади 

и  конкурси 

  

 Насърчаване творческото мислене на учениците Практическа приложимост на наученото Постоянен Степен на удвлетвореност 

от обучението 

 Оптимизиране на технологии, методи, средства и 

организация на обучението 

Използване на нови методи на преподаване и 

обучение   

(интерактивност, проектна работа) 

Постоянен Брой използвани 

интерактивни методи на 

преподаване 

 Използване на ИКТ в обучението Повишаване на интереса на учениците към 

високите технологии, идентифициране на 

Постоянен Брой учители,  използвали 

ИКТ 



ученици с ИТ умения и насърчаване на тяхното 

технологично образование 

Подобряване на качеството на 

професионалното образование и 

осигуряване на условия за по-

ефективни връзки с бизнеса 

 

Контрол върху изпълнението на ДОС Спазване на държавните образователни 

изисквания 

Постоянен Брой констативни 

протоколи 

 Повишаване на професионалната квалификация 

на учениците чрез увеличаване на броя на 

получилите II и ІІІ СПК 

Професионално ориентиране. Повишаване на 

адаптивността и ефективността. Увеличаване на 

възможностите за постепенно натрупване на 

резултати от учене с цел придобиване на 

професионални умения и реализация на пазара 

на труда 

Ежегодно Брой ученици, получили II 

и ІІІ СПК Среден успех от 

професионалната 

подготовка 

 Представяне на професионалните компетенции в 

състезания и конкурси на различни нива 

Създаване на възможности за постепенно 

натрупване на резултати от учене с цел 

придобиване на професионална квалификация в 

процеса на учене 

2020-2024 Брой  участия в 

състезания и конкурси 

 Насърчаване на изследователския интерес на 

учениците. Насърчаване на  

икономическата активност, иновативността и 

предприемчивостта на учениците 

Повишена креативност и стремеж към изяви Постоянен Степен  на 

удовлетвореност от 

обучението 

 Засилване на участието на бизнеса в 

осъществяването на професионалната подготовка 

на учениците, в това число чрез включване на 

специалисти от предприятията 

Укрепване на връзката между образованието и 

бизнеса, постигане на професионални 

компетентности в съответствие с изискванията и 

потребностите на бизнеса 

2020-2024 Съвместни проекти с 

представителите на 

работодателските 

организации 

 Развитие на система за осигуряване на ученически 

стажове и практики в предприятията, както в 

страната, така и в чужбина   

Повишаване привлекателността и мотивацията за 

реализиране на трудовия пазар по придобитата 

квалификация.  Нарастване на  доверието на 

бизнеса към професионалното образование и 

обучение в училище 

2020-2024 Брой организации и 

институции, включени в 

професионалната 

подготовка на учениците 

Осигуряване на високо качество на 

преподаване 

Продължаващо професионално развитие на 

учителите  

  

Придобиване на знания, умения,нагласи и 

интелектуални ценности чрез формално и 

неформално обучение, и чрез самостоятелно 

учене  

Постоянен  Прилагане на добри 

практики в обучението  

 

 

Провеждане на вътрешноквалификационни 

дейности 

  

Усъвършенстване на уменията, висок 

професионализъм и повишаване на качеството и 

ефективността от УВП 

Ежегоден  Брой изнесени и 

конферирани уроци. 

Степен на 

удовлетвореност 

 Участие на учителите във външни  

квалификационни дейности 

  

Повишаване на качеството на преподаване, 

използване на ефективни и разнообразни методи 

на преподаване 

Ежегоден  Брой получени 

сертификати, степен на 

удовлетвореност, 

прилагане на наученото в 



практиката  

 Увеличаване броя на учителите с ПКС Методическо и научно израстване на учителите Ежегоден  Брой получени 

сертификати, прилагане на 

наученото в практиката 

 Споделяне на иновационен опит Обогатяване на опита и професионализма  Постоянен  Добри практики 

Участие в проекти по национални и  

европейски  програми  

 

Създаване на екипи за разработване на проекти  Ефективно и прозрачно използване на 

средствата по национални програми  по 

предназначение и по-добро постигане на 

целите 

Ежегодно Брой проекти и участници 

 Обучение и консултиране на екипите Разработване на успешни проекти Ежегодно Брой  обучения Степен 

на удовлетвореност  

 Привличане на партньори Развитие на конкурентноспособност на 

училището 

Ежегодно Брой партньори 

 Участие на учители и ученици в работата по 

проекти 

Модернизиране на професионалното образование 

и обучение в училище 

Ежегодно Брой проекти и участници  

 Работа по проекти на програма Еразъм + Ефективно използване на средствата по 

Европейски програми за добре планирани 

проекти с истинска добавена стойност 

Ежегодно Степен на 

удовлетвореност, 

участници 

Приоритет 2 - Изграждане на училищна организационна култура чрез институционални политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

     

Стимулиране на гражданско 

самосъзнание 

Предоставяне на актуална и систематизирана 

информация, удовлетворяваща широк спектър от 

интереси и потребности на младите хора 

Сътрудничество с доставчиците на услуги за 

развитие на младите хора- професионални 

консултанти, юридически лица с нестопанска 

цел, читалища, културни институти, спортни 

организации, организации за социален туризъм, 

общини, бизнес центрове и др. 

Постоянен Реализирани съвместни 

проекти, брой участвали 

ученици и учители 

 Запознаване на младите хора с публичните 

институции и с правата им като част от местната 

общност и като граждани на Република България и 

на Европейския съюз 

Подобряване на информационната и 

комуникативната среда. Сътрудничество с 

Европейския информационен център и 

Ученическия парламент 

Постоянен Реализирани съвместни 

проекти 

 Популяризиране и обучение по защита на правата 

на човека -  въпросите за правата на детето, 

дискриминацията, равнопоставеността между 

половете, трудовите права на младите хора 

Уважение към традициите Организиране на 

празници, информационно образователни табла 

 

Ежегодно Брой организирани 

мероприятия 

 Развитие на творческите умения и културното 

изразяване. Дейности по Националния календар за 

изяви по интереси 

Участие на по-голям брой ученици в конкурси, 

състезания, олимпиади.  

Ежегодно Брой участници и степен 

на удовлетвореност 

Брой спечелени призови 

места 

Утвърждаване на ученическото 

самоуправление 

  

 

Организиране на кампании и инициативи по 

актуални теми и в изпълнение на политиките на 

Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по 

отношение на младите хора 

Познаване на общочовешките ценности и 

европейските политики с цел младите хора да 

правят своя информиран избор  

Постоянен Брой реализирани проекти  



  

 Участие на представители на ученическата 

общност при обсъждане на проблеми и вземане на 

управленски решения, както и при отчитане на 

резултатите от образователния процес 

Популяризиране и мултиплициране на добри 

практики на младежка гражданска активност 

Ежегодно Брой проведени работни 

срещи 

Повишаване на здравната култура и 

формиране на екологично съзнание 

 

 

Превенция на факторите, създаващи риск 

за здравето на учениците. Обучение на учители, 

училищни психолози, педагогически съветник за 

работа с програми в областите - превенция на 

употребата на наркотици, насилието над и между 

децата в училищна среда, опазване на околната 

среда 

Формиране на умения за общуване, умения за 

вземане на решения и критично мислене, умения 

за справяне и самоуправление 

  

 

  

 

2020-2024 Брой учители и участия 

 Реализиране на програми за стимулиране на  

ученическия спорт и туризъм. Насърчаване на 

физическата активност и спорта сред учениците 

  

Повишена двигателна активност и формиране на 

здравословни навици на живот  

   2020-2024 Брой състезания 

Призови места  

Насърчаване на междуетническото и 

междукултурното опознаване, 

толерантност и диалог  

 

Насърчаване и подпомагане мобилността на 

младите хора и опознаване на отделните 

етнически общности и техните култури 

Стимулиране на толерантност, разбирателство и 

взаимодействие между общностите 

Постоянен Брой проекти и партньори 

 Насърчаване и подпомагане на приобщаването на 

младите хора към европейското гражданство и 

изучаването на европейски езици и култури 

Приобщаване към европейските ценности. Обмен 

на добри практики 

2020-2024 Степен на удовлетвореност 

 

 

Превенция и противодействие на агресията и 

училищния тормоз Реализиране на механизъм за 

противодействие на училищния тормоз.  

Дейности на координационния съвет за 

противодействие с училищния тормоз 

 

 

 

  

Свеждане до минимум на противообществените 

прояви сред подрастващите. Възпитаване у 

учениците на коректни и толерантни 

междуличностни взаимоотношения.   

Осигуряване на възможност за подготовка, 

реализация и успешно приобщаване към 

ценностите и изискването на гражданското 

общество.   

2020-2024 Брой анкети, проучвания, 

беседи лекции 

Приоритет 3 - Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите специалисти 

Утвърждаване на авторитета и 

подпомагане на кариерното развитие на 

учителите работещи в училището 

  

Създаване на възможност за повишаване на 

постигнатата професионално- 

квалификационна степен на всеки член на 

педагогическата колегия  

Най-малко по едно обучение годишно.  

Подобряване възможностите за хоризонтално и 

вертикално кариерно развитие на 

педагогическите специалисти 

Ежегодно Брой обучени учители 

 Създаване на условия за квалификация на 

учителите за използване на различни форми и 

начини за практическо прилагане на учебното 

съдържание 

Постигане на атрактивен и ефективен учебен 

процес 

2020-2024 Брой квалификационни 

курсове 

 Активно участие в системата от стимули за Съчетаване на професионалната подготовка с 2020-2024 Брой учители 



повишаване на квалификация на педагогическите 

кадри за професионално усъвършенстване и 

тяхната активност в развитите на иновативни 

практики 

иновативни методи за преподаване Степен на удовлетвореност 

 Включване в програми и проекти за образователни 

мобилности  

Повишаване на квалификацията в други страни 

на ЕС 

2020-2021 Брой мобилности 

Степен на удовлетворенос 

Повишаване квалификацията и 

преквалификация на учителската 

колегия, съобразно променящите се 

изисквания и нуждата от добри 

професионалисти по професии от 

направления 

Квалификация на учителите по въвеждането на 

нови учебни програми 

Усъвършенстване на уменията на учителите за 

работа с приложни компютърни програми и 

изготвяне на продукти, предполагащи 

интегрирането на отделни предметни области и 

междупредметни връзки, чрез интерактивни 

методи на преподаване и информационните 

технологии 

  2020-2024 Брой обучени учители 

Получени сертификати 

 Подкрепа за учители, работещи с ученици в риск от 

отпадане 

  

Преодоляване на проблема с безпричинните 

отсъствия и проблемното поведение 

2020-2024 Брой квалификационни 

курсове  

Степен на удовлетвореност 

 Квалификации на учителите за работа с ученици в 

риск 

Намаляване дела на отпадащите и/или в риск 

ученици 

2020-2024 Брой квалификационни 

курсове 

 Създаване на условия за обмен на практики между 

училища с еднакви или сходни професионални 

направления в национален и европейски мащаб 

Внедрени добри практики и отчитане на 

резултати 

   2020-2024 Брой проведени 

мероприятия 

Приоритет 4  - Училището желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното развитие на учениците 

Обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на ученици със 

специални образователни потребности, в 

риск, с изявени дарби, с хронични 

заболявания 

 

Провеждане на занимания по интереси 

  

Алтернативно обучение и възпитание, свързани с 

творческото развитие на учениците.  

     2020-2024 Брой извънкласни 

дейности 

 Формиране на екип за подкрепа за личностно 

развитие с участието на психолог или педагогически 

съветник 

 

Диференцирана работа с учениците със 

специфични образователни интереси 

 

 2020-2024 Брой участници – учители и 

ученици 

Индивидуални дейности 

 

 Извършване на оценка на индивидуалните 

потребности на ученика 

Изграждане на подкрепяща среда Ежегодно Брой инициативи, анкети, 

проучвания, беседи 

 Изготвяне на план за подкрепа за личностно 

развитие на ученика 

Оказване на педагогическа и психологическа 

подкрепа за общуване и социализация 

 

Ежегодно Брой учители и ученици 

 Съвместна работа с родителите, а при необходимост 

и с регионалните центрове за подкрепа на процеса за 

приобщаващото образование и/или с центровете за 

подкрепа за личностно развитие.  

Постигане на по-добър диалог с учениците и 

родителите и оказване на педагогическа и 

психологическа подкрепа за общуване и 

социализация  

 

     2020-2024 Проведени консултации, 

срещи 

Степен на удовлетвореност 

 

Целена Превенция на отпадането и/или Подкрепа за преодоляване на обучителни трудности,  Допълнителна работа и консултации,      Постоянен Брой консултации 



преждевременното напускане на 

училище спрямо ученици в риск 

 

контрол на отсъствията от училище преодоляване на обучителни затруднения 

 Осигуряване на транспорт за ученици от отдалечени 

малки населени места и такива, чиито семейства са с 

ниски доходи. Осигуряване на стипендии 

Намаляване на риска от преждевременно 

напускане 

   2020-2021 Брой карти за транспорт, 

брой стипендии 

Обновяване и обогатяване на 

материалната база – подобрения в 

интериор, екстериор и информационна 

инфраструктура 

Модернизиране на класните стаи и кабинети 

  

Подобряване на материално-техническата 

база, създаване на опитмална среда и 

безопасни условия за учене  

2020-2024 Ремонтни дейности 

 Осигуряване и поддържане на устойчива кабелна 

или безжична инфраструктура 

Подобряване качеството на образование, 

повишаване мотивацията на учениците 

2020-2024 Степен на удовлетвореност 

 Ползване на иновативни технологии в 

образованието – интерактивни дъски, мултимедии, 

съвременно обзаведени кабинети   

 Подобряване качеството на образование, 

повишаване мотивацията на учениците 

. 

2020-2024 Закупени интерактивни 

дъски мултимедии 

 Поддържане на интернет страница и 

институционално портфолио   

Акуалност на информацията за състоянието на 
училището в сайта и портфолиото 

Постоянен Степен на удовлетвореност 

 Поддържане на електронен дневник   Подобряване нивото на комуникация между 

учители, ученици и родители   

Постоянен Степен на удовлетвореност  

Разширяване на възможностите за 

неформално учене на учениците чрез 

популяризиране формите на 

неформалното и самостоятелно учене 

 

 

Създаване на клубове по интереси, обогатяване на  

формите на извънкласна дейност 

  

Мотивиране на учениците за постигане на по-

високи резултати, намаляване броя на 

отсъствията.  

По-добра организация на свободното време и 

развитие творческия потенциал на учениците  

Постоянен Брой извънкласни форми, 

включени ученици и 

учители 



 Насърчаване на самоорганизирането на учениците 

и популяризиране на доброволческите дейности 

Активно взаимодействие с държавни и 

обществени организации по проблемите на 

образованието и възпитанието на младите хора  

Ежегодно Брой проведени семинари и 

информационни дни 

Приоритет 5  - Взаимодействия с родители, работодатели, институции и структури, работещи в областта на образованието и младежта 

 

Мотивиране на родителите за участие в 

дейността на училището 

Утвърждаване ролята на родителите в 

управлението,  мониторинга и контрола на 

училищните дейности.  

Приобщаване на родителите към училищния 

живот 

Ежегодно Брой родители, участващи 

в училищния живот 

 Сътрудничество с родителската общност Подобряване комуникациите между училищно 

ръководство, учители, ученици и родители  

Постоянен Брой родителски срещи, 

брой консултаци 

Присъствие на училището в 

общественото пространство 

Стимулиране на учениците и педагогическите 

специалисти за участие в публични изяви 

Престиж на училището. Авторитет на 

педагогическия колектив   

Постоянен Изяви, мероприятия, брой 

участващи ученици 

 Популяризиране на постиженията и резултатите в 

общественото пространство  

  

Популяризиране успехите на учениците. 

Мотивация и привличане на учениците 

Постоянен Брой постижения, изяви 

Брой публикации 

 Редовно отразяване на постиженията в медиите  

  

Издигане авторитета на училището  Постоянен Брой постижения. 

Информационни кампании, 

публикации, инициативи 

 Формиране на комуникационен екип, съставен от 

ученици и учители. Изработване на рекламни 

материали за промотиране на профили на обучение 

или конкретен празник/ проект/ или инициатива 

Формирано звено маркетинг, активно работещо в 

периода на приемната кампания 

 

  

  

  

  

Ежегодно Брой участници 

  

Рекламни материали, 

брошури 

Активизиране на взаимоотношенията на 

гимназията с НПО, бизнес, 

образователни и културни институции. 

Водене на политика на училището за 

осъществяване на трайни контакти с 

институциите 

  

Достъп на учениците до информация и 

консултация за кариерно развитие, и условията 

на пазара на труда  

  

  

Ежегодно Брой участници. 

Информационни 

кампании, публикации, 

инициативи.  

 Провеждане на дейности с центровете за развитие 

и кариерно ориентиране 

Подпомагане на учениците да опознаят по-добре 

собствената си личност и света на труда, да 

изградят умения за вземане на решения и 

осъществяване на преход от училище към 

професионалния живот 

Ежегодно Брой проведени срещи за 

кариерно консултиране 

 Провеждане на дейности с висши училища Предоставяне на информация за възможностите 

за професионална реализация и продължаване на 

образованието 

Ежегодно Брой беседи с 

представители на ВУЗ 



 


