
Министерство на образованието и науката
РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ”

Утвърдил 
Директор /Bai

^ о й ч е ^

ул. „Калиново” № 1, 2760 Разлог, 
обл. Благоевград 
тел./факс 0747 80151, 0747 80153 
ел. адрес: razlozhka_pg@abv.bg

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 

„НИКОЛА СТОЙЧЕВ”

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев”, ул. „Калиново” 1, 2760 Разлог

mailto:razlozhka_pg@abv.bg


ул. „Калиново” № 1, 2760 Разлог, 
обл. Благоевград 
тел ./факс 0747 80151, 0747 80153 
ел. адрес: razlozhka_pg@abv.bg

Министерство на образованието и науката
РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ”

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев" през 
учебната 2020 / 2021 г. да протече съгласно залегналите в годишния план задачи.

В училището се обучават 208 ученици в дневна форма на обучение, разпределени в 11 
паралелки, една от които е с две специалности -  8а клас и 12 ученици в самостоятелна форма 
на обучение.

Дейността на училището през учебната 2020/2021 г. е подчинена на основните цели и 
задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност, контрол и 
отчетност на резултатите от дейностите. Осигурено е единство и непрекъснатост на учебно- 
възпитателния процес.

Учителският колектив отговорно отстоява професионалните си ангажименти. На всички 
учители е осигурена творческа свобода за възможно най-пълно реализиране целите на учебно- 
възпитателната работа.

Необходимо е
• Основен акцент в работата за 2020/2021 г. да бъде професионалното образование;
• Да се усъвършенства системата за квалификационна дейност на учителите;
• Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;
• Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно 

най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови 
методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот с цел 
обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

• Да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските 
образователни стандарти.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1 :
РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННА И НЕПРОТИВОРЕЧИВА 
СИСТЕМА ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА.

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието
1.1.1. Създаване на актуална вътрешна нормативна уредба за изпълнение на 
дейностите.
Срок: септември 2020 г.
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси
1.2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти.
Срок: октомври - ноември 2020 г.,
Отговорник: директорът.
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1.2.2. Обучение на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 
Срок: постоянен,
Отговорник: д-р Елена Саянова.
1.2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 
управление на бюджета.
Срок: постоянен,
Отговорник:директорът,счето
водителят.

Дейност 3. Квалификация
1.3.1. Запознаване на педагогическите специалисти със задълженията на 
педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията съгласно наредбата за 
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти и Глава XI от Закона -„Учители, директори и други 
педагогически специалисти" и повишаването на тяхната квалификация в Раздел III от 
същата глава
Срок: септември, 2020 г.
Отговорник директорът, 
председателят на комисията 
за квалификация на 
педагогическите специалисти.

1.3.2. Изработване на План за квалификация, планиране, реализиране и документиране 
на квалификационна дейност за педагогическите специалисти, проведена от други 
институции.
Срок: септември, 2020 г.,
Отговорник: председателят на комисията за квалификация на педагогическите специалисти.

1.3.3. Създаване на стимули за повишаване квалификацията на кадрите чрез учене през целия 
живот.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът.

1.3.4. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 
специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, председателят на комисията за квалификация на педагогическите 
специалисти.

1.3.5. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит.
Срок: постоянен,
Отговорник: всеки педагогически специалист, председателите на методическите обединения.
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Дейност 4. Нормативно осигуряване.
1.4.1. Актуализиране на вътрешната система за движение на информацията и 
документите в образователната институция като част от СФУК/Система за финансово 
управление и контрол/
Срок: септември 2020г.,
Отговорник: директорът, счетоводителят.

1.4.2. Осигуряване на достъп до учебната документация по изучаваните учебни дисциплини 
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД.

1.4.3. Осъществяване на текущ контрол по водене на училищната документация 
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът,зам.-директорът по УПД.

1.4.4. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 
наредбата за информация и документите.
Срок: постоянен,
Отговорник: училищната експертна комисия, отговорникът на училищния архив.

Дейност 5 . Педагогически персонал.
1.5.1. Изработване на критерии за оценка труда на учителите.
Срок: септември, 2020 г.
Отговорник: комисията за оценяване труда на педагогическите специалисти.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2:
ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА АДАПТИРАНЕ НА 
УЧЕНИКА КЪМ УЧИЛИЩНАТА СРЕДАТА.

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика
2.1.1. Запознаване на педагогическите специалисти с наредбата за приобщаващото 
образование.
Срок: септември, 2020 г.,
Отговорник: комисията за работата за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на 
ученици с наложени санкции, които са в риск от отпадане поради проблемно поведение и 
безпричинни отсъствия.

2.1.2. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за 
конкретната учебна година съгласно Стандарта за организация на дейностите чл. 31, 
ал.З и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО.
Срок: септември, 2020 г.,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД.
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2.1.3. Включване на учениците в различни училищни дейности в зависимост от 
интересите и потребностите им - клубове по интереси.
Срок: октомври, 2020 г . ,
Отговорник: учителите.

2.1.4. Включване на учениците в ученически парламент.
Срок: октомври, 2020 г . ,
Отговорник: Анета Тумбева, учителите по БЕЛ.

2.1.5. Осигуряване на условия за интерактивно обучение и създаване възможности за 
приложение на ИКТ в образователния процес по различните учебни предмети.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, учителите.

2.1.6. Създаване на условия за гъвкаво прилагане и адаптиране на методите на 
преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по-добри резултати от 
ученето и повишаване активността на учениците.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, учителите.

Дейност 2 . Изграждане на училището като социално място.
2.2.1. Предприемане на мерки за социализиране на ученици от различен етнически 
произход чрез програма за превенция на ранното напускане от училище.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, класните ръководители.

2.2.2. Използване на доказани стратегии за разрешаване на конфликти.
Срок: септември, 2020 г.,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД и координационният съвет за
противодействие на училищния тормоз между учениците в училището.

2.2.3. Съвместна работа на членовете на координационния съвет за противодействие на 
училищния тормоз между учениците в училището с класните ръководители по 
изпълнение на програмата за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за 
преодоляване на проблемното поведение.
Срок: постоянен,
Отговорник: координационният съвет за противодействие на училищния тормоз между 
учениците в училището, класните ръководители.

2.2.4. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за 
разпространяване на информация, свързана с дейността на училището:
Интернет страница на училището; Електронни портфолиа на учители; Виртуален музей на 
училището.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, комисията по връзки с обществеността и рекламата.
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ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3:
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ 
ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ, 
ОРИЕНТИРАНА КЪМ МИСЛЕНЕ

Дейност 1 : Учебна дейност
3.1.1. Работа с училищните учебни планове и програми 
Срок: септември, 2020 г.,
Отговорник: директорът,учителите.

3.1.2. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при 
необходимост, включително при възникване на усложнена епидемична 
обстановка, свързана с COVID -  19,съобразявайки се с препоръките на МОН.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, учителите.

3.1.3. Предвиждане на мерки за диференциран и индивидуализиран подход към нуждаещи 
се от подкрепа ученици в урочните планове.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, учителите.

3.1.4. Разпределяне на съотношението на уроците за нови знания към тези за 
затвърдяване съгласно изискванията на нормативните документи.
Срок:постоянен,
Отговорник: учителите по всеки учебен предмет.

3.1.5. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на 
подготовка и различните потребности на учениците.
Срок: постоянен,
Отговорник: всички учители.

3.1.6. Предварителна подготовка на учебни материали за урока и включване на 
учениците в предварителната подготовка на урока със задачи за проучване, с 
презентации, с информационни съобщения и др.
Срок: постоянен,
Отговорник: всички учители.

3.1.7. По-ефективно използване на съвременни информационни и комуникационни технологии 
в обучението.
Срок:постоянен,
Отговорник: всички учители.

3.1.8. Разработване в електронен формат на уроци с фокус върху интерактивен 
подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за правилно, трайно, 
самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал.
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Срок: постоянен,
Отговорник: всички учители.

3.1.9. Определяне ден за педагогически съвети -  четвъртък.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът.

3.1.10. Провеждане на родителски срещи.
Срок: 11.09.2020 г. -  за 8 кл., м. октомври и м. март за всички класове, 
Отг. директорът, кл. ръководители

Дейност 2: Оценяване
3.2.1. Спазване на наредбите№ 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и наредба №
11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Срок: септември, 2020 / постоянен,
Отговорник: директорът, заместник-директорът по УПД, учителите.

3.2.2. Разработване и утвърждаване на критерии за оценяването на учениците по 
отделните учебни предмети и запознаване на учениците с тях.

Срок: септември, 2020 г.,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, учителите.

3.2.3. Изготвяне на график за датите за контролните и класните работи и запознаване на 
учениците и родителите с графика.
Срок: септември 2020 г. -1 срок; февруари 2021 г. - 2  срок,
Отговорник: заместник-директорът по УПД, всички учители, класните ръководители.

3.2.4. Осъществяване на контрол за ритмичност на оценяването съгласно изискванията 
на наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и наредба № 11/01.09.2016 г. за 
оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Срок: постоянен,
Отговорник: директорът,заместник-директорът по УПД.

3.2.5. Направляване на учениците да преценяват и самооценяват, за да знаят какво 
трябва да развият у себе си.
Срок:постоянен,
Отговорник:
всичкиучители.

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик - учител; ученик - 
ученик, учител - учител
3.3.1. Изграждане и прилагане на политики за подкрепа за личностно развитие на 
ученика между институциите в системата на предучилищното и училищно 
образование.

Срок: постоянен,
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Отговорник: всички учители.

3.3.2. Превенция на обучителните трудности и ранно отстраняване на риска от тях. 
Срок: постоянен,
Отговорник: всички учители.

3.3.3. Изграждане на умения за работа в екип в паралелката:
Проектно базирано обучение; Използване на интерактивни 
методи и др.
Срок: постоянен,
Отговорник: всички учители.

3.3.4. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките.
Срок: постоянен,
Отговорник: всички учители.

3.3.5 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 
самоуправление.
Срок:постоянен,
Отговорник: класните ръководители, ученическият парламент.

3.3.6. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 
областта на науката, изкуството и спорта.
Срок: май/юни, 2021 г.,
Отговорник: директорът.

3.3.7. Поддържане на традиции на училищния живот и изграждане на престижа на РПГ „ Н. 
Стойчев”.

10 Тържествено откриване на новата учебна година 
Срок: 15.09.2020 г.,
Отг.: Димитрина Белухова, Кр.Стамберова,Ив. Цинзов, Н. Фарфаров 
кл.ръководители.

10 Отбелязване на деня на Независимостта на България 
Срок: 21.09.2020г.,
Отг. К. Георгиев.

10 Отбелязване Деня на туризма 
Срок: 27.09.2020г.,
Отг. Мунина, Ив. Финдрина, 11 А клас и 12 А клас.
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10 Участие в тържествата, посветени на Деня на гр. Разлог 
Срок: 11.10.2020 г . ,
Отг. Класни ръководители

10 Отбелязване на “Деня на народните будители”
Срок: 02.11.2020г.,
Отг: Д. Белухова, К. Стамберова и 9 а клас.

10 Седмица на предприемача и мениджър за един ден 
Срок: м. ноември2020г.,
Отг.: Тодорка Фарфарова.

10 Отбелязване на Световния ден на философията 
Срок: 19.11.2020г.,
Отг. А. Тумбева и Училищен парламент.

10 Отбелязване на Патронния празник на гимназията -  неучебен, но присъствен ден 
Срок: 27.11.2020 г.,
Отг. Учители по БЕЛ ,Н. Фарфаров, Ив. Цинзов, Слав Астинов.

10 Отбелязване Световния ден на борбата против СПИН 
Срок: 01.12.2020г.,
Отг. Училищен парламент.

10 Отбелязване Деня на банкера 
Срок: 04.12.2020г.,
Отг. Тодорка Фарфарова.

10 Организиране на Коледен бал 
Срок: 18.12.2020г.,
Отг. В.Мунина, 11 а клас , Г. Власева, 11 б клас

10 Отбелязвяне Празника на виното 
Срок: 12.02.2021 г.,
Отг. МО „Хранене и туризъм”

10 Отбелязване на „Свети Валентин”
Срок: 12.02.2021 г„

Отг. Училищен парламент.

10 Международен ден за безопасен интернет
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Срок: м. февруари 
Отг. Ваня Аломинова

10 Отбелязване на 19 февруари / обесването на Васил Левски/ : „Спомени за 
Левски“- мероприятие за час на класа.
Срок: 19.02.2021 г.,
Отг. К. Георгиев, кл. ръководители.

10 Отбелязване Деня на розовата фланелка 
Срок: 24.02.2021 г.,
Отг.Училищен координационен съвет, В. Джунева.

10 Отбелязване на 1 март -  Баба Марта.
Срок: 01.03.2021 г.,
Отг. Н. Фарфаров и 86 клас.

10 „Да съхраним българското” -  на училище с народна носия 
Срок: 02.03.2021 
Отг. Училищен парламент

10 Тържествено отбелязване на 3 март - участие в общоградски тържества. 
Срок: 03.03.2021г.,

Отг. Класните ръководители, К. Георгиев.

10 Отбелязва не на 8 март -  Ден на жената. 
Срок: 08.03. 2021г.,

Отг.ЛО Б клас.

10 Световен ден на поезията 
Срок: 19.03.2021 (21.03.2021), 
Отг.Учители по БЕЛ.

10 Посрещане на пролетта 22.03.2021 г.
Срок: 22.03.2021 г.,
Отг.:Училищен парламент и учители по ФВС.

10 Спортни мероприятия -  съгласно спортния календар 
Срок: съгласно спортния календар,
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Отг.: Ив. Цинзов, Н. Фарфаров.

10 Великденски тьржества/изложба-базар/

Срок:м. април, 2021 г.,
Отг.: кл. ръководители, Училищен парламент.

10 Ден на таланта 
Срок: м. април 
Отг. Училищен парламент

10 Отбелязване на Деня на земята .
Срок: 22.04.2021г.,
Отг. Л. Калоянова, 8 А клас.

10 Отбелязване на Деня на Европа 
Срок: 09.05.2021г.,
Отг. Наталия Попова, 10 А клас, Ив. Финдрина, Слав Астинов.

10 Седмица на „Отворените врати” в училище 
Срок:11-15.05.2021г.
Отг.: зам.-директор по УПД, Методически обединения

10 Спортен ден 
Срок: 20.05.2020 
Отг. Н. Фарфаров, Ив. Цинзов

10 24 май -  Ден на славянската писменост и култура:
> V { •  ̂ • • ■ ; У| • j . •

■S Училищно тържество по случай изпращане на абитуриентите. 
Срок. 24.05.2021 г.,
Отг.: Димитрина Белухова, Кр.Стамберова, Иван Цинзов, Николай 
Фарфаров, кл. ръководители на 12 клас, ръководството.

S  Участие в тържественото шествие 
Срок. 24.05.2021 г.,
Отг.: директорът, класните ръководители,учителите по ФВС.

10 Отбелязване на 1 юни -  Ден на детето.
Срок: 01.06. 2021 г.,
Отг. А. Тумбева, 9Б клас.

Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев”, ул. „Калиново” 1, 2760 Разлог

mailto:razlozhka_pg@abv.bg


ул. „Калиново” № 1, 2760 Разлог, 
обл. Благоевград 
тел./факс 0747 80151, 0747 80153

Стойчев"^ ел. адрес: razlozhka_pg@abv.bg

Министерство на образованието и науката
РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ”

10 2 юни -  Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България 
Срок:02.06.2021 г.,
Отг.: К. Георгиев.

10 Организиране на доброволческа акция от учениците на училищния клуб 
«Еразъм +»
Срок: м. юни, 2021 г.,
Отг. д-р Елена Саянова.

10 Организиране на екскурзии 
Срок: постоянен,
Отг.: кл. ръководители.

10 Закриване на учебната година 
Срок: 30.06.2021 г.,
Отг.: Димитрина Белухова, Кр.Стамберова, Иван Цинзов, Николай Фарфарови 
кл. ръководители.

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението
3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от националното 
външно оценяване на дигиталните компетентности в X клас, държавните зрелостни 
изпити и държавните изпити за придобиване на квалификация по професии.
Срок: постоянен,
Отговорник: учителите.

3.4.2. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по 
различни причини.
Срок: септември, 2020 г.,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, инж. Ваня Джунева.

Дейност 5 : Надграждане на знания и умения
3.5.1. Организиране и провеждане на състезания, конкурси и др.
Срок: постоянен, съгласно графика, утвърден от министъра на МОН,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, учителите.

>. ! 4 :  ; Л |;  П .,»- ' V

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и
др.
Срок:постоянен,
Отговорник: учителите по всички учебни предмети.
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3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти и по програми на МОН.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД.

3.5.4. Участие в образователни проекти по програма „Еразъм+”.
Срок: постоянен,
Отг. д-р Елена Саянова.

Дейност 6 : Постигане на високи педагогически постижения
3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 
Планиране, координиране, управление и контрол на дейностите за повишаване 
квалификацията на педагогическите специалисти на училищно ниво.
Създаване на условия за повишаване на квалификацията, за придобиване на следдипломна 
квалификация и др.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът.

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици за постигане на високи 
резултати.Изготвяне на кът в училището и актуализирането му с участници в състезания, 
олимпиади, национални конкурси.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, председателите на постоянните комисии.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4:
ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПОЛИТИКИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ.

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и социализацията 
на учениците.
4.1.1. Разработване на план за възпитателната дейност в партньорство с 
представителите на ученическото самоуправление и родителите.
Срок: октомври, 2020 г.,
Отговорник: учителите, общественият съвет, представители на ученическия парламент.

4.1.2. Разработване на система от специални мерки за възпитание, привличане, 
задържане и развитие на учениците в училището за осигуряване на интелектуалното, 
емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото им развитие в 
съответствие с техните потребности, способности и интереси.
Срок: октомври, 2020 г.,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД.

4.1.3. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, 
индивидуално консултиране по възрастови проблеми.
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Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, координационният съвет за противодействие на училищния тормоз 
между учениците в училището.

4.1.4. Провеждане на превантивни мерки чрез лекции, беседи, срещи с представители 
на НПО, Детска педагогическа стая по теми, свързани с превенция на агресията и 
насилието;
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, координационният съвет за противодействие на училищния тормоз 
между учениците в училището.

Дейност 2 : Инициативи по основни направления на възпитателната дейност
4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 
На ниво паралелки:
Чрез формите на ученическото самоуправление.
Чрез изяви на градско, регионално и национално ниво.
Чрез проекти и програми.
Чрез съдействие от компетентни органи.
Чрез партньорство с институции.
Срок: септември, 2020 г.,
Отговорник: координационният съвет за противодействие на училищния тормоз между 
учениците в училището.

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа.
Чрез осигуряване на обща подкрепа:
Екипна работа между учителите.
Кариерно ориентиране на учениците.
Грижа за здравето.
Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.
Срок: постоянен,
Отговорник: класните ръководители.

4.2.3. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 
на живот.
Здравни беседи.
Дискусии с представители на здравни организации.
Обучения.
Състезания.
Срок: постоянен,
Отговорник: зам.-директорът по УПД.

4.2.4. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 
Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и вековната ни история - 
разписани инициативи за всеки празник, вкл. творби на учениците и възможности за 
публикуването им на сайта на училището.
Срок: постоянен,
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Отговорник: директорът, учителите по БЕЛ.

4.2.5. Ритуализация на училищния живот.
Патронен празник - 27.11.2020г. - неучебен, присъствен ден 
Символи и ритуали.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, учителите по БЕЛ.

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5:
ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО.
РАЗРАБОТВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА 
УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО, СЪЗДАВАЩА СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ И 
ОТГОВОРНОСТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПРИ РАБОТА С
РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ.

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование
5.1.1. Създаване на условия за подкрепа на млади 
учители.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД.
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5.1.2. Планиране на дейности и форми на сътрудничество за осигуряване на позитивен
организационен климат, ефективна комуникация и отношения на загриженост между
всички участници в процеса на образование.

Срок: постоянен,
Отговорник: класните ръководители, всички комисии.
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5.1.3. Изграждане на механизъм за ефективно партньорство на училищното
ръководство с педагогическите екипи за усвояване на ключовите компетентности, 
обществения съвет и училищния парламент.
Срок:постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, Училищен парламент.,

5.1.4. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 
организираните от училището извънкласни дейности. Сътрудничеството и 
взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез индивидуални 
консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна 
ситуация или поведение на ученика го прави необходимо.
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД и учителите.

5.1.5. Провеждане на разяснителна кампания сред родителите на общи родителски срещи за 
техните права и задължения, както и за механизма за осигурен достъп до учебната 
документация.
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Министерство на образованието и науката
РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ”

ул. „Калиново” № 1, 2760 Разлог, 
обл. Благоевград 
тел./факс 0747 80151, 0747 80153 
ел. адрес: razlozhka_pg@abv.bg

Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, кл. ръководители.

Дейност 2 : Външно партньорство
5.2.1. Партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на юридически 
лица с нестопанска цел при разработване на програми за практическото обучение на учениците. 
Срок: постоянен,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД.

5.2.2. Представяне на стратегията за развитието на училището пред родителската общност и 
разяснителна кампания за съществуващите и нови тенденции
Срок: декември, 2020 г. / март - юни 2021 г.,
Отговорник: директорът, зам.-директорът по УПД, всички учители.

Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 12/11.09.2020г.

Изготвили:.
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