


предучилищно и училищно образование  в 30. СУ „Братя Миладинови“  

обучаемите придобиват основна и средна образователна степен. 

Ето защо усилията ни са насочени към: 

 използване на образователни иновации, способстващи за развиване на 

ключовите компетентности по роден и чужд език, както и дигитални и 

граждански компетентности  за успешна личностна реализация и 

социализация на подрастващите; 

 усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия 

по посока на прилагане на новите технологии в класната стая, усвояване 

на интерактивни образователни практики и на умения за пълноценно 

интегриране на децата със СОП, както и  по посока на цялостната 

подкрепа на подрастващите;  

 осигуряване на качествено образование на всички ученици, равен достъп 

до всички извънкласни и извънучилищни форми за изява на личността на 

подрастващия; 

 осигуряване на максимално интегриране на учениците със СОП. 

    МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 Формиране на личности с богато знание за себе си, за процесите  и 

явленията в обкръжаващия ни свят, с гражданско съзнание и способност за 

ефективна обществена реализация.  

 Възпитание в духа на демократичните ценности и обучение според 

Държавните образователни стандарти, както и според  стандартите на 

Европейския съюз.  

  Използване на ресурса на извънкласните форми и дейности за овладяване 

на  знания  и формиране на граждански компетентности и общочовешки и 

национални ценности. 

 Стимулиране и подпомагане на учениците за усвояване на устойчиви 

знания, умения и отношения, на компетентности за търсене и 

систематизиране на информация в многообразието от източници на 

съвременното информационно общество. 

 

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО 

 Ориентираност към личността – най-важната задача на 30. СУ „Братя 

Миладинови“ е успехът на личността по отношение на обучението, 

възпитанието и социализацията й. 

  Равен достъп – всеки ученик в 30. СУ има право да получи качествено 

образование, което отговаря на нуждите и способностите му. 

 Хуманизъм и толерантност – в училищната ни среда се градят 

отношения, основани на добронамереност, уважение и приятелство. 



 Отговорност – всички, ангажирани в образователната дейност на 30. СУ, 

носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно 

въздействие. 

 Гъвкавост – училището ни е ориентирано към многообразните личностни 

и обществени потребности на учениците и предоставя възможности за 

свободен избор на обучаваните. 

 Единство в многообразието – обучението, подготовката и възпитанието 

на учениците се осъществяват в рамките на единна културно-

образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на 

отделните култури и традиции в рамките на образователната политика на 

30. СУ. 

 Новаторство – демонстрира воля и възможности за възприемане на нови 

подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати.  

 Иновативност и ефективност – налага педагогически практики и 

организация на образователния процес въз основа на научна обоснованост 

и прогнозиране на резултатите от иновациите; 

 Отчетност – 30. СУ отговаря и се отчита за своите действия с цел 

осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на 

образователния процес. 

 Ефективност – управление и обвързване на ресурсите с конкретни 

резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 

 

 

II. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 30. СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“         

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА 

1. Високо качество на образователния процес с адекватни измерими 

резултати на учениците 

2. Повишаване на равнището на вътрешноинституционалната 

квалификационна дейност с цел мотивиране и осигуряване на 

възможности за професионално усъвършенстване и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти.  

3. Активно участие в проектни дейности и оперативни програми 

3.1. Оказване на методическа подкрепа на новоназначените учители за 

ефективното им включване в образователния процес чрез наставничество 

по програмата «Заедно в час» (Еразъм +). 

3.2. Пълноценно използване на съвременни образователни технологии и 

ИКТ в класната стая – електронно-базирано обучение (проект One-to-one).  

3.3. Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене по проект „Твоят час“– фаза 1 на Оперативна 

програма «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014 – 2020. 

3.4. Разработване на нови проекти. 

4. Превенция за преждевременното отпадане на учениците от училище. 



III. ЦЕЛИ 

1. Повишаване качеството на работата, съобразена с ДОС, и предотвратяване 

на преждевременното напускане на училище. 

2. Опазване живота и здравето на учениците. 

3. Утвърждаване на националните и хуманитарните културни ценности. 

4. Организиране и участие в извънкласни и спортни дейности за развитие 

личността на ученика. 

 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Провеждане на образователния процес в  съответствие с Държавните 

образователни стандарти (ДОС). 

2. Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми 

форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите 

и интересите на учениците. 

3. Осъществяване на целенасочена, системна подготовка на учениците за  

постигане на високи резултати на НВО и ДЗИ. 

4. Широко прилагане на информационни технологии – електронно-базирано 

обучение,електронни учебници, образователни платформи  и др. за 

реализиране на интерактивен образователен процес и персонализация на 

възпитанието. 

5. Провеждане на последователна политика за равен достъп и толерантност 

към ученици с различен социален статус и етнически произход, със 

специфични обучителни затруднения /СОП. 

6. Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които 

допринасят за социализацията на учениците и за осмислянето на 

свободното им време. Клубна дейност.    

7. Осигуряване  на взаимодействие с родителите, с неправителствени 

организации, с широката общественост за реализиране на демократично и 

хуманно образование. 

8. Осъществяване на мерки и дейности за намаляване на дела на 

преждевременно напусналите образователната система: 

 прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с 

индивидуалността на ученика като партньор в образователния процес; 

 развиване и популяризиране на иновативни образователни форми; 

 провеждане на целенасочена работа по развитие на класа като екип; 

 провеждане на консултации и своевременно подпомагане  при 

необходимост;  

 прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране в 

различните възрастови категории с цел мотивиране  на учениците за 

продължаване на образованието;  

 повишаване участието и ангажираността на родителите в училищния 

живот; 



 осигуряване на стипендии за насърчаване повишаването на 

образователните резултати; 

 използване на различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – 

дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана. 

9.  Поддържане и модернизиране  на учебната и спортната база в 30. СУ. 

10. „Кръгла маса“ на ПС, Обществения съвет и Ученическият съвет за 

създаване на Етичен кодекс на училищната общност. 

11. Създаване на система за повишаване качеството на образователния процес 

и адекватен мониторинг. 

 

Приетa на заседание на Педагогическия съвет на 30 СУ- Протокол №11 от 

13.09.2016 г. 
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30. СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”  

1303 гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” №125А, тел. 8 22 17 85,  

e-mail: sоu_30@abv.bg;  www.30sou.info 

 

SWOT анализ  за периода 2016-2017 към 

СТРАТЕГИЯ  

ЗА РАЗВИТИЕТО НА 30. СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2020 ГОДИНА 

 

Анализът на наличните ресурси, откриване на силните и слабите им страни е постигнат чрез 

събиране на вътрешна информация, след чийто анализ се откривят тенденциите в развитието на 

вътрешната среда. По този начин е направена оценка на състоянието и е оформирана окончателната 

представа на състоянието и разработване на визия и мисия на цялата организация, възможните 

избори на стратегия на 30. СУ.  

Swot анализ - четири основни величини, които се изследват и анализират: 

S  - силни страни  /Strengths/ - положителни качества и страни на организацията; 

W – слаби страни  /Weaknesses/ - отрицателни качества и страни на организацията; 

O -  възможности   /Opportunities/ - фактори, благоприятстващи организацията; 

T  -   опасности   /Threats/ - външни и вътрешни фактори, застрашаващи бъдещите успехи на 

организацията; 

30. СУ „Братя Миладинови“  се намира в гр. София, район „Възраждане”, ул. „Ал. Стамболийски“ 

№ 125 А.   

През  2016-2017: 

Общ брой ученици: 860 

Общ брой паралелки: 38 

 Общ брой паралелки в начален етап: 16 

 Общ брой паралелки в прогимназиален етап: 8 

 Общ брой паралелки в гимназиален етап: 14 

Паралелки с чуждоезиков профил: 14 

Общ брой педагогически персонал: 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 30.СУ предлага висококачествено образование, 

като съчетава в учебните занятия традиции, 

актуални изследвания и модерни структури на 

обучение;  

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 Постоянно повишаване на 

квалификацията на учителите за 

ориентиране на обучението към 

потребностите на обществото; 

http://www.30su.info/
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 Високо квалифициран учителски колектив, 

прилагащ в обучението интерактивни методи и на 

базата на ИКТ; 

 Високи доказани изисквания и образователни 

резултати при ДЗИ (30. СУ е в топ 100 на 

българските училища в страната) и НВО (ІV,  VІІ 

и VІІІ клас); 

 Над 95 % процента прием на ученици във ВУЗ и 

реализация в езикови училища; 

 Добри традиции в чуждоезиковото  обучение - 

прием след VІІ клас; 

 Извънкласни дейности, превръщащи училището в 

желана територия на учениците; 

 Приобщаване на ученици със специфични 

образователни потребности и с обучителни и 

поведенчески проблеми; 

 Открити положителни педагогически практики. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕСУРСИ 

 Едносменен целодневен  режим на обучение от  1 

до 4 клас; 

 Отлично изградена система за вътрешно-

училищна квалификацията на учителите; 

 Висок професионализъм на ръководния  екип, 

проявяван в управленческия стил; 

 Отлична комуникация между управленския екип 

и учениците; 

 Действаща информационна система за училищно 

администриране – Аdmin Prо; 

 Показани високи професионални качества и 

реализация на учителите, оценени на национално 

и международно равнище (участие в национални 

комисии за оценяване на ДЗИ и в международни 

проекти); 

 Силна екипна работа в методически  обединения и 

професионални учебни общности ; 

 Профилиране на обучението в гимназиален етап; 

 Обществен съвет; 

 Партниращо  на училищно настоятелство; 

 Поддържане на връзките с НПО и реализиране на 

съвместни проекти по програми на ЕС, както и 

партньорство с: 

 Обществен съвет; 

 Заедно в час 

 ЮНЕСКО 

 Гьоте-институт България; 

 МОН; 

 Посолство на Испания, 

Аржентина; 

 РУО София-град; 

 Училищно настоятелство; 

 Ритуали в училищния живот, знаме, емблема. 

 Ефективен пропускателен режим;  

 

 Постоянно внедряване на 

иновации на базата на ИКТ;  

 Постигане 100% пълняемост на 

паралелките;  

 Развито ученическо 

самоуправление – ученически 

съвет, ученически клубове, 

дежурство; 

ПАРТНЬОРСТВО И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 Разширяване на връзките с НПО и 

реализиране на съвместни 

проекти по програми; 

 По-осезателно приобщаване на 

родителската общност към 

дейността и проблемите на 

училището; 

 Сътрудничество с Обществения  

съвет; 

 Открити учителски практики, 

участие в конференции, срещи с 

представители на науката, 

културата и изкуството в 

регионален и национален мащаб, 

за изграждане на партньорство и 

деловитост; 

 Медийни изяви; 

ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

 Допълнителна финансова 

подкрепа, за оптимизиране на 

целодневното обучение; 

 Усъвършенстване на системата на 

делегирани бюджети и на 

механизмите за диференциране на 

единните разходни стандарти. 

МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 

Подновяване на застаряващата 

част от училищния инвентар. 
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МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ 

 Обновяваща се модерна материална база, 

отговаряща на съвременни изисквания за високо 

качествено обучение: 

 16 класни стаи само за начален 

етап; 

 специализирани кабинета за  

всички предмети, изучавани в 

прогимназиален и гимназиален 

етап; 

  Актова зала; 

 Презентационна зала; 

 3 компютърни кабинета, 

терминални решения; 

 Ремонтиран кабинет по 

изобразително изкуство; кабинет 

по готварство, 2 физкултурни 

салона, фитнес зала, училищен 

стол; 

 Ремонтирани  и добре обурудвани 

кабинети на училищния психолог 

и ресурсния учител; методически 

кабинет; 

 богата библиотека;  

 Внедрени иновации на базата на ИКТ: 

 интерактивен компютърен кабинет, 

оборудван  с лаптоп, компютри; 

 таблети; 

 интерктивни дъски; 

 проектори във всеки кабинет; 

  лаптоп за всеки учител; 

  озвучителна система;  

 WI-FI;   

 Усвоена училищна площ чрез обособяване 

на кътове за отдих и четене в две 

училищни фоайета; 

 Подновена голяма част от  училищния 

инвентар – маси, столове, бели дъски; 

ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

 Отлично управление на финансовите  средства в 

условията на делегирани бюджети; 

 Осигуряване на приходи от проекти по 

национални и европейски програми; 

  

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Недостиг на открита и закрита спортна база; 

 Остаряла  отоплителна и ел. инсталация; 

 Двусменен режим на обучение; 

 Недостътачна ефективна екипна работа в 

определени методически обединения; 

 Прехвърляне на отговорност при вземане на 

решения; 

 Недостатъчни финансови ресурси 

за извършване на образователния 

процес; 

 Намаляващ интерс към 

учителската професия и като 

резултат, недостатъчен брой на 

младите висококвалифицирани и 
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 Недостатъчно използване    възможностите на ЧК 

за реализиране на възпитателните цели на 

училището; 

 Работа под стрес, в определени моменти от 

годината – прием 1 клас, НВО – 4, 7, 8, 10 клас, 

ДЗИ; 

 Изразходването на голям финансов ресурс от 

делигирания бюджет на учебното заведение, 

поради енергоемкостта на сградния фонд. Нужда 

от саниране; 

 Недостатъчни приходи от дейности на 

училищното настоятелство. 

 

 

 

 

мотивирани специалисти в 

училище; 

 Силна феминизация на 

учителската професия; 

 Нарастване на социалните 

различия между учениците; 

 Липса на достатъчна мотивация 

при всички ученици; 

 Липса на съотнасяне на броя на 

местата в паралелките в I и V клас 

съобразно стандарта за физическа 

среда и информационното и 

библиотечното осигуряване в 

лицето на съседни  на 30.СУ 

училища територията на района; 

 на детските градини, училищата 

Нелоялност спрямо училището – 

прием в 1. клас; 

 Нова нормативна уредба,  

съдържаща неясноти  и 

противоречия, водещи до 

трудности при прилагането и̇; 

 Нефункционираща национална 

стратегия за развитието на 

училищата, отчитаща всички 

фактори, които влияят върху 

образователната политика на 

страната; 

 Пренасочване на държавни и/или 

общински постъпления към други 

възможности за оползотворяване, 

извън образованието; 

 Ограничени собствени приходи. 
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НАПРАВЕНИЯТ SWOT АНАЛИЗ, ВОДИ ДО СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЛАБИ СТРАНИ: 

• Оптимизиране и иновиране на методите, техниките, средствата и подходите за организация на 

обучението; 

• Социализация и гражданско образование и възпитание на учениците в урочната и извънкласна 

дейност по изграждане на национални и общочовешки ценности; 

• Стимулиране на инициативност и творческа активност на учителите, учениците и родители; 

• Огласяване резултатите от работата в училище - чрез информационни табла, ПС, УН, изложби, 

диспути, дискусии, публични изяви и средствата за масова комуникация; 

• Квалификация на учителите; 

• Изработване и приемане на общи правила за работа, информираност за тях, контрол за спазването им 

и огласяване на резултатите от контролната дейност; 

• Двустранно сътрудничество и обмен на опит в областите на управление на образованието, 

реализиране на образователния процес и различните образователни практики и обмен на културно и 

традиционно наследство с училища от Европа с др.; 

• Разработване на целеви проекти от различни екипи и кандидатстване за финансиране; 

• Разширяване на партньорската мрежа; 

• Разработване на система за развитие на мотивацията на учителите и привличане на млади и 

квалифицирани специалисти. 
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30. Средно училище „Братя Миладинови” 
гр.София 1303, бул. „Ал. Стамболийски” № 125-А, тел./факс: 8221785, е-mail:sou_30@abv.bg 

 

План за действие към стратегията за развитие на 

30. СУ „Братя Миладинови“ 
 за периода 2016-2018 

Цели: 

1. Повишаване качеството на образованието според ДОС 

2. Предотвратяване на преждевременното напускане на учениците от училище 

3. Опазване живота и здравето на учениците 

4. Извънкласни и спортни дейности за развитие личността на учениците и за изграждане 

на техния мироглед 

 

Задачи към поставените цели: 

Цел 1: Повишаване качеството на образованието според ДОС 

1. Провеждане на занятията според ДОС и интерактивните методи на обучение: 

- Прилагане на единни критерии при оценяване на постиженията на учениците 

- Поставяне на рецензия на писмените работи на учениците 

- Анализи на постиженията на учениците 

- Набелязване на мерки за отстраняване на пропуските в знанията и уменията на 

учениците 

- Прилагане на интерактивни методи – ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и 

др.), дискусионни (дебати, беседи, дискусии).   

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: председатели на МО и 

учители 

 

2. Проектно-базирано обучение. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: гл. учители и учители 

 

3. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене. 

 

 Електронно-базирано обучение – използване на електронни платформи, ресурси и 

средства в класната стая в съсответствие със съвременния начин на живот на 

учениците: 

- „Един компютър, много мишки“; 

- Таблет за всеки ученик; 

- Образователен сайт „Уча се“ и др.; 

- Интерактивни дъски; 

- Всеки учител с лаптоп; 

- Всяка класна стая и учебен кабинет с проектор; 

- Електронни учебници и електронни платформи. 
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 Поддържане и модернизиране на базата: 

- Снабденост на учителите с лаптопи; 

- Бърза и достъпна за цялата училищна територия  Wi-fi мрежа; 

- Обурудвани класни стаи с проектори; 

- Интерактивни дъски, таблети, компютри; 

- Модерно обурудвани компютърни кабинети; 

- Обновен физкултурен салон; 

- Методически кабинет; 

- Кабинет по изобразително изкуство; 

- Кабинет по готварство; 

- Кабинети на ресурсен учител, психолог; 

- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и възпитание. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: директор, счетоводител, 

заместник-директор, административно-стопанската дейност, класни ръководители 

 

4. Провеждане на добри педагогически практики в училището. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: гл. учители и учители 

 

 

5. Включване на стажанти по европейски проект на ФАРОС в обучението на 

учениците по чужд език.   

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: учители по чужд език 

6. Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми часове за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците – проекти и програми на МОН. 

Срок: през м.септември 2016, 2017 година, отговорник: училищно ръководство и 

учители 

 

7. Целенасочена подготовка на учениците за постижения на ДЗИ и НВО. 

- Системна подготовка за ДЗИ и НВО с цел повишаване на резултатите; 

- Провеждане на пробни матури и изпити за НВО; 

- Използване на тестове по форматите на ДЗИ и НВО; 

- Профилирано обучение. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: учители 

 

8. Изграждане на екипи за работа с ученици със специални образователни 

потребности. 

Срок: в началото на първи срок на учебната 2016-2017; 2017-2018 година, 

отговорник: директор, педагогически съветник, ресурсен учител 

 

9. Осигуряване на педагогическия персонал: 

-  С възможности за квалификация в съответствие с изискванията към 

обучаващите; 

-  С възможности за участие на учителите в различни форми на допълнително и 

продължаващо обучение;  
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- Участие на учителите в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна 

и/или на работно място в реална работна среда; 

- Своевременно получаване на заплати; 

- Награди за постижевия в образователния и възпитателния процес. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: директор 

 

10. Създаване на система за повишава на качеството на обучението и неговия 

мониторинг: 

- Взаимно посещение на уроци между учителите; 

- Работа на МО; 

- План за контролната дейност на директора и зам.-директора. 

Срок: м.септември на на учебната 2016-2017; 2017-2018 година, отговорник: 

директор, зам.-директори 

 

Цел 2: Предотвратяване на преждевременното напускане на учениците от училище 

1. Използване на индивидуален подход в обучението на учениците. 

на учебната  

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: учители 

 

2. Провеждане на консултации за повишаване на постиженията на учениците. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: учители 

 

3. Поставяне на индивидуални задачи и тестове  в учебен час. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: учители 

 

4. Включване на учениците в клубовете по проекти на МОН (от типа на ) „Твоят час“. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: ръководители на групи 

 

5. Организация и планиране на урока – учителите  планират урока, проявяват гъвкавост 

и творчество, за да отговорят на образователните потребности на групи или отделни 

ученици (изоставащи, напреднали). 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: учители 

 

6. Изготвяне на планове за обща и допълнителна подкрепа. 

Срок: в началото на първи срок на учебната 2016-2017; 2017-2018 година, 

отговорник: председатели на екипи, педагогически съветник, ресурсен учител 

 

7. Използване на иновативни образователни форми – училищен сайт, добри 

педагогически практики, развиване на форми за извънкласна дейност. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: учители 

 

8.  Работа по развитие на класа като екип: 

- Посещение на театър, изложби, музеи, библиотеки; 

- Организиране на екскурзии с „четене на колела“; 

- Ползване на кътове за отдих и четене в училище –Златна ябълка 1 и 2; 
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- Организиране и провеждане на зелено училище. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: класни ръководители 

 

9. Включване на учениците в система за кариерно развитие – съвместна работа с 

Центъра за кариерно развитие, район Възраждане. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: пед.съветник, класни 

ръководители 

 

10. Включване на темата за кариерното развитие в плановете за работа в час на класа във 

всички училищни степени. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: класни ръководители 

 

11. Повишаване ангажираността на родителите. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: пед.съветник, класни 

ръководители 

 

12. Работа с училищното настоятелство и обществения съвет. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: директор 

 

 

13. Провеждане на родителски срещи за НВО и ДЗИ. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: зам.-директори, гл.учители 

 

 

14. Създаване на информационни кътове  за НВО и ДЗИ. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: гл.учители 

 

 

15. Провеждане на информационни кампании по приема на ученици в първи, пети и след 

завършен седми клас. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: зам.-директори 

 

 

16. Включване на родители в представителните изяви на клубовете по проекти на МОН 

(от типа „Твоят час“). 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: ръководитили на групи 

 

17. Осигуряване на стипендии и награди за учениците. 

Срок: в началото на всеки учебен срок през учебната 2016 – 2017, 2017 – 2018  

година, отговорник: директор, комисия 

 

18. Използване на различни форми на обучение – дневна, индивидуална, самостоятелна, 

комбинирана. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: училищното ръководство 

 

19. Работа с педагогическите съветници в училището 
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- Класен ръководител, родител, ръководство, учител, ученик – педагогически 

съветник; 

- Успешно социализиране на учениците със специални образователни 

потребности; 

- Използване на  услугите на специалисти от РЦПППО; 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: пед.съветник, ресурсен 

учител, класни ръководители 

 

20. Ежегодно изготвяне на лични образователни дела на учениците. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: зам.-директор в гимназиална 

степен, класни ръководители 

 

Цел 3: Опазване живота и здравето на учениците. 

1. Изготвяне, актуализиране и изпълнение на ежегодно приемания план за 

противопоставяне на тормоза в училище: 

- Етични правила на класовете, изработени от учениците; 

- Мерки за преодолявае на агресията и тормоза в училище; 

- Мероприя с възпитателен характер. 

Срок: в началото на първи срок на учебната 2016-2017; 2017-2018 година, 

отговорник: комисия за противодействие на тормоза, педагогически съветник, 

класни ръководители 

 

2. Работа с НПО. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: директор, пед.съветник,  

класни ръководители 

 

3. Осигуряване на взаимодействие с родителите – Обществен съвет и 

Училищно настоятелство. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: директор 

 

4. Кръгла маса на педагогическия съвет, обществения съвет и ученическия съвет за 

създаване на общ етичен кодекс в училището. 

Срок: м. октомври 2017 г., отговорник:  комисия по създаване на етичния кодекс 

на общността  

5. БДП – пет минути в края на последния учебен час 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: учители от начален и 

прогимназиален етап 

6. Обновен физкултурен салон и ремонтиран кабинет по изобразително изкуство, 

частично ремонтирани учебни кабинети.  

Срок: м.септември 2016 г., отговорник: училищно ръководство 

 

7. Ремонтирани кабинети на пед. съветник и на ресурсен учител 

Срок: м.септември 2017 г., отговорник: училищно ръководство 
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8. Осигуряване на здравословно хранене на учиниците в начален етап. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: директор, класни 

ръководители 

 

Цел 4.  Извънкласни и спортни дейности за развитие личността на учениците и за 

изграждане на техния мироглед. 

1. Клубна дейност за осмисляне на свободното влеме на учениците - работа по проекти 

на МОН. 

Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: училищно ръководство, 

ръководители на групи по интереси 

 

2. Извънкласни дейности в посока на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование: 

-  посещения на структурите на съдебната система по проекта „Отворени 

съдилища и прокуратури“; 

-  Отбелязване на годишнини и приноса на бележити личности; 

- Участие в спортни състезания, конкурси,фестивали и състезания по различните 

учебни дисциплини; 

- Организирани от училището посещения на музеи, изложби и театри и др. 

         Срок: през периода 2016 – 2018 година, отговорник: директор, учители 

Настоящият план е приет от Педагогическия съвет на 30. СУ „Братя Миладинови“ 

с Протокол №14/ 13. 09. 2017 г. и  съгласуван с Обществен съвет с  

Протокол № 6/ 13. 09. 2017 г. 


