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I. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

   Да изгражда щастливи личности -  интелектуално, емоционално, 

духовно, нравствено и физически развити, успешно реализиращи се в 

личностен и професионален план като активни, съвременни граждани, 

успешно общуващи в обществото, управляващи собствения си живот 

понастоящем е в бъдеще; възпитани в дух на родолюбие и модерно и 

позитивно виждане за света. Да работи за придобиване на професионални 

компетентности, позволяващи на учениците да се реализират успешно на 

пазара на труда с нагласа и мотивация за учене през целия живот. 

 

II. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Конкурентноспособно средно училище, развиващо различните 

видове интелигентности в условията на модерно обучение, осигуряващо 

качествена общообразователна и професионална подготовка на учениците 

от община Ветрино; работещо по приобщаващото образование,  с творческа 

среда за откриване, насърчаване и развитие на заложбите и способностите 

на всеки ученик; училище с позитивен училищен живот и утвърдено 

ученическо самоуправление и действащ Обществен съвет. 

 

III. ЦЕЛИ 

• Работа в условия на толерантност и уважение и в дух на 

сътрудничество за издигане на престижа на институцията, нивото на 

образованието и мястото на учителя в обществото. 

• Поставяне на ученика в центъра на цялостната 

педагогическа дейност в училищната общност, в отговорна, активна 

позиция при формиране на различните компетентности и развитие на 

умения за учене през целия живот. Възпитание в дух на родолюбие и 

гражданска отговорност, с модерно и позитивно виждане за света.                                     

• Разработване е внедряване на иновативни методи на 

преподаване, съобразени с най-новите тенденции в европейското 

образование. Насоченост към практическата приложимост на знанията чрез 

използване на методи за обучение чрез активни дейности. 

• Подкрепа на личностното развитие на всеки ученик чрез 

реализиране на политиката за приобщаващо образование. 

• Поддържане на високо качество и ефективност на 

цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО. 

• Повишаване функционалната грамотност на учениците, 

постиженията им в чуждоезиковото обучение и ИКТ и уменията им да 

прилагат наученото в практиката. 
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• Постигане на висока степен на овладяване на 

компетентностите на учениците, получаващи професионално образование. 

• Поддържане на високо ниво на професионална 

квалификация на педагогическите специалисти.  

• Създаване на условия за активна и демократично 

функционираща училищна общност чрез работата на Обществения съвет. 

• Сътрудничество с бизнеса за издигане качеството на 

практическата професионална подготовка на учениците. 

• Поддържане на партньорски взаимоотношения с родители 

и общност; с институции и училища. 

• Запазване на добрите практики и традиции в областта на 

организацията на учебния процес и училищния живот. 

• Целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на 

специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланта и 

удовлетворяване на потребности и интереси. 

 

IV. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Приоритет 1 Сътрудничество със социална среда и държавни и 

обществени организации 

Приоритет 2 Творчество и иновативност 

Приоритет 3 Качествена общообразователна подготовка с 

практическа насоченост 

Приоритет 4 Качествена професионална подготовка с практическа 

насоченост 

Приоритет 5 Повишаване на резултатите от НВО и добра 

успеваемост на ДЗИ и ДКИ 

Приоритет 6 Усвояване на българския книжовен език. Повишаване 

функционалната грамотност на учениците. 

Приоритет 7 Развитие на умения за оценка и самооценка 

Приоритет 8 Приобщаващо образование 

Приоритет 9 Гражданско, здравно, екологично, интеркултурно 

образование 

Приоритет 10 Професионално развитие на педагогическите 

специалисти 

Приоритет 11 Ефективна управленска дейност 

Приоритет 12 Целодневна организация на училищното обучение за 

учениците от І до VІІ клас 

Приоритет 13 Развиване на ученическото самоуправление 
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V. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, 

СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Приоритет 1 – Сътрудничество със социална среда и държавни и 

обществени организации 

Дейност  Срок  Отговорник  

Провеждане на периодични за-

седания на Обществения съвет 

През цялата 

година 

Председател на 

Обществения 

съвет 

Своевременно предоставяне на 

нужната информация на 

Обществения съвет с цел 

оптимизиране на работата му. 

През цялата 

година 

Директор  

Съдействие на родителите при 

провеждане на часовете по УП за 

професия агроеколог. Осъщес- 

твяване на връзки с бизнеса за 

провеждане на часовете по 

професионална подготовка  

През цялата 

година 

Преподавателите 

по 

професионалните 

предмети 

Взаимодействие с държавни и 

обществени организации, свързани 

с проблемите на образованието и 

възпитанието на младите хора 

През учебната 

година 

Директор  

Съвместна работа с читалищата – 

уроци в библиотеката 

През учебната 

година 

Преподаватели  

Сътрудничество с неправител-

ствени организации, асоциации, 

фондации, музеи, галерии 

Целогодишно  Директор  

Сътрудничество с Шуменския 

университет „Епископ Константин 

Преславски“ – по математика и 

информатика /посещения, 

студентско менторство/ 

През учебната 

година 

Петър Петров – 

главен учител 

 

Приоритет 2 – Творчество и иновативност 

Дейност  Срок  Отговорник  

Поставяне на ученика в позицията 

на активен участник в процеса на 

усвояване на нови знания и 

умения. Развитие на умения за 

справяне с живота 

През цялата 

учебна година 

Учителите  
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Популяризиране знанията и 

уменията на учениците по 

учебните предмети чрез 

подходящи извънурочни дейности, 

участие в олимпиади, национални 

състезания, спортни дейности, 

конкурси и фестивали 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Насърчаване на учениците 

участват в организирането или да 

организират училищни 

мероприятия 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Провеждане на качествен, 

съвременен учебен процес, основан 

на иновативни и интерактивни 

методи, форми и средства 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Бинарни и интердисциплинарни 

уроци 

През учебната 

година  

Учителите  

Открити уроци за показване на 

иновативни и интерактивни 

методи, форми и средства в 

урочната дейност 

Целогодишно  Според Плана за 

квалификационна

та дейност 

Установяване на практика за 

повече дни на отворените врати в 

училище 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Забавна родителска среща – „Аз и 

моето семейство“ 

Ноември 2018 г.  Психолог, УС 

Развиване на междуучилищно 

партньорство  

Целогодишно  Директор  

 

Приоритет 3 – Качествена общообразователна  подготовка с 

практическа насоченост 

Дейност  Срок  Отговорник  

Развиване на ключови умения у 

учениците от I,  II, III, V, VI,VII, 

VIII и IX клас, заложени в ДОС и 

учебните програми по учебните 

предмети от новите учебни 

планове, съгласно Наредба 5 от 

30.11.2015 г. за 

общообразователната подготовка 

През цялата 

учебна година 

Учителите в I,  II, 

V, VI, VIII 

Развитие на общи и специфични 

ключови групи умения у 

През цялата 

учебна година 

Учителите в 

класовете 
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учениците от IV, X, XI, XII клас, 

заложени в ДОИ по КОО и учебни 

предмети, съгласно Наредба 2 за 

учебното съдържание  

Изготвяне на учебни програми и 

провеждане на качествено обу-

чение по избираемите часове в I,  

II, V, VI, VII клас и по ЗИП в IV, 

XI, XII клас, гарантиращи раз-

ширяване, задълбочаване, над-

граждане и усъвършенстване на 

компетентностите на учениците. 

През цялата 

учебна година 

Учителите в 

класовете 

Ефективно управление на 

дисциплината в класната стая с 

цел постигане на урочните цели 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Осъвременяване, диференциране и 

прецизиране на домашната работа, 

с цел постигане на ефективността 

и практическата приложимост на 

знанията 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Диференциране и реализиране на 

урочната работа, насочена към 

практическата приложимост на 

знанията 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Провеждане на наблюдения, посе-

щения на природни и исторически 

обекти, свързани с учебното 

съдър-жание по учебните 

предмети – планирани в 

годишните тематични 

разпределения на учителите 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Организиране на консултативна и 

допълнителна работа по предмети 

с ученици, нуждаещи се от 

допълнителна подкрепа 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Провеждане на изпитване на 

входно равнище по всички 

предмети, с изключение на 

изучаваните за първа година 

До 4 седмици 

след началото 

на учебната 

година 

Учителите  

Провеждане на изпитване на 

изходно равнище по всички 

учебни предмети 

До края на 

учебната година 

Учителите  
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Системно, ритмично, обективно и 

отговарящо на нормативните 

стандарти оценяване на учениците 

През цялата 

учебна година 

Учители  

 

Приоритет 4 – Качествена професионална  подготовка  

с практическа насоченост 

Дейност  Срок  Отговорник  

Провеждане на качествен учебен 

процес по предметите от учебните 

планове на изучаваните в 

училището  професии с цел 

формиране на компетентности у 

учениците за упражняването им 

През цялата 

учебна година 

Учители по 

професионално 

обучение 

Провеждане на качествено прак-

тическо обучение на учениците в 

часовете, определени за учебна 

практика. Наблюдения на работата 

във фирми и стопанства 

През цялата 

учебна година 

Учители по 

професионално 

обучение 

Използване на съвременни форми 

и методи на урочна работа по 

учебните предмети от теория на 

професиите 

През цялата 

учебна година 

Учители по 

професионално 

обучение 

Сключване на договори с 

работодатели за осъществяването 

на практическо обучение – 

производствена практика 

Декември 2018 

г. 

Директор  

Подготовка на учениците за 

явяване и успешно представяне на 

ДКИ по теория и практика на 

професията 

През цялата 

учебна година 

Учители по 

професионално 

обучение 

Поддържане и обогатяване на 

материалната база за целите на 

практическото обучение – учебна и 

производствена практика 

През цялата 

учебна година 

Директор, 

учители по 

професионално 

обучение 

Системно, ритмично, обективно и 

отговарящо на нормативните 

стандарти оценяване на учениците 

През цялата 

учебна година 

Учители по 

професионално 

обучение 

Участие в инициативата на 

„Джуниър Ачийвмънт“ – 

„Мениджър за един ден“ 

Октомври 2018 

г. 

Иванка Жерева 
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Приоритет 5 – Повишаване на резултатите от НВО и добра 

успеваемост на ДЗИ и ДКИ 

Дейност  Срок  Отговорник  

Подготовка за успешно 

представяне на учениците от XII 

клас на ДЗИ  

Целогодишно – 

до май 2019 г. 

Преподавателите 

по предмети от 

ДЗИ 

Подготовка и успешно представяне 

на учениците от IV клас на НВО по 

БЕЛ, математика, човекът и 

природата и човекът и обществото. 

До май 2019 г. Учителите на IV 

клас 

Изработване на план график на 

дейностите по подготовка за 

успешно представяне на учениците 

от IV клас на НВО по БЕЛ, 

математика, човекът и природата и 

човекът и обществото. 

30 септември 

2018 г. 

Директор, 

учителите на IV 

клас  

Подготовка и успешно представяне 

на учениците от VII клас на НВО по 

БЕЛ, математика, английски език 

До юни 2019 г. Учителите на VII 

клас 

Изработване на план график на 

дейностите по подготовка за 

успешно представяне на учениците 

от VII клас на НВО по БЕЛ, 

математика, английски език 

30 септември 

2018 г. 

Директор, 

учителите на VII 

клас  

 

Приоритет 6 - Усвояване на българския книжовен език. Повишаване 

функционалната грамотност на учениците 

Дейност  Срок  Отговорник  

Овладяване на компетентностите 

по български език и литература, 

залегнали в ДОС 

През цялата 

учебна година 

Учителите в I,  

II, III, V, VI, VII, 

VIII и IX клас 

Овладяване на компетентностите 

по български, заложени в ДОИ и 

учебните програми по български 

език и литература 

През цялата 

учебна година 

Учителите по 

БЕЛ 

Спазване на книжовните езикови 

норми в учебните часове по всички 

учебни предмети 

През цялата 

учебна година 

Всички учители 

Спазване на книжовните езикови 

норми в процеса на общуване от 

През цялата 

учебна година 

Всички учители 
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ученици, педагогически специа-

листи и непедагогически персонал 

Провеждане на допълнителни 

консултации и допълнително 

обучение по български език и 

литература и по останалите часове 

за усвояване на книжовните 

езикови норми 

През цялата 

учебна година 

Учители по БЕЛ 

в I -  XII клас 

Планиране на занимания по 

интереси при целодневната 

организация за усвояване на 

книжовния български език 

14.09.2018 г. Учители в 

ЦОУД 

Стимулиране на учениците чрез 

интересни дейности за повишаване 

на читателската им култура 

През цялата 

учебна година 

Всички учители 

Организиране на допълнително 

обучение за усвояване на 

книжовните норми на учениците, 

чийто майчин език не е български 

През цялата 

учебна година 

Начални учители 

Изработване и осъществяване на 

училищен план за насърчава-не и 

повишаване на грамотността  - в 

изпълнение на националната 

стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността 

13.09.2018 г.  ЗДУД 

 

Приоритет 7 - Развитие на умения за оценка и самооценка 

Дейност  Срок  Отговорник  

Разнообразяване на формите и 

методите на контрол и оценка на 

учениковите постижения 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Включване на самооценката и 

взаимното оценяване като фактор 

за формиране на обща оценка 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

Използване на електронни тестове 

и облачните технологии 

През цялата 

учебна година 

Учителите  

 

Приоритет 8 – Приобщаващо образование 

Дейност  Срок  Отговорник  
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Пълен обхват на учениците от 

община Ветрино, подлежащи на 

задължително обучение 

17.09.2018 г. Директор  

Прилагане на диференцирани 

педагогически подходи, 

ориентирани към интересите и 

стимулиращи мотивацията на 

ученика, съобразени с възрастовите 

и социални промени в живота му 

През цялата 

учебна година 

Всички учители 

Приемане и зачитане на 

уникалността на всеки ученик – 

индивидуални потребност и 

възможности, личностни качества, 

знания, умения и интереси, и 

осигуряване на подходящи начини 

за развиване на потенциала му 

През цялата 

учебна година 

Всички учители 

Създаване на условия във всеки 

учебен час за обучение на всички 

ученици заедно, независимо от 

трудностите и различията, които 

могат да възникнат в процеса на 

ученето, т.е. равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация 

През цялата 

учебна година 

Всички учители 

Сътрудничество между всички 

участници в процеса на приобща-

ващото образование – училище, 

ученик, семейство, общност 

През цялата 

учебна година 

Координатор, 

учители, 

педагогически 

съветник 

Осигуряване на обща и допълни-

телна подкрепа за личностно 

развитие на учениците, създаване 

на организация на осигуряването и 

През цялата 

учебна година 

Координатор  

Повишаване на уменията на учи-

телите за справяне с конфликтни 

ситуации - консултации 

През цялата 

учебна година 

Педагогически 

съветник, всички 

учители 

Повишаване на уменията на 

учителите за справяне с 

конфликтни ситуации - тренинг 

Втори учебен 

срок 

Педагогически 

съветник, 

психолог 

Предприемане на дейности от 

учителите за мотивация и 

преодоляване на проблемното 

поведение на ученици, отстранени 

от учебен час или санкционирани; 

съгласно нормативните документи  

През цялата 

учебна година 

Всички учители 



11 
 

Изготвяне на план за работа на 

Координационния съвет за 

противодействие на училищното 

насилие и тормоз 

Ноември  2018 г. Педагогически 

съветник 

Утвърждаване на учредените вече 

награди за ученици - Ученик на 

годината, табло за 24 май 

Май 2019 г. Комисия  

Изискване за осигуряване на 

специалисти за обезпечаване на 

общата и допълнителната подкрепа 

за личностно израстване на 

учениците 

14.09.18 г. Директор  

„Моето хоби – моето любимо 

занимание“ – поредица за 

представяне на различни хобита и 

дейности от родители и граждани 

на община Ветрино за кариерното 

ориентиране на учениците 

Целогодишно  Психолог  

 

Приоритет 9 – Гражданско, здравно, екологично, интеркултурно 

образование - съгласно програмата 

 

Приоритет 10 – Професионално развитие на педагогическите 

специалисти - съгласно Плана за квалификационната дейност на 

педагогическите специалисти в училището 

 

Приоритет 11 – Ефективна управленска дейност – съгласно Плановете за 

контролна дейност на директора и заместник-директора 

 

Приоритет 12 - Целодневна организация на училищното обучение за 

учениците от І до VІІ клас 

Дейност  Срок  Отговорник  

Ефективно планиране и орга-

низиране на работата в групите 

През цялата 

учебна година 

Учители в 

ЦОУД 

Създаване на условия за 

провеждане на гражданско, 

здравно, екологично и 

интеркултурно образование 

През цялата 

учебна година 

Учители в 

ЦОУД 

Създаване на умения у учениците 

за самостоятелно организиране на 

самоподготовката 

През цялата 

учебна година 

Учители в 

ЦОУД 
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Предоставяне на възможности за 

допълнителна индивидуална и 

диференцирана работа с 

учениците, както и за провеждане 

на консултации с учителите по 

предмети 

През цялата 

учебна година 

Учители в 

ЦОУД 

Използване на съвременни 

интерактивни форми на работа с 

учениците 

През цялата 

учебна година 

Учители в 

ЦОУД 

Организиране на спортни дейности 

с учениците от групата във времето 

за организиран отдих 

През цялата 

учебна година 

Учители в 

ЦОУД 

Синхронизиране на плановете за 

възпитателна работа на класните 

ръководители с плановете за 

работа на учителите в ЦОУД с цел 

постигане на резултатна 

възпитателна работа 

През цялата 

учебна година 

Учители в 

ЦОУД 

 

Приоритет 13 – Развиване на ученическото самоуправление 

Дейност  Срок  Отговорник  

Определяне на педагогически 

специалист, който да подпомага 

работата на УС 

Октомври 2018 

г. 

Директор  

Изработване на план за работата на 

УС 

Октомври 2018 

г. 

Председател на 

УС 

Активна работа на УС През цялата 

учебна година  

Председател на 

УС 

 

VІ. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

Дейност  Срок  Отговорник  

Изготвяне на годишни тематични 

разпределения по всички учебни 

предмети 

13.09.2018 г. Всички учители 

Изготвяне на графици за 

контролните и класните работи, за 

допълнителна (индивидуална 

работа) с учениците. Запознаване на 

родителите с графиците 

01.10.2018 г. Всички учители, 

класни 

ръководители 

Изготвяне на Списък-Образец 1 за 

учебната година от директора 

30.09.2018 г. Директор  
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Изготвяне на план за възпитателна-

та работа от класните ръководители 

13.09.2018 г. Класни 

ръководители 

Приобщаване на деца, подлежащи 

на задължително обучение 

Цялата учебна 

година 

Всички учители 

Планиране на цялостната училищна 

дейност 

13.09.2018 г. Всички учители 

VІІ. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

Дейност  Срок  Отговорник  

Изготвяне на план за осигуряване на 

нормален учебен процес през зимата 

01.10.2018 г. Директор  

Провеждане на всички видове 

инструктажи за безопасна работа 

Съгласно 

заповед на 

Директора 

ЗДУД 

Контролиране реализирането на 

медицинските профилактични 

прегледи и задължителните 

имунизации на учениците 

Целогодишно  Медицинската 

сестра 

Превантивна дейност с всички 

ученици за създаване на атмосфера 

за недопускане рушене и 

унищожаване на придобитото 

имущество 

През цялата 

учебна година 

Всички учители 

Поддържане на висока хигиена на 

училищната сграда и прилежащото 

и пространство и строг 

дезинфекционен режим 

През цялата 

учебна година 

Помощен 

персонал 

Предлагане на качествено обедно 

столово хранене на учениците 

През цялата 

учебна година 

Директорът  

 

УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДИ И НАЦИОНАЛНИ 

СЪСТЕЗАНИЯ 

Дейност  Срок  Отговорник  

Олимпиада по български език и 

литература - V – ХII клас 

Съгласно 

заповед 

Йовка Павлова, 

Невена Костова 

Олимпиада по английски език  Съгласно 

заповед 

Ивелина 

Ангелова 

Олимпиада по история и 

цивилизация  

Съгласно 

заповед 

Иван 

Александров 

Олимпиада по география и 

икономика 

Съгласно 

заповед 

Иван 

Александров 
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Олимпиада по биология и здравно 

образование – VII-VIII клас 

Съгласно 

заповед 

Елена Гочева 

Олимпиада по физика и астрономия 

– VII, VIII, IX клас 

Съгласно 

заповед 

Лиляна Петрова 

Национално състезание по речеви и 

комуникативни умения по 

английски език 

Съгласно 

заповед 

Ивелина 

Ангелова 

Национално състезание „Ключът на 

музиката“ – IV, V, VI, VII клас 

Съгласно 

заповед 

Росица Христова 

Национално състезание по 

счетоводство – XI клас 

Съгласно запо-

вед – февруари 

2019 г. 

Иванка Жерева 

Национална олимпиада „Знам и 

мога“ за ученици от IV клас 

Януари  Нели Иванова, 

Пламена Георги-

ева, Назлъ 

Шериф  

Участие във Великденското 

математическо състезание, 

организирано от Съюза на 

математиците в България –  

Учениците от начален етап 

Съгласно 

регламента 

Начални учители 

Участие в международния турнир 

„Математика без граници“, 

организиран от Педагогическа 

асоциация „Математика без 

граници“ – V – XII клас 

Съгласно 

регламента 

Снежа Илиева 

Вокалната група в Националния 

конкурс „Децата на България пеят, 

танцуват, рисуват“, организиран от 

Община Шумен и СУ „Сава 

Доброплодни“ 

Март, съгласно 

регламента 

Росица Христова 

Национален музикален фестивал с 

конкурсен характер „Фолклорен из-

грев“ – Варна, организиран от Фолк-

лорна елевизия Сънрайз Мюзик, 

Музикална компания Сънрайз Ма-

ринов и Гранд Мол - гр. Варна 

16 – 18 

ноември 2018 г. 

Росица Христова 

Регионално състезание по проект 

„Учебна компания“, организирано 

от „Джуниър Ачийвмънт“ 

30 април 2019 

г. 

Иванка Жерева 

 



15 
 

УЧАСТИЯ В ДЕЙНОСТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА 

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност  Срок  Отговорник 

Състезание по български език и 

литература „Любословие“, 

организирано от СУ по БЕЛ 

 Йовка Павлова  

 

МЕЖД 

УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 

Дейност Срок Отговорник 

Организиране и домакинство на 

Петото междуучилищно състезание 

по информационни технологии 

„IТворци“ 

Петър Петров 

Снежа Илиева 

Февруари 2019 г. 

Участие в междуучилищното 

състезание по математика 

„Математиката е логика и 

въображение“, организирано от СУ 

„Димитър Благоев“ – гр. Провадия 

Март 2019 г. 

 

Снежа Илиева, 

Лиляна Петрова 

 


