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СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info, souphd@abv.bg 

 
 

 
 
 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 на мерките по Стратегията за развитие на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница  

за периода 2016-2020 г. 

 

ОБХВАТ  

Настоящият план за действие се базира на целите, приоритетите, мерките, дейностите и очакваните резултати, посочени в Стратегията 

за развитие на СЕУ ”Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница (2016-2020 г.). Предвидените дейности са разпределени по цели, 

следващи структурата на Стратегията с определен срок за изпълнение на всяка дейност.  

 

 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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ЦЕЛИ  

Цел 1: Утвърждаване на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Дупница като конкурентноспособно училище, което формира 

у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.  

 
№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Осъществяване на вътрешна мотивация у учениците 

чрез съдържателна учебно-възпитателна работа, 

свързана с училищни и извънучилищни 

мероприятия и дейности, състезания, екскурзии с 

учебно-възпитателна цел 

Учители Постоянен Делегиран бюджет 

2. Участие в обявени общински, регионални, 

национални и международни конкурси и състезания 

Учители по съответните 

предмети 

По график на 

НКИД, по покана 

Делегиран бюджет 

3. Организиране на информационни дейности в 

училището на общинско и областно ниво за учители 

и ученици 

РУО, Община, Директор Постоянен Делегиран бюджет 

4. Разработване и реализиране на училищни проекти за 

подпомагане на училищното възпитание и спорта 

Ръководство При наличие на 

подходящи 

проекти 

Делегиран бюджет, 

съфинансиране в 

зависимост от 

програмата 

5. Повишаване на привлекателността на учебния 

процес, на училищната среда и подобряване на 

учебната материална база 

Ръководство През месеците 

юли и август 

2016-2020 

Делегиран бюджет, 

съфинансиране по 

проекти 

6. Повишаване на социалните умения на учениците Учители Постоянен Делегиран бюджет 
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№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

чрез подпомагане на физическото, социалното и 

личностното им развитие 

7. Изпълнение на дейностите по Националния 

календар за извънучилищни дейности и 

Националния спортен календар на МОН 

Учители по предмети 

съобразно дейностите 

По график Делегиран бюджет, 

съфинансиране от други 

организации, 

предлагащи такова 

8. Развиване на партньорствата и сътрудничеството 

между училището и други центрове за обучение, 

местните читалища, музеи, градската библиотека, 

БЧК,  БМЧК и неправителствени организации 

Учители, Ученически 

съвет 

Постоянен Делегиран бюджет, 

неправителствени 

организации 

 

9.  

Включване в българската мрежа „Училища за здраве 

в Европа“ 

Координатор по проекта 

и екип 

2020 г. Делегиран бюджет 

10. Сътрудничество и обмен на иновации в изпълнение 

на НП „Иновации в действие“ 

Ръководство и учители 2019/2020 г. Съгласно правилата на 

НП 

 

Цел 2: Издигане и утвърждаване престижа и облика на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница като училище с 

преподаване на чужди езици и информационни технологии и на чувството за принадлежност към него на всеки възпитаник. 

 
№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Прилагане и спазване  на нормативната уредба в 

системата на образованието 

Ръководство, учители, 

служители 

Постоянен Делегиран бюджет 

2. Повишаване степента на усвояване на най-малко два 

чужди езика и информационни технологии с цел 

успешна реализация на българския и европейския 

трудов пазар 

Учители по чужд език и 

информационни 

технологии 

През учебната 

година 

Делегиран бюджет 
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№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

3. Осигуряване на възможности за продължаване на 

образованието в български и европейски 

университети 

Класни ръководители на 

гимназиален етап 

При постъпила 

информация и 

наличие на 

интерес 

Родители 

4. Продължаване и задълбочаване сътрудничеството с 

Министерството на образованието на Кралство 

Испания, Посолството на Руската Федерация, 

РКИЦ, Институт „Гьоте” и други международни 

институции, свързани с образованието и културата 

Ръководство, учители, 

свързани със 

съответните институции 

През учебната 

година 

Делегиран бюджет, 

институции 

5. Развиване на достъпа до съвременни 

информационни технологии 

 

Ръководство Постоянен Делегиран бюджет, 

проекти 

6. Създаване на възможности за ученически обмен и 

екскурзии с учебна, възпитателна и образователна 

цел в България и чужбина 

Ръководство и учители Постоянен  Делегиран бюджет и 

родители 

 

Цел 3: Изграждане на образовани и възпитани личности с възможности за реализация. Поставяне на ученика в центъра на 

цялостната дейност, грижа и внимание за неговото развитие и обучение. Осигуряване на качествено образование и възпитание, 

културни и спортни изяви на общински, областни, национални и международни конкурси, състезания и олимпиади. 

№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Създаване на условия за приемственост между 

различните класове и степени 

Учители в ІV, V, VІІ, 

VІІІ клас 

В началото на 

учебната година 

Делегиран бюджет 

2.  Участие и реализиране на нови проекти за 

повишаване мотивацията на учениците за участие в 

учебния процес, подобряване качеството на 

образование и обновяване на МТБ 

Ръководство, комисии Постоянен Делегиран бюджет, 

национални програми и 

проекти 
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№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

3. Създаване на условия за въвеждането на 

информационните технологии в  организирането и 

провеждането на учебния процес по всички учебни 

предмети 

Ръководство, учители Постоянен Делегиран бюджет, 

национални програми и 

проекти 

4. Създаване на устойчиви механизми и инструменти 

за гарантиране на сигурността и здравето на 

учениците 

Ръководство, учители, 

медицинска сестра, 

охрана 

Постоянен Делегиран бюджет 

5. Подготовка на ученици за представяне на 

междуучилищни, общински, регионални, 

републикански и международни състезания, 

конкурси и първенства 

Учители по предмети По график Делегиран бюджет, 

национални програми 

6.  Включване на учениците в занимания по интереси в 

съответствие с желанието на учениците, 

родителите, спецификата на заниманията и 

възможностите на учениците 

Ръководство, учители По график Делегиран бюджет 

7. Отразяване и популяризиране на постигнатите 

резултати и успехи в училищни и извънучилищни 

дейности в сайта на училището и в медиите 

Директор, Д. Петрова При наличие на 

успехи 

Делегиран бюджет 

 

Цел 4: Прилагане на нормите на съвременния български книжовен език и издигане равнището на грамотност: 

№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Прилагане на нормите на съвременния български 

книжовен език 

учители Постоянен Делегиран бюджет 

2. Привличане на общественото внимание към  

значението на грамотността и популяризиране 

 на четенето 

Учители, библиотекар Постоянен Делегиран бюджет 

3. Популяризиране на добри практики и на проблеми, 

свързани с грамотността 
Учители,  

МО- хуманитарни 

При наличие на 

добри практики 

Делегиран бюджет 
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дисциплини,  

МО – начални учители 

4. Повишаване на квалификацията на учителите за 

издигане на равнището на грамотност 

Методически 

обединения 

По план на МО Делегиран бюджет, от 

средства за 

квалификация 

5. Участие в Националната седмица на четенето 

 
Учители, класни 

ръководители, 

библиотекар 

По график Делегиран бюджет 

 

Цел 5: Подобряване на дейностите при целодневното обучение и разширяване обхвата на учениците 

№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Акцентиране върху подготовката за НВО и ДЗИ 

чрез допълнителна работа и консултации 

Учители по предметите 

от НВО 

През учебната 

година 

Делегиран бюджет 

2. Обективно оценяване знанията на учениците, 

съгласно нормативната уредба 
Учители Постоянен Делегиран бюджет 

3. Усъвършенстване работата с изоставащите ученици 

 

Учители, психолог, 

ресурсен учител, 

логопед 

Постоянен, по 

график за 

консултации 

Делегиран бюджет, 

проекти 

4. Оптимизиране на психологическата среда в клас и 

интегриране на учениците със СОП 

 

Учители, психолог, 

ресурсен учител, 

логопед 

Постоянен Делегиран бюджет, 

проект „Подкрепа за 

равен достъп и 

личностно развитие“ по 

ОП „НОИР“ 

 

Цел 6: Чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие 

със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и 

насилие. 

№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Спазване на Етичния кодекс на училището Ръководство, комисия, Постоянен Делегиран бюджет 
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№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

учители, служители, 

Обществен съвет, УН, 

Ученически съвет 

2. Обединяване усилията на целия колектив за 

недопускане на нарушения на правилниците в 

училище 

Ръководство, комисии, 

учители, Ученически 

съвет 

Постоянен Делегиран бюджет 

3. Взаимодействие с Центровете за обществена 

подкрепа на територията на града за превенция на 

преждевременното напускане на училище 

Ръководство, психолог, 

учители, УКССНДНП, 

Община 

Постоянен Делегиран бюджет 

4. Повишаване на взискателността по опазване на МТБ Ръководство, класни 

ръководители, учители, 

служители 

Постоянен Делегиран бюджет 

5. Отговорно прилагане и спазване на системата за 

дежурство в училище 

Класни ръководители, 

Ученически съвет 

Постоянен Делегиран бюджет 

6. 

 

Контрол по изпълнение дейностите, свързани с 

осигуряване на безопасни условия на обучение, 

дейността на комисиите по безопасност на 

движението, противопожарна охрана, гражданска 

защита и провеждане на часа на класа 

Ръководство, комисия по 

БУОВТ, комисия по БД, 

класни ръководители 

Постоянен Делегиран бюджет 

7. Познаване и спазване на Правилника за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на обучение и 

труд в училището 

Ръководство, класни 

ръководители, 

Ученически съвет 

Постоянен Делегиран бюджет 

8. Възпитаване на умения и поведение при кризи и 

екстремни ситуации. Периодично, два пъти 

годишно, провеждане на практическо обучение -

проиграване на основни бедствени ситуации 

Ръководство, комисия по 

БУОВТ, класни 

ръководители, 

РС„ПБЗН“ 

Два пъти в 

учебната година 

Делегиран бюджет 

9. Осигуряване на условия за ученическо столово 

хранене при целодневна организация на ОВП 

Ръководство, учители в 

ПИГ, „Ученическо 

хранене“ ЕООД 

През учебните 

дни 

Предоставени средства 

от МОН по програмата, 

ДФ „Земеделие“ 
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№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

(„Училищен плод“ и 

„Училищно мляко) 

10. Превенция на насилието и агресията сред учениците Ръководство, 

УКССНДНП,  учители, 

психолог, класни 

ръководители, 

Ученически съвет, 

Детска педагогическа 

стая, Община 

Постоянен, 

лекции по график; 

по план на 

класните 

ръководители, по 

план на 

УКССНДНП 

Делегиран бюджет 

 

Цел 7: Поддържане квалификацията на учителите на високо ниво. 

 
№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Участие на учителите в различни форми за 

повишаване на квалификацията, кариерното им 

развитие и усъвършенстване на педагогическите 

им умения и компетентности 

Ръководство, МО, 

учители 

По план за 

квалификационна 

дейност; по план 

на МО, по друга 

информация 

Делегиран бюджет, от 

средства за 

квалификация 

2. Споделяне на добри практики от придобити 

квалификационни форми 

Участници в 

квалификационни 

форми 

При участие в 

квалификационни 

форми 

Делегира бюджет, от 

средства за 

квалификация 

3. Оптимизиране работата на Методичните 

обединения и вътрешно-квалификационната 

дейност 

Председатели на МО По план на МО Делегиран бюджет, от 

средства за 

квалификация 

4. Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти: 

 задължителна квалификация, която се 

Директор, 

заместник-директори 

педагогически 

специалисти 

2016-2020 Делегиран бюджет, от 

средства за 

квалификация 
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измерва чрез система от квалификационни 

кредити  

 задължителна вътрешно-институционална 

квалификация  

 атестация на 4 години  

 кариерно израстване на учителите и на 

останалите педагогически специалисти  

 стажант-учител и учител-наставник 

главни учители, 

представители на 

Обществения съвет 

 

Цел 8: Подобряване на работата с родителската общност 

№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Засилване на връзката училище-семейство чрез 

използване на креативни подходи за мотивиране на 

заинтересоваността на родителите към учебния 

процес  

Ръководство, класни 

ръководители, 

Обществен съвет, 

Училищно 

настоятелство 

Постоянен Делегиран бюджет, УН, 

спонсори 

2. Развиване на ефективността на връзката учител - 

родител  

Учители, психолог, 

Обществен съвет, УН 

Постоянен Делегиран бюджет, УН, 

спонсори 

3. Взаимодействие с Обществения съвет към СУ ”Св. 

П. Хилендарски”, гр. Дупница 

Ръководство По план Делегиран бюджет 

4. Спазване на графика за консултации и приемно 

време 

Ръководство, учители По график Делегиран бюджет 

5. Планиране и реализиране на съвместни дейности с 

родителите 

Класни ръководители По план на 

класния 

ръководител, при 

инициативи 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 

6. Родителски срещи, на които да се информират 

родителите своевременно за успеха и развитието на 

Ръководство, класни 

ръководители, учители, 

Най-малко по две 

родителски срещи 

Делегиран бюджет, 

спонсорство 
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№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

учениците в образователно-възпитателния процес; 

за спазването на училищната дисциплина; уменията 

на децата за общуването със съучениците и 

учителите; интегрирането им в училищната среда и 

приемане на различията; за посещаемостта на 

учебните часове от учениците; за отсъствията на 

ученика от учебни часове 

психолог, родители в учебен срок; при 

необходимост 

7. Учителите да консултират родителите за 

възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите 

му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от 

специалист, когато това се налага 

Учители, родители По график, при 

необходимост 

Делегиран бюджет 

8. Предоставяне на възможност на родителите да 

изразяват мнение и да правят предложения за 

развитието на училището; да бъдат консултирани 

по въпроси, свързани с възпитанието на децата и 

учениците от специалисти – педагози, психолог, 

логопед и др. 

Ръководство, учители, 

психолог, логопед, 

ресурсен учител 

По график, при 

необходимост, 

чрез ел. страница 

и ел. поща на 

училището  

Делегиран бюджет 

9. Използване на електронен дневник за информация 

на родителите и връзка с тях 

МОН, ръководство, 

учители 

От учебната 

2017/2018 година 

МОН, делегиран бюджет 

 

 

Цел 9: Подобряване на материалната база, физическата среда, информационното и библиотечно осигуряване 

 
№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 
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№  Дейност/Задача Отговорник Срок за 

изпълнение 

Източник на 

финансиране 

1. Естетизиране на училищната среда – озеленяване 

на двора на училището, реновиране на спортните 

игрища и създаване на кътове за игра и отдих 

Ръководството, 

учителите 

2016-2020 година Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 

2. Устойчиво  подобряване  на  учебно-техническата  

материална  база – кабинети, ИКТ, кътове за 

занимания по интереси в ЦДО, библиотека 

Ръководството, 

учителите  

2016-2020 година Делегиран бюджет, 

спонсорство 

3. Осигуряване на съвременна прожекционна и 

мултимедийна  апаратура, на информационни 

програмни продукти 

Ръководството, 

учителите 

2016-2020 година Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 

4. Достъп до интернет в цялата сграда на училището Ръководството 2016/2017 учебна 

година 

Делегиран бюджет 

5. Осигуреност на всички учители с лаптопи и достъп 

до нови софтуерни продукти и образователни 

сайтове 

Ръководството, 

учителите 

2016-2020 година Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 

6. Осигуряване на размножителна техника, 

консумативи, работни помощни материали 

Ръководството 2016-2020 година Делегиран бюджет, 

спонсорство 

7. Доизграждане на системата за външно и вътрешно 

видео наблюдение, гарантираща опазване живота и 

здравето на участниците в учебния процес 

Ръководството,  

община Дупница 

2016-2020 година Делегиран бюджет 

8. Постоянно обогатяване на библиотечен фонд  с 

художествена и методична литература 

Ръководството, 

учителите, 

2016-2020 година Делегиран бюджет, 

издателства, проекти 

9. Подновяване на уредите в съществуващата в 

училището фитнес зала 

Ръководството 2016/2017 учебна 

година 

Делегиран бюджет, 

спонсорство, проекти 

10. Гарантиран достъп до медицински услуги Ръководството, 

медицинска сестра 

2016-2020 година Делегиран бюджет, 

спонсорство 

 

 

Настояшият план подлежи на актуализация. 


