
№ 
 

Дейности 

 

Отговорници 

 

Финансиране,

ресурси 

Показатели за изпълнение 

I.Приоритет  
 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ 
ЦЕЛ 1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 

1. Мотивиране за учене 

чрез проектно-базирано 

и проблемно-базирано 

обучение 

Директор,  

комисии за: -

определяне на 

диференцирано 

заплащане; 

-организация и 

провеждане на  

„Дни на 

ученическото 

творчество“ 

Бюджет, 

спонсори 

-Проведени открити уроци- иновативно 

училище;  

-Провеждане на „Дни на ученическото 

творчество“ в края на уч.година; 

-проучено мнение на учители, ученици и 

родители чрез анкетни карти, разговори. 

2. Създаване на 

механизми за 

самооценка и оценка на 

иновационните 

дейности 

ПУО  Изработени протоколи за измерване на 

резултатите 

 

 

ЦЕЛ 2. Иновации в образователния процес 

1. Подобряване на 

образователния процес, 

чрез прилагане на нови 

методи на преподаване 

Директор,  

Комисия за 

изготвяне на План 

за 

бюджет, проекти  

-Проведени интегрирани уроци. 



чрез 

интердисциплинарния 

и 

трансдисциплинарния 

подход 

квалификационна 

дейност 

2. Създаване на 

интегрирано учебно 

съдържание  
 

Учители по 

Информатика и 

Роботика   

 

бюджет Създадено учебно помагало за ФЧ по 

Информатика и Роботика 

 

ЦЕЛ 3. Иновации в образователната среда 

1. Изграждане на  STEM 

център като място с 

различни обучителни 

пространства 

Директор,  

гл. счетоводител, 

РИКТ, ЗДУД-

гимназиален 

етап, главен 

учител 

Проект 

„Изграждане на 

училищна STEM 

среда“ и бюджет 

Изграден STEM център, 

Корпус Б, III етаж – „Крило на природните 

науки“ и фоайе III етаж  

2. Подобряване и 

обогатяване 

функционалността на 

пространството във 

фоайетата и 

коридорите, постигане 

на добър естетически и 

модерен вид 

Директор, 

гл.счетоводител 

 Обновено Фоайе на I етаж и коридор на 

корпус А 

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

1. Формиране на 

компетентности у 

учениците и 

Директор, 

РНИКТ, учители 

НП и проекти -проведени обучения за учителите; 

 



педагогическите 

специалисти за 

създаване, 

редактиране, 

обогатяване и 

актуализиране на 

дигитално съдържание 

 

2. Формиране на умения за 

безопасно използване 

на интернет, за 

разпознаване на 

рискове, заплахи, 

фалшивите новини и 

др.: 

  

  -информация в ЧК, материали в сайта на 

училището; 

-срещи със специалисти; 

-презентации и обучения, проведени от 

ученици 

3. Ефективен и постоянен 

контрол от страна на 

педагогическите 

специалисти за 

спазване на Правилата 

за работа в мрежата на 

ученици в ПМГ 

РНИКТ, Учители 

от катедра ИКТ 

 Правила за работа в мрежата на ученици в 

ПМГ 

4. Развиване на умения за 

създаване, използване 

и моделиране на 

изкуствен интелект 

Директор, 

РНИКТ 

 -Реализирани факултативни часове за 

допълнителна подготовка; 

-участие в подходящи НП и проекти; 

-привличане на външни лектори и 

обучители. 

ЦЕЛ 5. Образование за устойчиво развитие  



1. Обучение, ориентирано 

към формиране на 

знания и умения за 

живот с фокус към 

здравното образование, 

здравословното 

хранене, повишаване 

на двигателната 

активност 
 

Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

 Изработване на План за дейности за 

изпълнение на училищната програма за 

гражданско образование, психофизическо, 

когнитивно и кариерно ориентиране на 

учениците 

2. Разширяване на 

дейностите, свързани с 

първа долекарска 

помощ и безопасно 

движение по пътищата 

с активното участие на 

родителите 

 

Медицинско 

лице, ЗДУД-

прогимназиален 

етап, Училищна 

комисия по БДП 

 План за действие по БДП, Система от 

мерки 

3. Изграждане на 

екологична култура и 

навици за разделно 

събиране на отпадъци 

Учители по БЗО 

и класни 

ръководители 

  

II.Приоритет КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ 

ЦЕЛ 1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите компетентности и на умения за живот и работа през 

XXI век 

1. Смяна на фокуса на 

обучението от 

преподаване на знания 

Директор, ЗДУД 

в гимназиален 

бюджет, 

спонсорство и 

проекти 

Проведени иновативни уроци  



към овладяване на 

ключови 

компетентности и 

развитие на 

способности да се 

решават проблеми 

етап, главни 

учители, 

учители от 

иновативните 

паралелки 

 
2. 

Поставяне на акцент 

върху изграждането на 

социални умения и 

емоционална 

интелигентност 

 

Директор 

 

Проект 

„Изграждане на 

училищна STEM 

среда“ 

Обучения за развитие на емоционалната 

интелигентност 

3. Формиране на умения 

при учениците да 

използват придобитите 

компетентности при 

изпълнение на 

ежедневни задачи, за 

справяне в сложни и 

непознати житейски 

ситуации в променяща 

се околна среда 

 

учителите  Представени  проекти 

ЦЕЛ 2.  Възпитание в ценности 

1. Реализиране на 

инициативи за 

съхраняване и 

утвърждаване на 

българската 

Главни учители, 

Учители, класни 

ръководители 

бюджет, 

спонсорство и 

проекти 

Училищен комитет Левски, 

популяризиране четенето на книги, 

библиотека на открито, участие в 

концерти, театрални спектакли, базари… 



национална 

идентичност и 

популяризиране на 

българския език, 

традиции и култура 

2. Развитие на ценностно-

ориентирано поведение 

за зачитане на 

човешкото 

достойнство, свободата, 

демокрацията, 

равенството, правовата 

държава и правата на 

човека, с акцент върху. 

правата на детето и 

детското участие 
 

Директор, 

Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 

 Популяризирана ценностната система на 

училищната общност-онагледяване, 

проведени разговори, дискусии, анкети 

3. Формиране на 

толерантност и 

уважение към 

етническата, 

националната, 

културната, езиковата 

и религиозната 

идентичност на всеки 

ученик 

   

4. Системно 

взаимодействие с 

родителите за 

Класни 

ръководители, 

педагогически 

съветник 

  



формиране на ценности 

у учениците 

ЦЕЛ 3.  Развитие на способностите и талантите 
 

1. Подкрепа за участие в 

изяви, конкурси, 

олимпиади и 

състезания на местно, 

регионално, 

национално и 

международно ниво в 

областта на науките, 

технологиите, 

изкуствата и спорта; 

   

2. Предоставяне на 

материални и морални 

стимули за високи 

постижения на ученици 

с изявени интереси в 

определена област на 

науката, технологиите, 

изкуствата, културата 

и спорта. 

  Грамоти, награди, информация в медиите 

III.Приоритет МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

ЦЕЛ 1.  Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на учителя 



1. Развитие на 

дигиталните 

компетентности на 

педагогическите 

специалисти за 

прилагане на новите 

технологии, за облачни 

ИКТ услуги, за 

иновативни дигитални 

методи за преподаване, 

за интегриране на 

дигиталната медийна 

грамотност в 

обучението по всички 

учебни предмети и др.; 

Директор, 

РНИКТ, учители 

  

2. Подкрепа на учителите 

за прилагане на 

компетентностния 

подход, на ценностно-

ориентиран подход в 

образователния процес, 

както и на нови методи 

за преподаване; 

Учители Проекти, 

бюджет, 

спонсорство 

 

- Проведени обучения за прилагане на 

нови методи и подходи;  

-Майсторски клас;  

-Предоставяне на персонални преносими 

компютри на всички учители; 

- Включване работата по проекти в картата 

за дифер. заплащане. 

  

 

ЦЕЛ 2. Усъвършенстване на екипната работа и работата на професионалните учебни общности 

1. Партньорства с други 

образователни 

институции за 

споделяне на 

иновативни практики 

Директор НП „Иновации в 

действие“, 

бюджет, 

спонсори 

Осъществени партньорства 



2. Популяризиране на 

най-успешните 

интерактивни уроци 

чрез различни форми 

на изява 

  поместване в сайта на ПМГ, представяне 

пред родители, учители от други училища 

и др. 

3. Създаване на 

помещения за работа 

на ПУО с условия и 

дизайн, подканващи за 

творчество и отдих 
 

Директор,  

гл. счетоводител 

 -оборудване на кабинет за учители от ПУО 

– 308; 

--Оборудване на стая за социални контакти 

и отдих - 113 

 

IV.Приоритет СПЛОТЕНА УЧИЛИЩНА ОБЩНОСТ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

 

ЦЕЛ 1.  Развиване на ефективна училищна общност 

1. Споделена ценностна 

система на училищната 

общност 

Директор, 

Учители, 

Педагогически 

съветник, 

Ученически 

съвет, 

Настоятелство 

 Актуализирани ценности на училищната 

общност 

2. Насърчаване участието 

на училищната 

общност в планиране и 

реализиране на 

училищни събития - 

конкурси, празници, 

Класни 

ръководители 

 Проведени училищни събития  



тържества, спортни 

събития, проекти и др. 

ЦЕЛ 2.  Обединяване на ресурсите на семейството и училището за пълноценното развитие на ученика 

1. Проучване 

становището на 

родителите по значими 

за училищния живот 

теми и създаване на 

условия за диалог, 

доверие и  

равнопоставеност при 

вземането на 

решенията за 

образованието и 

развитието на 

учениците 

Кл. 

ръководители 

 Направени допитвания, анкети, формуляри 

за обратна връзка и др. 

2. Надеждна 

комуникация с 

родителите на 

учениците и 

осигуряване на редовна 

и позитивна обратна 

връзка чрез общи и 

индивидуални 

родителски срещи, 

eл.поща, ел.дневник, 

социални мрежи и 

други  форми за 

информиране 

   



3. Поддържане и 

актуализиране на 

рубриката «Училище 

за родители» в сайта на 

училището със 

съдействието на  

родители-специалисти 

Педагогически 

съветник 

 Актуализиране и обогатяване на рубриката 

«Училище за родители» в сайта на 

училището 

4. Съвместно 

разработване на 

проекти и 

организиране на 

дейности за 

съфинансиране на 

спечелените проекти 

Директор  Участия в проекти 

V.Приоритет УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ, ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ 

ЦЕЛ 1.  Подобряване на материалната база и трансформиране на училищната среда 

 

1. Избор на проекти Директор, 

учители, 

Настоятелство, 

Обществен съвет 

 Разработени и спечелени проекти 

2. Насърчаване участието 

на училищната 

общност в планиране и 

реализиране на 

училищни събития - 

конкурси, празници, 

Директор, 

педагогически 

съветник, 

Ученически 

съвет 

 

 

Участие на цялата училищна общност в 

организацията на общоучилищни събития 



тържества, спортни 

събития, проекти и др. 

Цел 2. Мобилност на учители и ученици. 

 

 Привличане на 

партньори за участие в 

общи проекти 

  Проекти с участие на партньори от други 

училища 

 


