
 

ІХ. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 

 

№ Специфични цели Дейности Ангажирани лица Срок Финансиране Индикатори 

1 Изготвяне на 

документи, съобразени 

със спецификата на 

училището и с 

изискванията на ЗПУО 

и нормативните 

актове, свързани с него 

 

1. Изработване на етичен 

кодекс на училищната 

общност 

2. Изготвяне на програма за 

предоставяне на равни 

възможности и за 

приобщаване на децата и 

учениците от уязвими 

групи 

3. Изготвяне на програма за 

превенция на ранното 

напускане на училище 

4. Изготвяне на правилник 

за дейността на 

училището, училищния 

учебен план, годишен 

план за дейността на 

училишето, план за 

квалификационната 

дейност, правилник за 

осигуряване на безопасни 

условия на обучение, 

възпитание и труд, мерки 

за подобряване на 

качеството на 

образователно- 

възпитателния процес 

Директор, ЗДУД 

ЗДАСД, училищен 

психолог, педагогически 

съветник 

Главни учители  

8.09.2017 г. бюджет на 

училището 

Брой изготвени 

документи 



правилник за 

документооборота и др. 

2 Успешно реализиране 

на държавния план-

прием 

 

1. Определяне ред и условия 

за прием в V клас и 

тяхното обявяване на 

сайта на ППМГ 

2. Формиране на комисии за 

изпълнение на дейностите 

по приема 

3. Изготвяне на рекламни 

материали  

4. Участие в „Панаира на 

образованието”, 

организиран ежегодно от 

община Враца 

5. Консултиране на 

родителите на 

кандидатстващи ученици 

в ППМ „Акад.Иван 

Ценов“  в индивидуални 

разговори и родителски 

срещи  

 

Директор 

ЗДУД 

Комисии по приема  

декември -

юли 2018 г. 

бюджет на 

училището 

Пълняемост на 

паралелките прием  

V и VІІІ клас 

 

 

 

Брой изготвени 

рекламни 

материали 

 

 

 

Брой консултирани 

родители 

3 Постигане на високо 

ниво на 

общообразователната 

подготовка и 

използване на 

възможностите на 

профилираното 

обучение за 

осъществяване на 

качествен 

1. Изготвяне на мерки за 

повишаване качеството на 

образованието 

2. Прилагане на единни 

критерии за оценяване по 

различните предмети. 

3. Работни срещи в 

методическите 

обединения за обмяна на 

добри педагогически 

Директор 

ЗДУД 

Главни учители 

Председатели на КОО и 

МО 

Учители по учебни 

предмети 

8.09.2017 г. 

 

 

Постоянен 

Бюджет на 

училището 

НП „Мярка без 

свободен час“ 

Брой участвали 

учители 

 

 

 

 

 

Брой проведени 

работни срещи 

 



образователно-

възпитателен процес 

практики. 

4. Повишаване на 

качеството на обучението 

по профилиращите 

предмети чрез използване 

съвременни електронни 

ресурси 

5. Оптимално използване на 

възможностите на  

кабинетната система в 

училището. 

6. Използване на иновативни 

методи на обучение, 

осъществяване на 

междупредметни връзки.  

 

 

 

Брой проведени 

учебни занятия в 

които се използват 

електронни ресурси  

 

Брой часове, 

проведени в 

кабинетите 

 

Брой проведени 

учебни часове в 

които се използват 

иновативни методи 

на обучение 

4. Повишаване 

ефективността на 

образователно-

възпитателния процес 

и превръщането на 

ученика в активен 

участник в него чрез 

използване на 

иновативни методи и 

технологии. 

 

 

1. Разработване на уроци от 

учителите от всички КОО 

чрез прилагане на 

иновативни методи и 

технологии. 

2. Обмяна на добри 

иновативни практики във 

всяко методическо 

обединение и между 

методическите 

обединения. 

3. Събиране на добри 

иновативни практики в 

електронната библиотека 

на училището. 

4. Организиране на 

регионални методически 

Директор 

ЗДУД 

Главни учители 

Председатели на КОО и 

МО 

Учители по учебни 

предмети 

  Брой проведени 

учебни часове в 

които се използват 

иновативни методи 

на обучение 

 

Брой проведени 

работни срещи 

 

 

Брой проведени 

иновативни 

практики, 

включени в 

електронната 

библиотека 

 



срещи за представяне на 

добър иновативен 

педагогически опит от 

учители от ППМГ. 

5. Издаване  на сборник с 

добри иновативни 

педагогически практики 

на учителите от ППМГ 

„Акад.Иван Ценов“ 

6. Участие на учители от 

ППМГ„Акад.Иван Ценов“  

в национални 

педагогически 

конференции за 

популяризиране на добър 

иновативен педагогически 

опит. 

 

 

Брой проведени 

методически срещи 

 

 

 

Издаден сборник 

 

 

 

 

Брой участвали 

учители 

5. Изграждане на 

компетентности, 

необходими за успешна 

личностна и социална 

реализация. 

 

1. Придобиване на 

компетентности за 

прилагане принципите на 

демокрацията за активно 

и отговорно гражданско 

участие. 

2. Придобиване на 

компетентности за 

разбиране на глобалните 

процеси. 

3. Работа по учебни проекти 

индивидуално и/или в 

екип. 

4. Изграждане на умения за  

Директор 

ЗДУД 

Учителите по учебни 

предмети 

Постоянен  Брой ученици с 

придобити 

компетентности 

 

 

 

Брой ученици с 

придобити 

компетентности 

 

Брой ученици, 

работи по проекти 

 

 



работа с информационни 

ресурси 

 

Брой ученици с 

изградени умения 

6. Постигане на високи 

резултати над средните 

за страната на НВО, 

ДЗИ и успешно 

представяне на 

кандидатстудентските 

изпити 

 

1. Запознаване на учениците 

с учебно-изпитните 

програми по учебни 

предмети за НВО и ДЗИ  

2. Своевременно 

консултиране на 

учениците от учителите 

по съответния учебен 

предмет за правилен 

избор на ІІ ДЗИ 

3. Провеждане и проверка на 

пробни ДЗИ и НВО по 

различни предмети. 

4. Популяризиране на 

резултатите от НВО и 

ДЗИ 

 

Директор 

ЗДУД 

Учителите по учебни 

предмети 

Постоянен Бюджет на 

училището 

Брой запознати 

ученици 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

Брой участия в 

медии  

Брой публикувани 

статии 

7. Засилване на 

приложния характер 

на обучението, 

ориентирано към 

конкретни резултати 

 

1. Ориентиране на процеса 

на обучение към 

стимулиране на  

самостоятелното и 

критично мислене на 

учениците чрез поставяне 

на различни 

изследователски задачи и 

засилване на проектното 

начало. 

2. Организация на 

образователно-

възпитателния процес, 

Директор 

ЗДУД 

Учителите по учебни  

предмети 

Постоянен  Брой проведени 

часове с проектни 

дейности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой проведени 

часове с 



която провокира 

усъвършенстване на 

практическите умения на 

учениците. 

3. Ефективно планиране и 

организация при 

провеждането на часовете 

за лабораторни 

упражнения по природни 

науки. 

 

практическа 

приложимост 

 

 

 

Брой проведени 

часове за 

лабораторни 

упражнения 

8. Развитие на 

възможностите на 

изявени и талантливи 

ученици 

 

1. Реализиране на план-

прием на ученици в V 

клас, с цел ранно 

откриване на 

математически талант  и 

създаване на условия за 

развитието му.  

2. Организиране на форуми 

за изява на талантливи 

ученици. 

3. Диференцирана работа с 

изявени и талантливи 

ученици по НП 

„Ученически олимпиади и 

състезания”, модул 

„Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за 

участие в ученическите 

олимпиади”  

4. Привличане на  външни 

лектори при подготовката 

на изявени и талантливи 

Директор 

ЗДУД 

Учителите по учебни 

предмети 

Ръководителите на групи 

по НП „Ученически 

олимпиади и състезания“ 

 

Постоянен Бюджет на 

училището 

НП „Ученически 

олимпиади и 

състезания“ 

Модул 

„Осигуряване на 

обучение на 

талантливи 

ученици за 

участие в 

ученическите 

олимпиади“ 

Пълняемост 

паралелки V клас 

 

 

 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

 

 

 

 

 

Брой участвали 

външни лектори 



ученици за участие в 

национални олимпиади, 

състезания и конкурси. 

5. Съвместна работа с 

Ученическия институт по 

математика и 

информатика към БАН. 

6. Подкрепа на учениците, 

заели призови места, при 

кандидатстване за 

стипендия от община 

Враца. 

7. Информиране на 

учениците, заели призови 

места за възможностите  

за кандидатстване за 

стипендия от община 

Враца. 

 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

 

Брой подкрепени 

ученици 

 

 

 

 

Брой информирани 

ученици 

 

 

 

 

9. Развитие на 

гражданско, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 

 

1. Усвояване на умения за 

отговорно поведение в 

гражданското общество, 

възпитание в дух на 

патриотизъм. 

2. Провеждане на 

инициативи за  

изграждане у учениците 

на култура на поведение, 

основана на толерантност, 

хуманизъм и зачитане на 

правата на членовете на 

училищната общност. 

Директор 

ЗДУД 

Педагогически съветник, 

Училищен психолог 

Учителите по предмети  

Постоянен   

 

Брой ученици 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

 

 

 

 



3. Използване на ресурсите, 

които предоставя РИОСВ, 

ПП „Врачански балкан”, 

ПЦ „Натура” (база, 

лектори, брошури, филми 

и др.) за развитие на 

екологичната култура на 

учениците. 

4. Участие в инициативи и 

мероприятия, 

организирани от различни 

институции и НПО, 

свързани с гражданското 

и интеркултурно 

образование 

5. Съхраняване на 

традициите на ППМГ и 

възпитаване на усещане за 

принадлежност към 

училището чрез участие в 

мероприятия и въвеждане 

на ученически униформи. 

6. Участие в семинари, 

лектории и дискусии, 

насочени към 

приобщаване на 

различните и ранна 

социализация на 

учениците от етническите 

малцинства. 

7. Развитие на младежкото 

доброволчество и участие 

в благотворителни 

 

Брой часове,  в 

които са 

използвани ресурси 

 

 

 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

 

 

 

Брой участвали 

учители 

 

 

 

 

 

 

Брой участвали 

ученици в 

кампании 



кампании. 

10. Развитие на здравно 

образование 

 

1. Осигуряване на 

комплексно здравно 

образование, насочено 

към превенция на 

тютюнопушенето, 

употребата на алкохол, 

наркотичните и 

упойващите вещества. 

2. Формиране на сексуална 

култура. 

3. Превенция на 

инфекциозни и вирусни 

заболявания. 

4. Популяризиране на 

здравословното хранене и 

активния начин на живот. 

5. Използване на ресурсите, 

които предоставя РЗИ 

(база, лектори, актуални 

здравни брошури, филми 

и др.) за подобряване на 

здравната култура на 

учениците. 

 

Директор 

ЗДУД 

Педагогически съветник, 

Училищен психолог 

Фелдшер 

Класните ръководители 

Постоянен  Брой участвали 

ученици 

 

 

 

 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

Брой участвали 

ученици 

 

Брой участвали 

ученици 

 

Брой часове,  в 

които са 

използвани ресурси 

 

11. Ефективна рекламна 

кампания за 

популяризиране на 

дейността и 

постиженията на 

ППМГ 

 

1. Развитие и обогатяване на 

сайта на гимназията: 

 публикуване на 

утвърдените от ПС 

документи; 

 поместване на актуална 

информация, полезна за 

учениците и родителите; 

Директор 

Технически секретар 

РИКТ 

Постоянен Бюджет на 

училището 

Училищно 

настоятелство 

дарения 

Брой информирани 

учители, ученици и 

родители 

 

 

 

 

Брой ученици 



 популяризиране на 

успехите и постиженията 

на възпитаниците на 

гимназията; 

 популяризиране на 

профилите след Х клас и 

дейностите по приема 

чрез сайта на гимназията  

2. Актуализиране и 

обогатяване на 

обособените във фоайето 

на гимназията табла за 

изявени ученици и 

учители. 

3. Провеждане на Ден на 

отворените врати. 

4. Участие в Панаира на 

образованието, 

организиран от община 

Враца. 

5. Провеждане на активна 

медийна политика с 

участието на учители и 

ученици. 

6. Изграждане на постоянен 

екип от учители, 

разработващи рекламната 

стратегия на училището. 

 

 

 

Брой ученици и 

учители 

 

 

 

 

 

 

 

Брой участвали 

ученици и учители 

 

Брой участвали 

ученици 

 

 

 

Брой участвали 

ученици и учители 

 

 

 

Изграден екип 

12. Оптимизиране  на 

ефективността и 

прозрачността  на 

управлението в 

1. Включване на учители 

при вземането на 

управленски решения чрез 

участие в различни 

Директор 

ЗДУД 

ЗДАСД  

 

Постоянен  Брой включени 

учители 

 

 



училище комисии. 

2. Конструктивен диалог със 

синдикатите.  

3. Тясно сътрудничество с 

Училищното 

настоятелство и 

Обществения съвет. 

4. Добро управление на 

финансовите средства  в 

условия на делегирани 

бюджети. 

5. Запознаване на 

педагогическия колектив 

с финансовия отчет за 

изразходените средства за 

тримесечие, шестмесечие 

и за годината. 

6. Срещи на ръководството с 

методическите 

обединения и обсъждане 

на възникнали проблеми. 

7. Обсъждане на вътрешните 

правила за работна 

заплата. 

8. Осъществяване на 

ефективен контрол на 

образователно-

възпитателния процес. 

9. Усъвършенстване на  

критериите за подбор на 

педагогически кадри.  

10. Оптимизиране на 

вътрешноучилищната 

 

Брой  проведени 

срещи със 

синдикатите 

 

Брой  проведени 

срещи с УН и ОС 

 

 

 

 

 

Брой информирани 

Педагогически 

специалисти 

 

 

 

 

Брой  проведени 

срещи 

 

Брой  проведени 

срещи 

 

 

Брой проверени 

учители 

 

критерии за подбор 

 

 

брой информирани 



информационна система. учители 

13. Осъвременяване на 

училищната 

материално-

техническа база 

 

1. Осигуряване на достъпна 

архитектурна среда – 

изграждане на рампа. 

2. Саниране, подмяна на 

отоплителна инсталация и 

абонатна станция н 

спортна зала . 

3. Подмяна на електрическа 

и отоплителна инсталация 

в спортна зала. 

4. Цялостен ремонт на 

стълбище, главен и заден 

вход и коридори 

приземен,  I,  II и III етаж. 

5. Хидроизолация на I етаж 

и покрив 

6. Ремонт на съществуващи 

и изграждане на нови 

тоалетни на приземен и I 

етаж. 

7. Изграждане на разливочна 

в столовата. 

8. Текущи ремонти за 

естетизиране на класните 

стаи. 

9. Осигуряване и 

периодично 

осъвременяване на 

наличната техника и 

дидактическите 

материали. 

 

Директор 

ЗДАСД 

Домакин 

 

2018 -2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен 

 

Инвестиционна 

програма 

Община Враца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства от 

бюджета на 

училището. 

 

 

Намаляване 

разходите на 

училището 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой ремонтирани 

стаи 

 

Брой материали 

 

 

 

 

 



10. Своевременно снабдяване 

със заявените материали и 

консумативи за 

лабораторни упражнения.  

11. Обогатяване на 

библиотечния фонд. 

12. Абонамент за 

специализирани 

образователни издания. 

13. Изграждане на 

пристройка за 

преминаване на 

едносменен режим на 

обучение 

Брой материали и 

консумативи за 

лабораторни 

упражнения 

Брой печатни 

издания 

Брой 

специализирани 

издания 

Брой класни стаи, 

кабинети, сервизни 

помещения и др.. 

14. Осигуряване на 

стабилност, ред и 

защита на учениците в 

училище. 

1. Провеждане на 

периодични инструктажи 

за опазване на живота и 

здравето на учениците. 

2. Осъществяване на 

ефективно 

видеонаблюдение. 

3. Осигуряване на охрана и 

строг пропускателен 

режим. 

4. Въвеждане на чек-система 

за пропускателен режим в 

училище. 

5. Ефективно дежурство на 

учители и ученици 

6. Провеждане на 

практическо занятие по ГЗ 

– симулиране на основни 

бедствени ситуации: 

Директор 

ЗДАСД 

ЗДУД 

Постоянен Средства от 

бюджета на 

училището 

Брой 

инструктирани 

ученици 

 

Видеозапис  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой дежурни 

учители и ученици 

 

 

Брой участвали 

ученици 



земетресение, наводнение, 

пожар, производствена 

авария, терористичен акт. 

7. Провеждане на обучение 

по график по БДП. 

 

 

 

 

Брой участвали 

ученици 

 

15. Усъвършенстване на 

квалификационната и 

вътрешноквалификаци

онната дейност за 

постигане на по-високи 

резултати в 

образователно-

възпитателния процес. 

1. Провеждане на тематични 

педагогически съвети. 

2. Участие на учителите в 

заложените в плана за 

квалификационната 

дейност на училището 

обучения. 

3. Участие на учителите в 

избрани от тях 

квалификационни форми, 

свързани с кариерното им 

развитие. 

4. Обмяна на информация и 

споделяне на опит в 

рамките на методическите 

обединения и учителския 

колектив. 

5. Поддържане  на регистър 

на проведените 

квалификационни 

дейности в училище. 

Директор 

ЗДУД 

Главни учители 

Председателите на КОО 

и МО. 

Постоянен Средства от 

бюджета на 

училището 

Брой проведени 

тематични ПС 

Брой участвали 

учители 

 

 

Брой участвали 

учители 

 

 

 

Брой участвали 

учители 

 

 

 

 

Брой включени 

квалификационни 

дейности 

  

16. Подобряване на 

взаимодействието 

между основните 

партньори в 

училищната общност – 

ученици, учители и 

1. Активизиране на 

сътрудничество с 

Училищното 

настоятелство. 

2. Координиране на 

дейностите с 

Директор 

Педагогически съветник 

Училищен психолог 

Класни ръководители 

Учители по учебни 

предмети 

Постоянен  Брой  проведени 

срещи 

 

 

Брой  проведени 

срещи 



родители. Обществения съвет. 

3. Включване на ученици и 

родители в разработване 

на проекти. 

4. Активизиране на 

контактите с учредения 

клуб „Приятели на ПМГ”. 

5. Развитие на ученическото 

самоуправление чрез 

подобряване дейността на 

УС и класните съвети. 

6. Навременно откриване и 

диагностициране на 

проблемните ученици. 

7. Подобряване на дейността 

на УК за превенция и 

противодействие на 

противообществени 

прояви на малолетни и 

непълнолетни. 

 

 

Брой  включени 

ученици и 

родители 

Брой  проведени 

срещи 

 

Брой  проведени 

срещи 

 

Брой 

диагностицирани 

ученици 

 

Брой  проведени 

срещи 

 

 

 

 

ОДОБРЯВАМ, 

Момчил Младенов 

Председател на Обществения съвет при ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца 


