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I. Водещи направления:  

1. Спазване на насоките на МОН и МЗ за новата учебна година в условията на COVID-19. Прилагане на мерките, разработени 

от Второ СУ „Проф. Н. Маринов“ за обучение в условията на COVID-19. 

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

среда.  

3. Преодоляване на последиците от COVID - 19 на базата на натрупания опит. 

4. Дейности 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 

5. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ. 

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

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

квалификация и насърчаване обмена на добри практики. 

 

II. Основни приоритети: 

 

1. Формиране на ценности и ценностно-ориентирано поведение. Развитие на способностите и талантите.  

2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя. 

3. Осигуряване на условия за превръщане на ученето през целия живот в реалност. 

4. Развитие на образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 

5. Сътрудничество с институциите и с родителската общност. 
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ІІ. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейност Срок Отговорник Индикатори за изпълнение 

Мерна 

единица 

/брой, 

процент/ 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Забележка 

1. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) 

1.1. Ежемесечен контрол относно изпълнение на 

индивидуалните учебни планове. 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД Брой доклади  10  (за 

всеки 

месец от 

учебното 

време) 

По 10 бр. от 

всеки ЗДУД 

 

 

1.2. Взаимодействие на училището със 

заинтересованите страни и институции с цел 

превенция на отпадане на ученици от училище и 

намаляване броя на деца в риск 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

ЗДУД 

Брой 

институции 

10 10  

1.3. Актуализиране на училищната Програма за 

превенция за ранно напускане на училище  

Септември 

2020 г. 

Директор 

ЗДУД, 

училищна 

комисия, 

Пенка Асенова 

Брой 

програми 

1 1  

1.4. Актуализиране на програма за предоставяне на 

равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи 

Септември 

2020 г. 

Директор 

Е. Панайотова 

- ЗДУД, 

училищна 

комисия 

    

1.5. Организиране на дейностите относно прилагане на 

Механизма за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците и 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор, 

Пл. Иванов – 

ЗДУД, 

Брой 

дейности 

40 42  
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Междуинституционалния план за действие за 

превенция на агресията и засилване на сигурността 

в образователните институции   

 

Ст. 

Калайджийски 

- пед. 

съветник, 

Гр. Тошева – 

уч. психолог, 

кл. 

ръководители 

1.6. Консултиране на учениците и родителите за 

възможностите на различните форми на обучение 

за нуждите на преждевременно напусналите 

училище  

Септември 

2020  г. и 

през уч. г. 

Директор 

ЗДУД 

кл. 

ръководители 

% ученици и 

родителите 

им 

100 % 100%   

1.7. 

Повишаване интереса на учениците чрез участие в 

дейностите по Националния календар за изяви по 

интереси на децата и учениците и Националния 

спортен календар на МОН 

Учебната 

2020/2021 г. 

Гл. учители, 

ръководителит

е на 

извънкласни 

форми 

 

Брой  

ученици 

700  800   

 

 

1.8. Изготвяне на справки за отсъствията и движението 

на учениците  

Ежемесечно

в края на І 

срок и на уч. 

година 

 

Директор 

Д. 

Трендафилова

– ЗДАСД 

кл. 

ръководители 

Брой справки 11 11  

1.9. Изготвяне на анализ за състоянието и движението 

на учениците, за броя на напусналите и мерки за 

задържане на застрашените от напускане ученици 

в края на І 

срок и на уч. 

година  

ЗДУД, ЗДАСД Брой анализи 2 2   

1.10. Организиране на лятна работа с ученици с 

обучителни трудности от начален етап на 

обучение  

 

Юни-юли 

2021 г. 

Пл. Иванов – 

ЗДУД 

Даниела 

Стоянова 

% ученици на 

лятна работа 

100% 

включени 

100% 

включени 

 

1.11. Осъществяване на контакти с детските градини 

относно децата, подлежащи на обучение в  І клас 

Октомври  

2020 г. и 

Пл. Иванов – 

ЗДУД, кл. 

Брой 

контакти 

20 22  
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 през уч. 

година 

ръководители 

 

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

(2014-2020) 

2.1. Поддържане на изградената ИКТ инфраструктура с 

цел обезпечаване и повишаване ефективността на 

учебния процес и управлението на 

административната дейност 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор, 

Д. 

Трендафилова 

– ЗДАСД, 

М. Реби  

% ученици и 

персонал с 

осигурен 

достъп 

100% 100%  

2.2. Максимално използване възможностите на 

училищния Кибер център с цел оптимизиране на 

електронната образователна среда /акцент върху 

новите учебни програми/ 

• приложение, създаване и използване на 

електронни помагала с интерактивно съдържание 

по всички учебни предмети 

• работа в електронни платформи и 

специализирани сайтове 

• електронни учебници 

• мултимедийни уроци и др. 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори, 

М. Реби, 

педагогически

те специалисти 

 

% учители 100% 100%  

2.3. Оптимизиране използването на интернет достъпа в 

класните стаи и  безжичната инфраструктура, на 

интерактивните дъски, електронен дисплей и др. 

 

Учебната 

2020/2021 г. 

М. Реби  Брой 

консултации 

с педагог. 

персонал 

90 95  

2.4. Оптимизиране на взаимодействието между 

учители, родители и ученици чрез използване 

електронен дневник 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор,  

Педагогически 

специалисти 

Брой групи 100% 100%  

2.5. Популяризиране на добри ИКТ практики по 

всички учебни предмети чрез сайтовете на ІІ СУ и 

РУО  

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори, М. 

Реби 

Брой 

практики 

25  30  

2.6. Организиране и провеждане на обучения по 

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор, 

преподаватели 

Брой групи 5 4  
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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. 

по ИТ 

2.7. Дейности по организиране и провеждане на 

национално онлайн оценяване на дигиталните 

компетентности с учениците от Х клас. 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-директор, 

преподаватели 

по ИТ 

% ученици 0 100%  

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

3.1. Оптимизиране на условията за разнообразяване на 

дейностите по интереси в групите за ЦОД 

Учебната 

2020/2021 г. 

Пл. Иванов - 

ЗДУД 

Н. Илиева – ст. 

учител 

Брой 

програми за 

ЦОД 

1 1  

3.2. Модернизиране на учебния процес чрез прилагане 

на методически модели, разработени на основата 

на ИКТ 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД Брой 

практики 

30 35  

3.3. Развиване на творческите заложби на учениците 

чрез разнообразни извънкласни форми с цел 

стимулиране на тяхната инициативност и 

предприемчивост - участие в общоградски, 

национални изложби, конкурси, състезания и др. 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

Гл. учители 

Брой 

извънкласни 

форми 

60 65   

3.4. Взаимодействие със заинтересованите страни за 

реализиране на политиката за учене през целия 

живот 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори 

Брой 

институции 

11 11  

3.5. Осигуряване за безвъзмездно ползване на 

учебници и учебни помагала за учениците І - ІV 

клас и учебници за учениците V - VІІ клас  

Септември 

2020 г. 

Директор 

Д. 
Трендафилова   
ЗДАСД 

% ученици 

І – VІІ клас 

100% 100%  

3.6. Стимулиране и насърчаване на учениците за 

участие във всички форми и дейности на 

Европейската програма „Еразъм +“. 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор, 

учители по 

английски език 

Брой групи 3 3  
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4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

4.1. Дейности с родителите  за преодоляване на 

негативни стереотипи и дискриминационни 

нагласи спрямо различните етнически групи 

 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори, 

кл. ръков., 

педаг. 

съветник, уч. 

психолог 

% срещи и 

разговори с 

родители /при 

необходимост

/  

100% 100%  

4.2. Включване в консултации по различните учебни 

предмети на ученици, за които българският език не 

е майчин език 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД 

Пед. 

специалисти 

% обхванати 

ученици  

90% 100 %  

4.3. Обхващане в извънкласни форми и дейности на 

ученици, за които българският език не е майчин  

 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД 

Пед. 

специалисти 

% обхванати 

ученици 

90% 100 %  

4.4. Включване на ученици и техните семейства в 

инициирането и организирането на съвместни 

дарителски кампании, благотворителни концерти, 

изложби и др. дейности  

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД 

Пед. съветник 

% обхванати 

ученици 

70% 90%  

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

5.1. Привличане на общественото внимание към 

значението на грамотността и популяризиране на 

четенето - ангажиране на изявени личности на 

Търговище, срещи с литературни творци и 

издатели, 24 май и др. 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД, 

учители по 

БЕЛ, учители 

в начален етап 

Брой 

публични 

изяви 

40 50  

5.2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване 

на техните умения да насърчават децата си към 

четене и към развиване на езикови умения – 

„Лятна академия за първокласници“, ден на 

партньорството, тематични родителски срещи и 

др. 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД 

Педаг. 

съветник 

Кл. р-ли      

% включени 

родители 

65% 70%  

5.3. Участие в Национална седмица на четенето По график учители по 

БЕЛ, учители 

% обхванати 

ученици 

0 70  
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на МОН в начален етап 

5.4. Разработване и популяризиране на модели на 

добри практики за повишаване функционалната 

грамотност на учениците 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД, гл. 

учители 

Брой 

практики 

7 8  

5.5. Участие в квалификационни дейности, насочени 

към съвременните аспекти на грамотността 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД Брой 

дейности 

10 12  

5.6. Иницииране на безплатен достъп на социално 

слаби деца до ресурсите на Регионалната 

библиотека Търговище – партньор на ІІ СУ 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД Брой ученици 25 30  

6. Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( РМС № 373 от 5 юли 2017 година) 

6.1. Осъществяване на засилен контрол за коректното 

отразяване на отсъствията и успеха на учениците в 

електронния дневник  на паралелките и групите за 

ЦОД 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

ЗДУД 

Брой 

проверки 

14 15  

6.2. Провеждане на консултации по учебни предмети, 

по които учениците имат затруднения 

Учебната 

2019/2020 г. 

По график 

2020/2021  

Пл. Иванов – 

ЗДУД 

% включени 

ученици от 

имащите 

нужда от 

консултации 

100%  100%  

6.3. Включване на учениците в занимания по интереси, 

в групи по проекти, спортни секции и др. 

съобразно образователните им потребности и 

способности  

Учебната 

2020/2021 г. 

Пл. Иванов – 

ЗДУД 

Ръков. на 

извънкласни 

дейности 

% включени 

ученици 

35% 40%  

6.4. Провеждане на алтернативни родителски срещи с 

родителите на изоставащите ученици и учениците 

в риск от отпадане 

Учебната 

2020/2021 г. 

Пл. Иванов – 

ЗДУД 

Кл. 

ръководители 

Брой 

алтернативни 

родителски 

При 

необходим

ост 

При 

необходимо

ст 
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срещи 

6.5. Провеждане на индивидуална работа на 

педагогическия съветник/ психолог с ученици с 

над 10 отсъствия по неуважителни причини 

Учебната 

2020/2021 г. 

Пл. Иванов – 

ЗДУД, 

Пед. съветник, 

Кл. р-ли, 

Психолог 

% ученици 90% от 

допуснали

те 10 отс. 

100% от 

допусналит

е 10 отс. 

 

6.6. Участие на педагогически специалисти в екипите 

за обхват според Механизма за съвместна работа 

на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

Пл. Иванов – 

ЗДУД 

Ст. 
Калайджийски 

Брой 

участници 

2 2  

6.7. Проучване, извеждане и популяризиране на добри 

практики за работа с деца и родители, свързани с 

обхвата и задържането на учениците в 

образователната система 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД Брой 

практики 

27 32  

6.8. Включване на учителите в квалификационни 

дейности, организирани от РУО, за работа с деца и 

ученици в риск от отпадане  

Учебната 

2020/2021 г. 

По плана на 

РУО 

Директор % участия 100% 100%  

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование 

7.1. НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул 

”Осигуряване на обучение на талантливи ученици 

за участие в ученически олимпиади” 

Учебната 

2020/2021 г. 

Съгласно 

НП 

Ел. 

Панайотова 

ЗДУД 

В. Петрова – 

ст. учител  

Брой проекти 

 

1 1 

 

 

 

 

 

7.2. НП „Квалификация“ Учебната 

2020/2021 г. 

Съгласно 

НП 

Директор 

Зам.-

директори 

 

План за 

квалификаци

я 

1 1  
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7.3. НП „Без свободен час” - мярка „Без свободен час в 

училище”  Съгласно 

НП 

Директор 

Зам.-

директори 

 

 

% осигурени 

заместници 

на 

отсъстващи 

учители 

100% 100%  

7.4. Национална програма „Система за национално 

стандартизирано външно оценяване” 

Организирането и провеждането на 

стандартизирано външно оценяване за НВО и за 

ДЗИ. 

Учебната 

2020/2021г. 

Директор 

Зам.-

директори 

 

% обхванати 

ученици 

100%  100%  

7.5. Национална програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда” Модул „Културните 

институции като образователна среда”. 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

Зам.-

директори 

% обхванати 

ученици от V 

клас 

100%  100%  

7.6. Национална програма „Заедно в грижата за всеки 

ученик”, Модул 1. „Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на индивидуално 

портфолио”. 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

Зам.-

директори 

 

% обхванати 

ученици от I 

клас 

100%  100%  

 Национална програма „Мотивирани учители” 
Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

Зам.-

директори 

Брой 

обхванати 

педагог. спец. 

0  1  

 Национална програма „Иновации в действие”, 

Модул 2: „Мобилност за популяризиране и 

мултиплициране на добри иновации на 

училища, които не са в Списъка на иновативните 

училища, но са включени в НП”.  

Учебната 

2020/2021г. 

Директор 

Зам.-

директори 

Брой 

мобилности 

1 1  

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 
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8.1. Програма „Детско полицейско управление“ -  

съвместно с РД на МВР Търговище 

 

Учебната 

2020/2021г.г

. 

Пл. Иванов 

ЗДУД 

Брой 

обхванати 

ученици 

80 90  

8.2. Образователна програма „Аз умея здравословно да 

живея“ – съвместно с РЗИ Търговище 

Учебната 

20120/2021г. 

Пл. Иванов 

ЗДУД 

М. Тенчева-ст. 

учител 

Брой 

обхванати 

ученици 

80 100  

8.3. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 

2014 - 2020 г. – „Образование за утрешния ден“ 

Учебната 

2020/2021 г 
Директор 

 

Брой 

обхванати 

ученици 

80 80  

8.4. Програма „Заедно в час“, фондация „Америка за 

България “ - „Училища за пример“ 
Учебната 

2020/2021 г 
Директор Брой пед. 

специалисти 
0 15  

9. Организационно и методическо осигуряване на дейността на педагогическите специалисти чрез методическа подкрепа и 

квалификационна дейност 

9.1. Оказване на методическа помощ на 

педагогическите специалисти при подготовката на 

новата учебна година –програми за ИУЧ, ЗИП, 

планове на кл. ръководители, материали за входно 

и изходно ниво и др. /с акцент новите учебни 

програми/ 

Септември 

2020 г. и 

през 

учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

ЗДУД 

Гл. учители 

 

% учители 100% 100%  

9.2. Методическа подкрепа на педагогическите 

специалисти при организацията на дейностите в 

групите за ЦОД   

Учебната 

2020/2021 г. 

Пл. Иванов 

ЗДУД 

% 

педагогическ

и 

специалисти 

100% 100%  

9.3. Участие в работни срещи, организирани от РУО, с 

учителите от Община Търговище, по предмети и 

направления 

 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори 

Педагог. 

специалисти 

% работни 

срещи 

100% 100%  

9.4. Оказване на методическа помощ на учителите при 

подготовката на материали за провеждане на 

вътрешно оценяване по формата на НВО и ДЗИ 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори 

Гл. учители 

% учители, 

потърсили 

методическа 

100% 100%  
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помощ 

9.5. Подкрепа на педагогическите специалисти за 

придобиване на ПКС и квалификационни кредити 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори 

Гл. учители 

% 

педагогическ

и 

специалисти, 

получили 

подкрепа 

100% 100%   

9.6. Обучение на педагогическите специалисти за 

работа в електроннaта платформа Google G Suite. 

септември 

2020 г. 

Учители по ИТ % 

педагогическ

и 

специалисти 

100% 100%  

9.7. Участие в работна среща, организирана от РУО, 

във връзка с въвеждането и прилагането на нови 

учебни програми в XI клас.  

Първи 

учебен срок 

на учебната 

2020/2021г. 

Директор 

ЗДУД 

    

10. Функциониране и развитие на училището 

10.1. Създаване и функциониране на 

интердисциплинарни комисии  при изготвянето и 

прилагането на специфичните  училищни 

политики 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директорът 

Гл. учители 

Брой комисии 10 12  

10.2. Дейности, свързани с реализиране правата на 

учениците чрез участие при решаване на въпроси, 

засягащи училищния живот и училищната общност 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директорът 

Педаг. 

съветник 

Уч. психолог 

Брой 

тематични 

дейности на 

Училищния 

парламент 

12 12  

10.3. Разширяване обхвата на педагогическите 

специалисти, включени в задължителна вътрешно- 

и извън институционална квалификация, която се 

измерва чрез система от квалификационни кредити 

и академични часове 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директорът % учители 100% 100%  



13 
 

10.4. Повишаване качеството на управление на 

училището чрез активно включване на 

представители на Обществения съвет в дейностите 

на училищната общност 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директорът 

Председател 

на 

Обществения 

съвет 

Брой 

дейности  

25 30  

10.5. Актуализиране и поддържане на вътрешно 

училищната информационна система: 

• интернет страница на училището 
• електронни портфолиа на учители 
• други форми 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

ЗДУД 

М. Реби 

Брой статии 

на интернет 

страницата 

 

Брой снимки 

350 

 

 

 

1100 

400 

 

 

 

1200 

 

 

 

 

 

10.6. Провеждане на информационна кампания сред 

ученици, родители, представители на 

заинтересовани страни за реформата в 

образованието 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

Зам.-

директори 

Кл. 

ръководители 

Брой 

информирани 

родители 

1100 1200  

10.7. Актуализиране на системата на символи и ритуали 

чрез дейности, свързани с училищните традиции и 

обогатяване визията на училището.   

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

Зам.-

директори 

Кл. 

ръководители 

Брой 

инициативи 

30 35  

10.8. Участие в работна среща, организирана от РУО, с 

представители на местната власт относно 

оптимизацията на мрежата от детски градини, 

училища и обслужващи звена 

2021 г. Директор Брой работни 

срещи /по 

плана на 

РУО/ 

1 1  

10.9. Провеждане на „Академия за първокласници 2020“ Септември 

2021 г.  

Пл. Иванов 

ЗДУД 

Брой 

обхванати 

ученици 

100% 100%  

11. Утвърждаване и реализиране на училищния и държавния план-прием 

11.1. Изготвяне на предложение за държавния план- Януари Директор Брой 1 1  
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прием 

 

2021 г.  ЗДУД предложения 

11.2. Организиране на дейностите за реализиране на 

държавния план-прием 

По график и 

ред, 

утвърден от 

МОН 

 

Директор 

ЗДУД 

Екип от педаг. 

специалисти 

% дейности 100% 100% Брой 

обхванати 

ученици 

 

11.3. Инициатива „Пролетен ден на отворените врати“ Април 2021 

г. 

Директор 

ЗДУД 

Брой ученици 

и родители 

300 400  

12. Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

12.1. Държавни зрелостни изпити 

• Участие в работни съвещания, организирани от 

РУО 

• Дейности по предварителни инструктажи на 

ученици, квестори и консултанти 

График на 

РУО 

 

График на 

МОН 

Директор 

ЗДУД 

 

Директор 

ЗДУД 

% работни 

съвещания 

 

Брой 

дейности 

100% 

 

 

2 

100% 

 

 

2 

 

 

 

 

12.2. Национално външно оценяване в ІV клас 

• Участие в работни съвещания, организирани от 

РУО  

• Дейности по провеждане на НВО  

• Осигуряване на безопасни условия за 

провеждане на НВО – медицински лица, 

охрана, ел. захранване, алтернативен интернет 

 

График РУО 

 

2021 г. 

 

График 

МОН 

 

Директор 

ЗДУД 

Директор 

ЗДУД 

Директор 

ЗДАСД 

 

% работнни 

съвещания 

% дейности 

 

% 

осигуреност 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

12.3. Национално външно оценяване в VІІ и X клас и 

приемни изпити след завършено основно 

образование 

• Участие в работно съвещание, организирано от 

РУО 

• Заявяване и осигуряване  на необходимите 

изпитни материали 

 

 

 

График РУО 

 

Април  

2021 г. 

 

 

 

Директор 

ЗДУД 

Директор 

 

 

 

 

% работни 

съвещания 

% осигурени 

изпитни 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

100% 
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• Указания и инструктажи за организирането и 

провеждането на НВО  

 

 

• Организиране и провеждане на НВО 

 

•  Осигуряване на безопасни условия – 

медицински лица, охрана, ел. захранване, 

алтернативен интернет 

 

 

Преди 

съответната

дейност 

 

График на 

МОН 

 

 

 

Директор 

Зам.-

директори 

 

Директор 

Зам.-директор 

Директор 

ЗДАСД 

материали 

Брой работни 

срещи 

  

% изпити 

 

% 

осигуреност 

 

 

3 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

3 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

12.4. Анализиране на резултатите от държавните 

зрелостни изпити и националните външни 

оценявания и приемане на мерки за подобряването 

им 

Юни-юли  

2021 г.  

Директор 

Зам.-

директори 

Гл. учители 

Брой анализи 3 3  

12.5. Участие в работно съвещание, организирано от 

РУО, относно резултатите от външните 

оценявания и ДЗИ  и насоки за работа през 

следващата учебна година 

Юли 2021 г.  Директор 

Зам.-

директори 

Брой работно 

съвещание 

1 1  

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

приобщаващото образование  

13.1. Актуализиране на училищната Програма за 

предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на деца и ученици от уязвими групи  

Септември 

2020 г. 

Директор 

ЗДУД 

Брой 

програми 

1 1  

13.2. Дейности на училищния екип за подкрепа за 

личностно развитие на  учениците за 

осигуряването на индивидуални образователни 

програми за учениците със специални 

образователни потребности и съдействие при 

необходимост за психолого-педагогическа 

подкрепа от екип от специалисти 

Учебната 

2020/2021 г. 

Пл. Иванов 

ЗДУД  

% учители, 

потърсили 

методическа 

помощ 

100% 100%  
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13.3. Сътрудничество между всички участници в 

процеса на приобщаващото образование – 

училището, ученика, семейството и общността за 

предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие /консултации, родителски 

срещи, индивидуални разговори и др./ 

Учебната 

2020/2021 г. 

Директор 

Пламен 

Иванов ЗДУД 

Брой 

родителско-

учителски 

срещи и 

консултации 

30 35  

13.4. Участие в Европейската нощ на музеите и 

Националната библиотечна седмица, Майски 

културни празници, Ден на Търговище и др.  

Май 2021 г. Учители БЕЛ 

и ИЦ 

Брой изяви 5 5  

13.5. Стимулиране изявите на учениците чрез участие в 

регионален фотоконкурс - снимка с послание на 

тема „Доброто на фокус“. 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам. Директор, 

кл. 

ръководители 

    

13.6. Участие в детска олимпиада по безопасност на 

движението „Уча играейки-живея знаейки”, 

организирана от РУО. 

Април – май 

2021 г. 

Учители ИТ, 

музика, ИИ 

    

13.7. Участие в областно мероприятие „Ваканция 

здравей! Да играем безопасно за учебната 

2020/2021 година“, организирано от РУО.  

Юни 2021 г. Зам. Директор, 

кл. 

ръководители 

    

13.8. Предоставяне на педагогическия съвет обобщен 

доклад-анализ за състоянието на процеса на 

приобщаващото образование в училището 

Юни 2021 г. Директор 

П. Иванов  

Брой доклади 1 1  

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

трансформация 

14.1. Организиране и провеждане на V Регионална 

ученическа конференция „История и памет“. 

Втори 

учебен срок 

на учебната 

Учители по 

история и 

цивилизации 
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2020/2021г. 

14.2. Участие в работна среща за споделяне на добри 

практики във връзка с прилагането на учебната 

програма в Х клас по математика. 

Септември 

2020 г. 

Учители по 

маатематика 

    

14.3. Участие в методическа среща за споделяне на 

добри практики на тема: „Мотивиране за учебна 

работа на учениците по математика и 

информационни технологии“ 

Септември 

2020 г. 

Учители по 

информатика и 

ИТ 

    

14.4. Участие в работна среща, организирана от РУО, за 

споделяне на добрия опит в интегрирането на 

учебните предмети при осъществяване на проектно 

базирано обучението I - IV клас. 

Април 

2021г. 

Брой работни 

срещи 

0 1   

14.5. Участие в работна среща, организирана от РУО, за 

методическо подпомагане на учителите в начален 

етап във връзка с прилагане на компетентностния 

подход в обучението. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой работни 

срещи 

0 1   

14.6. Участие в семинар на тема „Мотивиране на 

учениците за учебна дейност по природни науки“, 

организиран от РУО. 

Учебната 

2020/2021 

година 

Брой семинари 0 1   

15. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни помагала 

за безвъзмездно ползване 

15.1. Заявяване на задължителна документация в РУО В срокове, Д. Брой заявки 2 2  
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определени 

от РУО и 

при 

необходи- 

мост 

Трендафилова 

– ЗДАСД 

15.2. Създаване на организация за съхраняване на 

документацията, свързана със заявяване и 

обобщаване на потребностите от задължителна 

документация  

 

Октомври 

2020 г. 

Д. 

Трендафилова 

-ЗДАСД 

% съхранена 

документация 

100% 100%  

15.3. Създаване на организация за получаване на 

задължителната училищна документация за 

началото и за края на учебната година 

 

В срокове, 

определени 

от РУО 

Д. 

Трендафилова 

-ЗДАСД 

% получена 

документация 

100% 100%  

15.4. Изготвяне  на  Списък-Образец №1 До 20.09. 

2020 г. 

Директор 

Зам.-

директори 

% 100% 100%  

16. Организиране на дейности в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на МОН, както 

и други извънкласни и извънучилищни дейности 

16.1. Дейности от Националния календар за изяви по 

интереси на децата и учениците на МОН 

 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори 

Педагогически

те специалисти 

Брой 

ученици, 

заявили 

желание за 

участие 

700 800   

16.2. Дейности от Националния спортен календар на 

МОН 

 

Учебната 

2020/2021 г. 

Зам.-

директори 

Педаг. 

специалисти 

по ФВС 

Брой 

ученици, 

заявили 

желание за 

участие 

300 350   

16.3. Популяризиране постиженията на учениците от 

участия  в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

 

Учебната 

2020/2021 г. 

Педаг. 

специалисти 

% 

популяризира

ни изяви 

100% 100%  
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16.4. Организиране и провеждане на общинския кръг и 

участие в областния кръг на олимпиадите по 

учебни предмети 

 

По график 

на РУО и 

МОН 

Зам.-

директори 

Гл. учители  

% ученици 

 

10%  

 

 

15% 

 

 

 

16.5. Включване в национални кампании: „Да изчистим 

България заедно“,  Национална седмица на 

четенето, Българската Коледа, ,,Да запазим живота 

на децата на пътя!", „Панаир на добрината", „Чети 

и дари“ и др. 

 

Учебната 

2020/2021 г. 

ЗДУД 

Гл. учители 

% включени 

ученици 

 

% включени 

родители 

 

80% 

 

 

50% 

85% 

 

 

60% 

 

 

 

 

16.6. Участие в националния конкурс „България в 

картини и слово”. 

Съобразно 

национал-

ния кален-

дар на 

извънучи-

лищните 

дейности 

Учители БЕЛ     

17. Календарен план на дейностите за отбелязване на бележити дати, чествания на празници  и  провеждане  на   училищни  тържества 

/отворен за актуализиране/ 

 

17.1. „Академия за първокласници 2020“  10 – 

14.09.2020 г. 

Пл. Иванов 

Кл. рък. на 

първи клас 

    

17.2. Тържествено откриване на новата учебна година 15.09.2020 г. Н. 

Владимирова 

П. Дончева 

Д. Станкова 

А. Георгиева 

К. Тодорова 

    

17.3. Отбелязване  на 22.09. - Деня на Независимостта 

на България  

16 -

20.09.2020 г. 

К. Цветкова 

Д. Трифонова 

    

17.4. Европейска седмица на мобилността  16 – 22.09. 

2020 г. 

Пл. Иванов 

ЗДУД 
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П. Асенова 

17.5. Отбелязване на 26 септември – европейски ден на 

езиците 

26.09.2020 г. М. Даудова 

 

    

17.6. 28 септември – европейски ден на спорта в 

училище 

28.09.2020 г. Ив. Николов 

О. Златкова 

    

17.7. 1 октомври – световен ден на музиката 01.10.2020 г. Ем. Илиева 

 

    

17.8. 12 октомври – Ден на българската община 12.10.2020 г. Кл. рък. 12 

клас 

    

17.9. 1 ноември – Ден на народните будители 

 

01.11.2020 г. Учители МО 

БЕЛ и ОНГО 

    

 17.10. Инициативи по повод честване на 50 години от 

основаването     на Второ СУ „Проф. Н. Маринов“. 

Изготвяне на план-дейности по повод честването. 

Дейности по 

план 

презучебнат

а 2020/2021 

г. 

Гл. учители 

Комисия 

назначена от 

директора  

    

17.11. Отбелязване на Деня за възпоменание на жертвите 

от ПТП 

19.11.2020 г. Пл. Иванов – 

предс. на 

комисията по 

БДП 

    

17.12. Отбелязване на европейския ден за пътна 

безопасност 

По план  Пл. Иванов – 

предс. на 

комисията по 

БДП 

    

17.13. 5 декември – международен ден на доброволеца 05.12.2020 г. Ст. 

Калайджийски 

    

17.14. Отбелязване на Световния ден за борба срещу 

СПИН 

01.12.2020 г. МО Биология 

и ЗО 

    

17.15.  Коледни тържества – изложби и концерти на 

учениците от профил „Изкуства“ 

Декември 

2020 г. 

Ем. Илиева 

Т. 

Трендафилова 

    

17.16. Изложба на сурвакници, коледни картички, 

изработени от ученици в начален и 

Декември 

2020 г. 

Д. Ангелова 

Д. Лазарова 
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прогимназиален етап 

17.17. Участие в инициативата „Българската Коледа“ и 

други благотворителни дейности 

Декември 

2020 г. 

Кл. 

ръководители 

    

17.18.  29 януари - Освобождението на Търговище Януари 2021 Паралелки 

профил 

„Хуманитарен

“ К. Цветкова 

 Д. Tрифонова  

    

17.19. 19 февруари – 148 г. от гибелта на В. Левски 19.02.2021 г. Паралелки 

профил 

„Хуманитарен

“ К. Цветкова 

 Д. Tрифонова 

    

17.20 Честване на 143 г. от Освобождението - 3 март - 

Национален празник на Република България 

 Ив. Николов 

Д. Трифонова 

    

17.21 Празник на буквите  Март 2021г. Кл. рък. І кл.     

17.22 25 март – международен ден на търпението 25.03.2021 г. Ст. 

Калайджийски 

    

17.23 2 април – Международния ден на детската книга; 

23 април – Международен ден на книгата и 

авторското право 

Април 2021 

г. 

Учители по 

бълг. език 

илитература 

    

17.24 22 април – Ден на Земята 22.04.2021 г. МО Биология 

и ЗО 

    

17.25 „Пролетен ден на отворените врати“ Април 2021 

г. 

ЗДУД     

17.26 16 април – Ден на Конституцията и празник на 

българските юристи 

16.04.2020 г. П. Борисова – 

гл. учител 

    

17.27 Великденски изложби и концерти от профил 

„Изкуства“ и благотворителни дейности 

 

Април 2021 

г. 

Ем. Илиева 

Т. 

Трендафилова 

    

17.28  9 май - Ден на Европа 09.05.2021 г. К. Цветкова 

Д. Трифонова 
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17.29 Участие в инициативите, включени в Майските 

културни празници Търговище 2020 г.: 

• Празник на Търговище – 14 май 

• Европейска нощ на музеите 

• Национална седмица на библиотекаря 

Май 2021 г. Учители БЕЛ 

 

    

17.30 24 май – Ден на българската просвета и култура и 

на славянската писменост 

24.05.2021 г. Кл. 

ръководители 

ХІІ клас 

    

17.31 Класови продукции - изложби и концерти на 

учениците с профилирано изучаване на музика, 

изобразително изкуство и хореография 

Май-юни 

2021 г. 

Ст. Иванов 

Т. 

Трендафилова, 

Анжела 

Георгиева 

 

    

17.32 1 юни – международен ден в защита на детето 01.06.2021 г. Д.Стоянова     

17.33 2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата 

на България 

02.06.2021 г. К. Цветкова 

Д. Трифонова 
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Годишният план е приет на заседание на Педагогически съвет -  Протокол № 10/14.09.2020 г.  

 

Годишният план е съгласуван с: 

1. Председател на СО на КНСБ 

Виолета Драганова ................. 

2. Председател на СД на НУС 

Евгения Костова ................. 

3. Председател на КТ „Подкрепа“ 

Палвир Жечев ................. 

 


