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Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” 
гр.Попово, 7800, ул.”Раковска“ №1, тел: 0608/46551, тел/факс:0608/46552 

e-mail: info@pgss-popovo.com , www.pgss-popovo.com 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………. 

ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГСС „Н. ПУШКАРОВ“ 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ПУШКАРОВ” 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 
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I. Водещи направления в работата на ПГСС „Н.Пушкаров“:  

a. Утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в 

електронна среда.  

b. Преодоляване на последиците от COVID - 19 в образованието на базата на натрупания опит. 

c. Активно изпълнение и устойчивост на напредъка по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст 

d. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО, ДЗИ и ДИ за ППК. 

e. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците. 

f. Осигуряване професионално образование, съответстващо на нуждите на пазара на труда. 

g. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за 

развитие и квалификация и насърчаване обмена на добри практики. 

 

II. Основни приоритети в дейността на ПГСС „Н.Пушкаров“: 

h. Изпълнение на Стратегия за развитие на училището за изграждане на собствен облик чрез утвърждаване на висок 

професионализъм в работата и повишаване професионалната компетентност на учителите, служителите и учениците.  

i. Прилагане на принципите за приобщаващото образование за намаляване дела на отпадналите и преждевременно 

напусналите от образователната система ученици. 

j. Повишаване на функционалната грамотност на обучаваните за постигане на иновативно образование, базирано на 

въвеждането и използването на платформи за електронно обучение. 

k. Квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри. 

l. Подобряване и по-ефективни връзки с бизнеса, както и адаптиране на професионалното образование и обучение към 

нуждите на пазара на труда. 

m. Оптимизиране на организационната среда с цел управление на качеството на обучение в ПГСС „Н.Пушкаров“ за 

подобряването на индивидуалния напредък на всеки ученик. 

n. Предприемане на целенасочени действия на училищно ниво за превръщане на ученето през целия живот в реалност.  

o. Ефективна работа на екипите за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система 

на ученици в задължителна училищна възраст. 
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p. Активно партниране с родителската общност за възпитаване на учениците в ценности и добродетели, за нетърпимост към 

агресията, нетолерантността и за зачитане на правата, спазване на правилата и задълженията.  

q. Целенасочено планиране и организиране на Държавен план прием за учебна 2021/2022 година. 

 

III. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейности по Срок 

Индикатори за изпълнение 

Отговорник Забележка 
Мерна единица 

(брой, %) 

Базова 

стой- 

ност 

Целева 

стойнос

т 

1.  Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната  система (2013 – 2020) 

1.1.  

Планиране и осъществяване на контрол за 

редовно вписване на отсъствията на учениците 

в ЗУД и подаване на данните към Регистъра за 

движение на учениците. 

Януари  

2021 г.  

Брой протокжлш 10   10 

 

Директор, ЗДУД 

 

 

1.2.  

Оказване на методическа подкрепа при 

организиране на дейностите в училищата 

относно прилагане на механизма за 

противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците. 

Януари  

2021 г. 

Брой проведени 

консултации 

3 При 

необход

имост 

Пед.съветник  

1.3.  

Формиране и на екипи за обхват и 

координиране на дейността им.  

Съгласно 

ПМС 

№100/ 

08.06.2018 

г. 

Брой създадени 

екипи 

1 1 Директор, ЗДУД 

Пед.съветник 

 

1.4.  

Иницииране на екипни срещи за предприемане 

на допълнителни мерки с оглед на прилагане 

на комплексен подход, включващ и налагането 

на санкция от страна на Директора. 

До месец 

септември 

2021 г. 

 

 

Брой срещи 10 10 Координатор, ЗДУД 

 

 

1.5.  
Контрол относно отразяването на движението 

и отсъствията на учениците в ИСРМ. 

До месец 

Септември 

Брой 

идентифицирани 

Съгласн

о 

Съгласн

о 

Директор, ЗДУД 
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2021 г. 

 

ученици данните 

от 

ИСРМ 

данните 

от 

ИСРМ 

1.6.  

Методическо подпомагане за осигуряване на 

обща подкрепа чрез допълнително обучение за  

ученици, които имат системни пропуски по 

даден учебен предмет поради продължително 

отсъствие от училище. 

До месец 

септември 

2021 г. 

 

Брой подпомогнати 

ученици 

100% 100% Координатор, ЗДУД 

 

 

1.7.  

Организиране на дейностите по приобщаващо 

образование на децата и учениците със 

специални образователни потребности (СОП). 

Януари  

2021 г. 

Брой дейности за 

ученици със СОП.  

 

1 2 Ресурсни учители  

1.8.  

Прилагане на механизми за социална подкрепа 

по отношение на деца и ученици от семейства 

в неравностойно социално положение. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой деца и брой 

ученици, за които е 

осигурен транспорт 

до детски градини/ 

училища 

 

 

Брой ученици, за 

които са осигурени 

индивидуални 

стипендии 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

203 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Комисия за орг. на 

транспорта 

 

 

 

 

Комисия за 

стипендии 

 

1.9.  

Проследяване на движението на учениците и 

реализирането им в гимназиален етап. 

Учебната 

2020/2021 

година 

% обхванати 

ученици 

100% 100% Старши  експерт 

ПОО 

 

2.  
Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и 

науката (2014-2020г.) 

2.1. 

Организиране и провеждане на обучения по 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“, финансиран 

от Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. за 

преподаване на знания и умения по дигитална 

грамотност - ключови дигитални умения. 

Януари 

2021 г. 

Брой учители 0 5 ПС по 

информационни 

технологии 
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2.2. 

Насърчаване и подкрепяне на учителите за 

използване на устройства (таблети, лаптопи, 

мобилни телефони) за достъп до 

образователни ресурси и осигуряване на 

електронно обучение. 

Учебната 

2020/2021 

година 

 

% учители 0 100 Директор, ЗДУД 

 

 

2.3. 

Дейности по организиране и провеждане на 

национално онлайн оценяване на дигиталните 

компетентности с учениците от Х клас. 

Учебната 

2020/2021 

година 

% ученици 0 100% Директор, ЗДУД 

 

 

2.4. 

Методическа подкрепа на учителите по 

различни учебни предмети при създаване на 

мултимедийни уроци. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой учители 0 10 Старши учител по 

ИТ 

 

3.  Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 г. 

3.1.  

Осигуряване на условия за активно включване 

на учениците в училищния живот чрез участие 

в местни, национални и международни изяви.  

През 

учебната 

година 

Процент 80% 90% Всички 

педагогически 

специалисти 

 

3.2.  

Подкрепа на младите хора и педагогическите 

специалисти за придобиване на ключови  

компетентности посредством неформално 

обучение и осигуряване на условия за 

признаване  

и зачитане на постигнатите резултати.  

През 

учебната 

година 

Процент 20% 40% Всички 

педагогически 

специалисти 

 

3.3.  

Прилагане на постоянно действащ Механизъм 

за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната 

система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст чрез  

координиране на дейностите по НП „Заедно за 

всяко дете“, Модул Модул 2 „Добри практики 

за взаимодействие с родителите на 

институциите от предучилищното и 

училищното образование“ 

 (одобрена с РМС 172 от 29.03.2019 г.). 

Декември  

2020 г. 

Ограмотяване на 

родители 

0 10 Пед.съветник и 

ресурсен учител 

 

3.4.  
Активно включване и подпомагане на 

педагогическите специалисти в Електронната 

Учебната 

2020/2021 

% включени 

училища 

0 3 Директор, ЗДУД 
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платформа за учене на възрастни в Европа – 

EPALE. 

година 

3.5.  

Участие в „Дни на учене през целия живот“. Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 0 10 Директор, ЗДУД 

 

 

3.6.  

Участие във всички форми и дейности на 

Европейската програма „Еразъм +“. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой дейности 2 4 Директор, ЗДУД 

 

 

4.  Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

4.1.  

Отбелязване на Международния ден на 

толерантността /16 ноември/  

Ноември 

2020 г. 

Брой участници 20 80 ПС по история и 

цивилизации и 

гражданско 

образование 

П.Цанева, 

Вл.Стойков, 

Г.Цонева 

4.2.  

Денят на шарения чорап Учебната 

2020/2021 

година 

Брой участници 0 15 Ресурсни учители Ст.Василева, 

Т.Енчева 

4.3.  

Провеждане на информационни кампании сред 

родители и общественост за разясняване на 

взаимните ползи от образователната 

интеграция на децата от етническите 

малцинства. 

Ноември 

2020 г. 

Брой участници 0 20 Пед.съветник  

4.4.  

Осъществяване на извънкласна работа, 

занимания по интереси и на организиран отдих 

и спорт в мултикултурна образователна среда, 

съчетана с традициите на отделните етнически 

групи. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Процент 20% 50% Всички 

педагогически 

специалисти 

 

5.  Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

5.1.  

Участие на учители и ученици от ПГСС 

„Н.Пушкаров“ в провеждане и популяризиране 

на инициативата "Дари книга за училищната 

библиотека". 

Декември 

2020 г.  

Процент 50% 70% Главен учител Р.Стефанова 

5.2.  
Инициатива „Книгите излизат от библиотека “ Декември 

2020 г.  

Процент 0% 20% Главен учител Р.Стефанова 

5.3.  „Българино, знай своя род и език“ – Учебната Брой участници 0 20 Главен учител Р.Стефанова 
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литературно ателие 2020/2021 

година 

5.4.  
Състезание „Познай цитата“ Декември 

2020 г.  

Брой участници 0 15 Старши учител по 

БЕЛ 

Д.Трифонов

а 

5.5.  
Фестивалът „Златното око“ в помощ на 

часовете по БЕЛ 

10.2020г. Брой участници 0 25 Старши учител по 

БЕЛ 

Д.Трифонов

а 

5.6.  
Състезание „Литературен ребус“ Март 2021 Брой участници 0 20 Старши учител по 

БЕЛ 

Т.Атанасова 

5.7.  
Организиране и провеждане на Национална 

седмица на четенето в училище 

По график 

на МОН 

Брой ученици 150 200 ПС по български 

език и литература 

 

6.  Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. 

6.1.  

Организиране и популяризиране на добри 

практики в системата на професионалното 

образование: 

- публикации на сайта и фейсбук страницата на 

училището; 

- дни на отворените врати, информационни 

кампании и др.. 

 

Учебната 

2020/2021 

година 

 

 

 

Брой публикации и 

рекламни 

изработки 

 

4 6 Директор, ЗДУД 

ПС по ИТ 

Н.Цонева, 

К.Кюранова, 

М.Димитров

а 

6.2.  

Провеждане на часове за кариерно 

ориентиране на място при работодател и 

посещения на работодатели в училище; 

 

До 15 май 

по график, 

съгласуван 

от РУО 

Брой мероприятия 

 

2 6 Директор, ЗДУД 

 

 

6.3.  

Представяне на професиите и специалностите 

съвместно с представители на бизнеса на 

родителски срещи пред ученици от VII клас и 

техните родители. 

До 15 май 

по график, 

съгласуван 

от РУО 

Брой мероприятия 

 

0 1 Директор, ЗДУД 

 

 

6.4.  

Участие на Четвърта  регионална панорама на 

професионалното образование. 

Април 

2021 г. – 

юни 2021 г. 

Брой ученици 

 

0 10 Директор, ЗДУД 

 

ПС по 

професионал

на 

подготовка 

 

6.5.  
Мотивиране на ПС за включване на ученици от 

в училищни и регионални състезания по 

Учебната 

2020/2021 

Брой ученици 

 

0 10 Директор, ЗДУД 
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професии. година 

6.6.  

Проучване на пазара и търсене на партньор за  

обучение чрез работа (дуално обучение).  

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой партньори  

 

0 1 Директор, ЗДУД 

 

 

6.7.  

Европейска седмица на професионалните 

умения 

11.2020г. Брой ученици 

 

30 120 Комисия определена 

от Директора 

Н.Цонева, 

Р.Стефанова

, И.Иванова, 

Ст.Колева, 

Н.Георгиев, 

Я.Янков, 

М.Илиева, 

Н.Неделчева 

6.8.  

Ден на счетоводителя Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 

 

0 20 ПС от ПН 

„Администрация и 

управление“ 

Й.Господин

ова 

6.9.  

Ден на предприемача 06.2021г. Брой ученици 

 

0 20 ПС от ПН 

„Администрация и 

управление“ 

М.Илиева 

6.10.  

Ден на e-mail маркетинга 05.2021г. Брой ученици 0 15 ПС от ПН 

„Администрация и 

управление“ 

Ц.Цонева 

6.11.  

Дигитална креативност - фотоизложба Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 

 

0 15 ПС от ПН 

„Администрация и 

управление“ 

М.Димитров

а 

6.12.  

„Ден на готвача“ 10.2020г. Брой ученици 

 

0 20 ПС от ПН 

„Хотелиерство, 

ресторантьорство и 

кетъринг“ 

Ст.Колева 

6.13.  

„Хлябът – най-вкусното в живота“ 04.2021г. Брой ученици 

 

0 20 ПС от ПН 

„Хотелиерство, 

ресторантьорство и 

кетъринг“ 

Ир.Гатева 

6.14.  
Състезание „Моята ферма“ Учебната 

2020/2021 

Брой ученици 

 

0 10 ПС от ПН 

„Растениевъдство и 

Св.Николаев

а 
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година животновъдство“ 

6.15.  

„Вкуснотийки с аромат на билки“ - изложение 04.2021г. Брой ученици 

 

0 10 ПС от ПН 

„Растениевъдство и 

животновъдство“ 

М.Цанева 

6.16.  

Ден на растителнозащитника в България 01.2021г. Брой ученици 

 

0 10 ПС от ПН 

„Растениевъдство и 

животновъдство“ 

Я.Янков 

6.17.  

Дни на техниката 04.2021г. Брой ученици 

 

40 50 ПС от ПН 

„Растениевъдство и 

животновъдство“ 

Н.Георгиев, 

Ив.Иванов, 

А.Борисов, 

Ив.Маринов, 

Р.Рафетов 

6.18.  

Възстановки на български обичаи Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 

 

0 15 ПС от ПН 

„Пътувания, туризъм 

и свободно време“ 

Ел.Бойкова, 

Ив.Иванова 

6.19.  
„Да си разменим професиите за един ден“ – 

кариерен ден 

05.2021 Брой ученици 

 

0 90 Ученически съвет В.Манчева 

6.20.  
Ден на ученическото самоуправление 04.2021 Брой ученици 

 

0 150 Ученически съвет В.Манчева 

6.21.  
Парад на хвърчилата 05.2021 Брой ученици 

 

0 20 Ученически съвет В.Манчева 

6.22.  

Отбелязване на национални и международни 

дни 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 

 

0 60 Ученически съвет В.Манчева 

6.23.  

Съвместин дейности с ТПДЛС „Черни Лом“ – 

маркиране и залесяване 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 

 

0 10 Ученически съвет В.Манчева 

6.24.  
Организиране на конкурс „ Най интересно и 

идейно украсен дом“ 

12.2020 Брой участници 20 50 Ученически съвет В.Манчева 

7.  Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование  

7.1.   Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване” 

7.1.1  

Осигуряване на помощните материали и на 

консумативите за НВО, ДЗИ и ДИ за ППК. 

Учебната 

2020/2021 

година 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% Технически комисии  
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7.1.2 

Разпространение и транспорт на изпитните 

комплекти, на помощните материали и др. за 

НВО, ДЗИ и ДИ за ППК. 

Учебната 

2020/2021 

година 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% Председател на 

техническа комисия 

 

7.1.3 

Контрол по изпълнението на дейностите, 

справки и отчет 

Учебната 

2020/2021 

година 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% Директор, ЗДУД  

7.2.  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 

 
Модул „Модернизиране на системата на 

професионалното образование“. 
    

  

7.2.1 

Дейности по Модул „Модернизиране на 

системата на професионалното образование“  

Учебната 

2020/2021 

година 

% изпълнени 

дейности в 

одобрените 

училища  

100% 100% Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Т.Тодорова 

7.2.2 

Изготвяне и изпращане в МОН на отчет за 

изпълнението на модула. 

До 

30.07.2021 

г. 

Брой изготвени 

отчети 

1 1 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Т.Тодорова 

7.3.  
Модул „Културните институции като 

образователна среда”. 
    

  

7.3.1 

Координиране на дейностите по модула Учебната 

2020/2021 

година 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Г.Цонева, 

Т.Атанасова 

7.3.2 

Изготвяне и изпращане в МОН на отчет за 

изпълнението на модула. 

До 

30.07.2021 

г. 

Брой изготвени 

отчети 

1 1 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Г.Цонева, 

Т.Атанасова 

7.4.  
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 

образование” 

7.4.1 

Техническо обезпечаване на учебния процес  Учебна  

2020/2021 

година  

% изпълнени 

дейности 

100% 100% Директор, ЗДУД Н.Цонева, 

К.Кюранова 

7.4.2 

Внедряване на: образователни електронни 

ресурси, електронни платформи, електронен 

дневник 

Учебна  

2020/2021 

година  

% изпълнени 

дейности 

100% 100% Педагогическите 

специалисти 

Н.Цонева, 

К.Кюранова 

7.5.  Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ 

7.5.1. Подпомагане на учениците, които участват в Учебна  Брой ученици 0 9 Ст.учител по М.Димитров
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програмата.  2020/2021 

година  

практика, ПН 

„Администрация и 

управление“ 

а 

7.6.  Национална програма „Квалификация“ 

7.6.1 
Организиране и провеждане на обучения на 

педагогически специалисти по НП. 

Ноември  

2020 г. 

Брой обучения 3 5  Педагогическите 

специалисти 

 

7.6.2 
Отчет за изпълнение на НП. Август 

2021 г. 

Брой изготвени 

отчети 

1 1 ЗДУД  

7.7.  
Национална програма „Заедно за всяко 

дете” 

 
   

  

7.7.1 

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с 

родителите на институциите от предучилищното 

и училищното образование”. 

През 

учебната 

2020/2021 

година 

Брой участници 0 15 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

В.Манчева, 

Ст.Василева 

7.7.2 

Отчет за изпълнение на НП. Ноември 

2020 

Брой отчети 0 1 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

В.Манчева, 

Ст.Василева 

7.8.  
Национална програма „Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала“  

      

7.8.1. 
Подадени в електронната платформа за 

кандидатстване заявки. 

Съгласно 

НП 

Брой одобрени 

формуляри 

1 1 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

М.Цанкова, 

Сн.Евстатие

ва 

7.8.2 

Отчет за изпълнение на НП. Съгласно 

НП 

Брой отчети 1 1 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

М.Цанкова, 

Сн.Евстатие

ва 

7.9. 
Национална програма „Без свободен час“ 

Модул „Без свободен час в училище“. 

 
   

  

7.9.2. 

Въвеждане на документите в онлайн 

платформата за кандидатстване по национални 

програми. 

30 ноември 

2020 г. 

Брой заявки 2 

2 

Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Н.Цонева, 

Сн.Евстатие

ва 
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7.9.3 

Осъществяване на дейности 31 

декември 

2020 г. 

 

Брой замествания 20 24 Педагогически 

специалисти 

 

7.9.4 

Изготвяне на окончателен отчет за изпълнение 

на дейностите по модула. 

Съгласно 

НП 

Изготвен отчет 1 1 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Н.Цонева, 

Сн.Евстатие

ва 

7.9.  
Национална програма „Иновации в 

действие” 

      

7.9.1. 

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации между 

иновативни училища, публични изяви и 

продукти представящи обмена на иновации“. 

Учебната 

2020/2021 

година 

% изпълнени 

дейности 

100% 100% Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Н.Цонева 

7.9.2. 

Изготвяне на окончателен отчет за изпълнение 

на дейностите по модула. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Изготвен отчет 1 1 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Н.Цонева 

7.10.  Занимания по интереси       

7.10.1.  

Сформиране на групи за занимания по 

интереси 

10.2020г. Брой клубове 9 11 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Н.Цонева, 

М.Цанкова 

7.10.2 

Изготвяне на окончателен отчет за изпълнение 

на дейностите. 

08.2021г. Брой доклади 1 1 Комисия, определена 

със заповед на 

Директора 

Н.Цонева, 

М.Цанкова 

8.  Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

8.1.  Организация и управление на Проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за 

успех” по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” (ОП 

НОИР) 

 

     

8.1.1. Осигуряване на управлението, изпълнението, Учебната % извършени 100% 100% УЕУП   М.Цанкова, 
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мониторинга и контрола на проекта  2020/2021 

година 

дейности  

 

Училищен екип за 

управление на 

проекта 

Ив.Андреева 

8.1.2. Допълнителни обучения по учебни предмети 

за превенция на обучителни затруднения и/или 

преодоляване на системни пропуски 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой дейности 8 8 УЕУП  

 

 М.Цанкова, 

Ив.Андреева 

8.1.3. Организиране на съхранението на документа-

цията, свързана с изпълнението на дейностите 

по проекта и отчитане в платформата. 

Учебната 

2020/2021 

година 

% документирани 

дейности по 

проекта 

0% 100% УЕУП 

 

М.Цанкова, 

Ив.Андреева 

8.2.  

Организация и управление на Проект 

BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за 

утрешния ден“ по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен 

растеж” (ОП НОИР) 

    

  

8.2.1. 

Организация, изпълнение и мониторинг на 

дейностите по проекта. 

Учебната 

2020/2021 

година 

% извършени 

дейности  

 

100% 100% УЕУП  Н.Цонева, 

М.Цанкова 

8.2.2. 

Организиране и провеждане на обучения на 

ученици по дигитална грамотност – ключови 

дигитални умения – базови и за напреднали.  

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой групи 2 2 УЕУП Н.Цонева, 

М.Цанкова 

8.2.3. 

Организиране отчитането на дейностите по 

проекта. 

Учебната 

2020/2021 

година 

% отчетени 

дейности по 

проекта 

  

100% 100% УЕУП Н.Цонева, 

М.Цанкова 

8.2.  

Подпомагане развитието на физическото 

възпитание и спорта в училищата и ДГ по 

ПМС №129/11.07.2000 г. 

    

  

8.5.1. 

Подпомагане развитието на физическото 

възпитание и спорта в училищата и ДГпо ПМС 

№ 46 от 19.03.2020 г. за определяне на 

минимални диференцирани размери на 

паричните средства за физическа активност, 

физическо възпитание, спорт и спортно-

туристическадейност на деца и учащи в 

Учебната 

2020/2021 

година 

     % 100% 100% 

ПС по физическо 

възпитание и спорт 
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институции в системата на предучилищното и 

училищното образование и във висшите 

училища. 

9.  Организационно и методическо осигуряване дейността на учителите 

9.1.   

Методическо подпомагане и консултиране на 

новоназначени учители 

Учебната 

2020/2021 

година 

% обхвани учители 

100% 100% Директор, ЗДУД, 

наставник  

9.2.  

Провеждане на работни съвещания с учители 

по учебни предмети за представяне на 

дейностите и резултатите от учебната 

2019/2020 година и насоки за работа през 

учебната 2020/2021 година. 

Септември 

2020 г. 

% проведени 

съвещания  

100% 100% Директор, ЗДУД, 

 

9.3.  

Методическо подпомагане на учителите чрез 

провеждане на работни съвещания за: 

- подготовка и организация на НВО, ДЗИ, ДИ 

за ППК; 

- подготвянето на електронен урок; 

 

Учебната 

2020/2021 

година 

% обхванати 

учители 

100% 100% Директор, ЗДУД,  

9.4.  

Методическо подпомагане и консултиране за 

обучение в електронна среда 

Учебната 

2020/2021 

година 

% обхванати 

училища 

0% 100% ЗДУД  

9.5.  
Методическо подпомагане и консултиране във 

връзка с атестирането 

 % обхванати 

учители 
100% 100% 

Директор  

9.6.  
Оценка на резултатите от труда на учителите 

за учебната 2019/2020 година. 

Октомври 

2020 г. 
% оценени учители 100 100 

Директор , Комисия 

определена от ПС 

 

9.7.  
Методическо подпомагане и консултиране при 

разработването на учебни програми 

Септември 

2020 г. 

% обхванати 

учители 

100% 100% Директор, ЗДУД,  

10.  
Дейности за преодоляване на образователните дефицити и стимулиране на изявите на учениците и други дейности свързани с  

приобщаващото образование 

10.1. 

Създаване на условия за осигуряване на 

допълнителна подкрепа и личностно развитие 

на ученици с изявени дарби 

Учебната 

2020/2021 

година 

% изпълнение 100 100 Директор, ЗДУД  

10.2. 
Организиране на изяви Учебната 

2020/2021 

Брой мероприятия 30 30 Педагогическите 

специалист 
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година 

11.  
Дейности за повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход в това число и СТЕМ образование и дигитална 

трансформация 

11.1.    

Участие в V Регионална ученическа 

конференция „История и памет“. 

Втори 

учебен 

срок на 

учебната 

2020/2021г. 

Брой ученици 2 2 ПС по история и 

цивилизации 

 

11.2.  

Конкурс „Чиста вода – здрави хора“ Втори 

учебен 

срок на 

учебната 

2020/2021г. 

Брой ученици 0 15 ПС по ИТ К.Кюранова 

11.3.  

Международен ден на числото Пи Втори 

учебен 

срок на 

учебната 

2020/2021г. 

Брой ученици 0 15 ПС по математика Д.Пенева 

11.4.  

„Забавната страна на физиката“ – 

демонстрации и информационни брошури 

Втори 

учебен 

срок на 

учебната 

2020/2021г. 

Брой ученици 0 15 ПС по физика и 

астрономия 

М.Василева 

11.5.  

Ден на природните науки – състезание и 

изложба 

Втори 

учебен 

срок на 

учебната 

2020/2021г. 

Брой ученици 15 15 ПС по биология и ЗО Р.Христова 

11.6.  

„Химията – забавна и интересна“ - 

демонстрации 

Втори 

учебен 

срок на 

учебната 

2020/2021г. 

Брой ученици 0 10 ПС по химия и ООС Б.Бужев 

11.7.  Състезание „Светът познат и непознат“ Втори Брой ученици 16 16 ПС по география и Д.Стоянова 
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учебен 

срок на 

учебната 

2020/2021г. 

икономика 

11.8.  
Ден на философията 11.2020г. Брой ученици 16 16 ПС по обществени 

науки 

П.Цанева 

11.9.  

„145 години от Априлското въстание“ Втори 

учебен 

срок на 

учебната 

2020/2021г. 

Брой ученици 0 15 ПС по история и 

цивилизации 

Г.Цонева 

11.10.  
Ден на освобождението на Попово 01.2021г. Брой ученици 0 15 ПС по история и 

цивилизации 

Вл.Стойков 

11.11.  
Математическо шоу 05.2021 Брой ученици 0 15 ПС по математика Д.Димитров

а-Георгиева 

11.12.  
Earth Day - викторина 04.2021 Брой ученици 0 15 ПС по английски 

език 

Д.Динева 

11.13.  
Photo Hunt Game – игра в социалните мрежи 11.-12.2020 Брой ученици 0 20 ПС по английски 

език 

Н.Неделчева 

11.14.  
Млади преводачи - състезание 11.2020 Брой ученици 0 15 ПС по английски 

език 

М.Минчева 

11.15.  

Участие в НК „България в картини и слово“ Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 2 2 Педагогически 

специалист 

Ир.Антонов

а 

11.16.  

Състезание „Лов на съкровища“ Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 90 100 ПС от ПН 

„Администрация и 

управление“ 

Й.Господин

ова 

11.17.  

Базари Учебната 

2020/2021 

година 

Брой ученици 90 100 Педагогически 

специалисти 

В.Манчева, 

Т.Иванова 

11.18.  
Европейска седмица на спорта в училище 09.2020 Брой ученици 120 200 ПС по физическо 

възпитание и спорт 

Ст.Стоицов, 

Й.Димитров 

11.19.  
Спортни състезания: шах-мат, хокей на трева, 

волейбол, футбол, лека атлетика и тенис на 

Учебната 

2020/2021 

Брой ученици 100 120 ПС по физическо 

възпитание и спорт 

Ст.Стоицов, 

Й.Димитров 
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маса година 

11.20.  
Европейска седмица на програмирането 10.2020г. Брой ученици 100 200 ЗДУД, ПС по ИТ Н.Цонева, 

К.Кюранова 

11.21.  
Патронен празник на ПГСС „Никола 

Пушкаров“ 

      

12.  
Вътрешноучилищни дейности за квалификация на учителите, определена чрез проучване на потребността от квалификация и при 

отчитане на приоритетните теми, посочени от МОН. 

12.1.  
Училище онлайн. Начини за усъвършенстване 

на онлайн преподаването и обучението. 

м. 09-
10.2020 

Работно ателие 0 44 Директор, 

ЗДУД, главен учител 

 

12.2.  

Процесът на атестиране на педагогическите 

специалисти. 

М. 
04.2021 

Работно ателие 0 44 Директор, 

ЗДУД, главен учител 

 

12.3.  

Споделяне на добри практики от първата 

година на иновацията „Общуваме с миналото с 

поглед към бъдещето - професии за устойчиво 

развитие“  

м. 06. -07. 
2021 

Семинар, 
презентац ии по 
творчески проекти 

0 44 Директор, 

ЗДУД, главен учител 

 

13.  
Извънучилищна дейности за квалификация на учителите, определена чрез проучване на потребността от квалификация и при 

отчитане на приоритетните теми, посочени от МОН. 

13.1.  

Участие на педагогическите 

специалисти в септемврийските съвещания по 

отделните учебни 

предмети 

септември 

- октомври 

2020 г 

Работни 

срещи 

0 5 РУО Търговище  

13.2.  

Методическа подкрепа на учители по 

природни науки чрез участие на експерта в 

провеждане на учебни часове. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой учебни часове  0 1 Старши експерт по 

ПНЕ 

 

13.3.  

Оказване на методическа подкрепа на 

новоназначени учители по професионална 

подготовка. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой учители  0 1 Старши  експерт 

ПОО  

 

 

13.4.  

Методическа подкрепа на учителите по 

български език и литература чрез участие на 

експерта в учебни часове. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой учебни часове 0 1 Старши експерт по 

БЕЛ 

 

13.5.  

Провеждане на работна среща за споделяне на 

добри практики във връзка с прилагането на 

учебната програма в Х клас по математика. 

Септември 

2020 г. 

Брой практики 0 1 Старши експерт по 

математика 
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13.6.  

Методическа среща за споделяне на добри 

практики на тема: „Мотивиране за учебна 

работа на учениците по математика и 

информационни технологии“ 

Септември 

2020 г. 

Брой практики 0 1 Старши експерт по 

математика 

 

13.7.  

Атестирането – инструмент за повишаване на 

компетентностите на педагогическите 

специалисти и подобряване на качеството на 

образованието. 

Август – 

септември 

2021 г.  

% обхванати 

училища  

 

0 100 Началник на отдел 

ОМДК 

 Старши експерти по 

ОСО 

 

13.8.  

„Разработване, внедряване и използване на 

интерактивни форми и методи в 

образователния процес“ 

Ноември 

2020 г. 

Брой обучени 

учители  

0 4 Старши експерт по 

ОНГОР 

 

13.9.  

Квалификационен курс на тема „STEAM 

обучение за развитие на научното и 

изчислителното мислене у учениците“. 

Септември  

2020 г.  

Брой обучени 

учители 

0 1 Старши експерт по 

ПОО 

 

14.  Регионални мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти 

13.1 

Прилагане на платформа „MS Teams” при 

изготвяне на справки и осъществяване на 

обучение 

Учебната 

2020/2021 

година 

% ползватели  100% 100% ЗДУД  

13.2 

Подкрепа при работа с електронни дневници и 

спазване на изискванията на Наредба 8 

Учебната 

2020/2021 

година 

% ползватели 100% 100% ЗДУД  

15.  Дейности по планиране и реализиране на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием 

14.1. 
Анализ на реализирания план – прием и 

предложение за нов 

Октомври-

ноември 

Брой  0 1 Директор 

ЗДУД 

 

14.2 

Осъществяване на държавен план-прием за 

учебната 2020/2021 година. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой  0 1 Директор 

ЗДУД 

 

16.  Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните изпити и националните външни оценявания 

16.1.   
Провеждане на пробни ДИ на учениците от 12-

те класове  

февруари Брой  1 2 Директор,  ЗДУД  

16.2.  
Провеждане на предварителни инструктажи на 

зрелостната и техническите комисии . 

Март-

април 
Брой  2 4 Директор,  ЗДУД  

16.3.  
Провеждане на ДЗИ и ДИ за ППК Януари, 

май, юни, 

брой 4 5 Директор,  ЗДУД  
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септември 

16.4.  

Анализ на организацията и провеждането на 

ДЗИ и ДИ за ППК, както и резултатите от 

изпитите 

Юли, 

септември 

Брой  2 4 Директор,  ЗДУД 

 

 

16.5.  
Провеждане на предварителни инструктажи за 

провеждане на НВО 

Март-

април 

Брой  1 4 Директор  ЗДУД  

16.6.  Провеждане на НВО юни Брой  1 4 Директор,  ЗДУД  

16.7.  
Анализ на организацията и провеждането на 

НВО и резултати на учениците 

юли Брой  1 4 Директор  ЗДУД  

17.  Дейности по прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците 

17.1.  

Разработване и въвеждане на превантивни 

мерки за предотвратяване и противодействие 

на тормоза в училище  

Септември Брой документи 2 2 Директор, 

пед.съветник  

17.2.  

Дейности на ниво клас/класна стая  Учебната 

2020/2021 

година 

Брой дейности 1 2 Директор, 

пед.съветник  

17.3.  

Дейности на ниво училище  Учебната 

2020/2021 

година 

Брой дейности 1 2 Директор, 

пед.съветник  

17.4.  

Интервенции в ситуации на тормоз, според 

приетите правила. Процедура 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой документи 2 2 Директор, 

пед.съветник  

18.  Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции 

18.1.  Тематични проверки 

18.1.1.   
Обучението по български език и литература и 

постиженията на учениците. 

 

м.02 – 

03.2021г. 

учители БЕЛ 1 1 Директор 

 

18.1.2.  
Организация и ефективност на провеждане на 

професионалната подготовка. 

 

м.10.2020г. 

– 

м.03.2021г. 

учителите по 

предмети 

1 2 Директор,  ЗДУД 

 

18.1.3.  

Връзка между професионалното образование и 

бизнеса чрез провеждане на производствена 

практика. 

 

м.07.2021г. учители по 

предмети 

1 1 Директор 
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18.1.4.  
Проверка индивидуални и групови задания по 

учебна практика. 

 

м.04. 

2021г. 

учители по учебна 

практика 

1 1 Директор 

 

18.2.  Текущи проверки       

18.2.1.  

Проверка организацията на образователно 

възпитателния процес по отделните учебни 

предмети чрез посещения в учебните часове / 

новоназначени учители, неправоспособни 

учители, с малък професионален опит /. 

 

Учебната 

2020/2021 

година 

учители 1 2 Директор,  ЗДУД  

18.2.2.  
Проверка входното равнище осми клас. 

 

м.10.2020г. учители 

преподаващи в 

осми клас 

1 1 Директор  

18.2.3.  Проверка резултатите от пробният ДЗИ – БЕЛ 
м.03.2021г. учители БЕЛ в 

дванадесети клас 

1 1 Директор  

18.2.4.  
Използване на ИКТ в обучението по 

инженерни дисциплини. 

м. 

03.2020г. 

учители 1 2 Директор,  ЗДУД  

18.2.5.  
Провеждане на лабораторни  упражнения по 

природни науки. 

 

м. 03 - 

04.2021г. 

учителите по 

природни науки 

1 2 Директор,  ЗДУД  

18.2.6.  

Проверка организацията на образователно 

възпитателния процес по УП управление на 

МПС. 

 

м. 

11.2020г. 

учители по УП 1 1 Директор  

18.2.7.  

Проверка задълженията на учителите да 

отбелязват отсъствията с номера на ученика 

съгласно указанията в електронния дневник. 

 

Учебната 

2020/2021 

година 
учители 1 2 

Директор,  ЗДУД  

18.2.8.  
Проверка спазване началният час от графика 

по кормилна практика. 

 

м. 

03.2021г. 

учители УП 

управление на 

МПС 

1 1 Директор  

18.2.9.  
Проверка организацията на работа по 

иновацията “Общуваме с миналото с поглед 

към бъдещето – професии за устойчиво 

м. ноември 

2020г. и м. 

март 2021г. 

педагогическите 

специалисти 

1 1 Директор  
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развитие“. 

 

18.2.10.  

Проследяване постиженията на изоставащите 

ученици по проект “Подкрепа за успех“ 

 

м.01 – 05 

2021г 

ръководители на 

групи 

1 1 Директор  

18.2.11.  
Спазване реда на отстраняване на грешки в 

училищната документация. 

Учебната 

2020/2021 

година 

учители 1 2 Директор,  ЗДУД  

18.2.12.  

Оценяване дейността на учителя посредством 

измерване постиженията на учениците в 

олимпиади, състезания и конкурси. 

 

м. 05-06. 

2021г. 

учители на ученици 

завоювали призови 

места 

1 1 Директор  

18.3. Други проверки        

 

Проверка воденето и съхранението на 

училищната документация водена от касиер, 

счетоводство. 

 

м.10.2020г. 

и 

м.06.2021г. 

касиер 

счетоводство 

1 1 Директор  

 

 

 


