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1. Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в дейности, 

които провокират мисленето и самостоятелността на учениците, формиране на практически 

умения и развитие на личността. 

Отг.: учители 

Срок: 15.06.2021 г. 

 

2. Ежедневна комуникация между кл. ръководител и учител ЦДО в начален етап и между 

учител ЦДО и учителите – специалисти в прогимназиален етап. 

Отг.: учители 

Срок: ежедневно 

 

3. Осигуряване на допълнителни часове / консултации/ от учители-специалисти. Консултациите 

да са задължителни за трудно успяващите ученици. 

Отг.: учители 

Срок: по график 

 

4. Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите от 

учителите и учители ЦДО . 

Отг.: учители 

Срок: 15.06.2021 г. 

 

 

5. Изработване на портфолио на всяко дете за проследяване на развитието му. 

 

Отг.: учители 

Срок: 30.06.2021 г. 

 

6. Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и добро представяне  на НВО през 

2021 година. 

Отг.: учители 

Срок: 15.06.2021 г. 

 

7. Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху грамотността. 
 

Отг.: учители 

Срок: 30.06.2021 г. 

 

8. Целенасочена квалификация на учителите за работа с деца билингви, деца от етнически 

малцинства и деца със СОП. 

Отг.: директор 

Срок: 15.06.2021 г. /по график/ 

 

9. Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и обществеността. 

 

Отг.: директор 

Срок: 15.06.2021 г. /по график/ 

 

10. Реализиране на съвместни дейности с родителите – работилници, екоакции, спортни 

мероприятия и др. 

 

Отг.: директор 

Срок: 15.06.2021 г. /по график/ 

 

 

 



11. Разширяване на партньорството и взаимодействието между училище, родителска общност и 

социални партньори. 

Отг.: директор 

Срок: 15.06.2021 г. /по график/ 

 

 

12. Организиране на изложби с изделия, изработени в часовете за дейности по интереси.  

 

Отг.: директор 

Срок: 15.06.2021 г. /по график/ 

 

 

13. По- голяма и по- широка практическа приложимост на обучението и ориентирането му към 

конкретни резултати. 

14. Успешно и резултатно участие в НВО. 

15. Развиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване. 

16. Засилена възпитателна работа за пълноценно личностно развитие на учениците. 

17. Разширяване, усъвършенстване и стимулиране на различни форми за обучение и възпитание. 

18. Мотивиране и стимулиране на положително отношение към училището и предоставяното от 

него образование. 

19. Разширяване и засилване ролята на училищното настоятелство в различни дейности на 

училището. 

20. По- широко навлизане на нови методи на преподаване/ интерактивност/. 

21. Засилване, разширяване и мотивиране ангажираността на родителската общност в различни 

училищни дейности и изяви.  

22. Мотивиране, стимулиране и повишаване качеството   на публичните изяви на училището. 

23. Системна и целенасочена рекламна дейност за привличане и задържане на учениците. 

24. Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови знания и 

практическото им приложение в реална обстановка. 

25. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите обществени реалности. 

26. Превенция на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивен модел на 

поведение. 

27. Развитие на включващо образование на деца със специални образователни потребности, 

съобразено със специфичните им потребности. 

28. Създаване на положителна училищна атмосфера, благоприятна за личностното развитие на 

учениците. 

 
 


