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                                                                                                           УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

                                                                     МАРИЯНА МИТЕВА – Директор на СУ „Васил Левски“ 
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАБОТНАТА ГРУПА  ПО САМООЦЕНЯВАНЕ В    СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

ЗА УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА 

 

План – графика е приет  на заседание на ПС № 16/13.09.2019г. и утвърден със Заповед № РД 07- 1194/13.09.2019г. 

 

План – графикът за дейността на работната група по самооценяване се изгражда с цел да подпомогне организирането на дейностите 

по постигане стратегическите цели на Средно училище „Васил Левски“, ориентирани към постигане качество на образованието, 

ефективност на предлаганото обучение и насърчаване към учене през целия живот, обединение на членовете на колектива около 

общи ценности и идеи, създаване чувство на принадлежност на всяко лице, свързано с училището и равни възможности за 

учениците от уязвими групи. 

Планът е подчинен на оперативните цели на образователната институция и съдържа: 

 

- Области  на наблюдение; 

 

- Критерии; 

 

- Показатели; 

 

- Инстументариум; 

 

- Срок за подготовка на дейностите по самооценяване; 

 

- Отговорни лица за създаване на инструментариума и анализирането; 

 

- Срок за провеждане на оценяването; 
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- Отговорник за провеждане на процедурата и събиране на доказателствения материал. 

 

Цел на предстоящото самооценяване: Да се очертае позицията на гимназията по критериите за самооценяване. 

Области и критерии на самооценяването: Оценяването за текущата година се извършва по всички области и критерии, съответно: 

1. Управление на институцията – 40 т. 

2. Управление на образователния процес – 60 т. 

Методика, която ще се използва по време на самооценяването: Самооценяването ще се извършва, чрез анализиране на 

резултати по всеки показател, получени от анкети, чек-листове, справки и интервюта. 

Очаквани резултати: След обобщаване на резултатите по различните критерии, се очаква да се визуализират слабите и 

силните страни в дейността на у,чилището, като това ще е основание за планиране на мероприятия за последваща дейност. 

 

 План – график за провеждане на дейностите по самооценяване 
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Разработена училищна 

програма за повишаване 

качеството на предлаганото 

обучение,съдържаща 

реалистичен анализ, 

перспективна визия, мисия, 

концептуална основа, 

приоритети, подходи и цели 

Справка 16.09.2019г. Председател 

на работната 

група по 

самооценява 

не 

20. 11.2019 г. Св. Иванова 

 

Утвърден план за изпълнение 

на стратегическите цели. 

Актуализирани вътрешни 

правилници. 

Справка 16.09.2019г. Председател 

на работната 

група по 

самооценява 

не 

20. 11.2019 г. Св. Иванова 

 

Вътрешноучилищни 

критерии за установяване 

качеството на 

образование,съобразени с 

приоритетите на 

Чек лист 28.04.2020г. Работна група 

по самооценява 

не 

30.06.2020г. Работна група по 

самооценяване 



национално,  регионално и 

общинско ниво. 

Създадена вътрешна 

система за осигуряване 

качеството на качество на 

образованието 

разработен 

чек-лист 

30.04.2020г. Работна група 

по самооценява 

не 

30.04.2020г.. Работна група по 

самооценяване 

Създаден механизъм за 

мониторинг и контрол на  

образователната институция 

разработен 

чек-лист 

30.10.2019г. Работна група 

по самооценява 

не 

29.11.2019г. Работна група по 

самооценяване 

Създаден механизъм за 

ранно предупреждение за 

различни рискове, тяхното 

контролиране и 

отстраняване. 

анкета 30.10.2019г Работна група 

по самооценява 

не 

29.11.2019г. Работна група по 

самооценяване 

Ясно дефиниране на 
системата от индикатори 
за контрол и инспектиране 
на образователната 
институция 

Чек-лист 30.10.2019г Работна група 

по самооценява 

не 

29.11.2019г. Работна група по 

самооценяване 
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 Създаване на условия за 

участие в национални, 

европейски и други 

международни програми и 

проекти. 

Изграждане на  училищни 

екипи за разработване 

на проекти 
 Участие в национални, 

европейски и други 

международни програми и 

проекти. 

 Разработване на училищни 

проекти. 

Справка 30.10.2019г. Лилияна 

Златева, 

Снежана 

Кирова 

29.06.2020г. Лилияна Златева, 

Снежана Кирова 

Осигуряване на 

законообразно, икономически 

целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета 

справка Всяко 

тримесечие и 

годишен 

отчет 

Марина 

Желязкова – гл. 

счетоводител 

29.06.2020г. Лилияна Златева, 

Снежана Кирова 

Адаптиране на Системите 

за финансово управление и 

контрол в 

образователната 

анкета 30.10.2019г. Марина 

Желязкова – 

гл. 

счетоводител 

30.01.2020 г. 
Лилияна Златева, 

Снежана Кирова 



институция спрямо 

Стандарта за 

финансиране към ЗПУО 

Наличие на собствени 

приходи на училището 

Справка 
20.12.2019г. Марина 

Желязкова – гл. 

счетоводител 

29.06.2020 г. 
Лилияна Златева, 

Снежана Кирова 

Разработване на бюджета 

съобразно действащата 

нормативна уредба 

Справка 02.2020г. Гл. 

счетоводител 

03.2020г. Лилияна Златева, 

Снежана Кирова 

Разработване на процедури 

по постъпване и разходване 

на извънбюджетни 

средства от дарения, 

спонсорство, наеми, 

проекти и др 

Справка 30.12.2019 ЗДАСД 03.2020г. Лилияна Златева, 

Снежана Кирова 
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ВЪТРЕШНА 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Реализиране на 

квалификационната 

дейност за 

педагогическите 

специалисти персонал на 

ниво училище 

анкета 27.09.2019 Работна група 

по 

самооценяване 

30.06.2020 Светла Иванова 

Тошко Павлов 

ВЪНШНА  

КВАЛИФИКАЦИЯ 

Реализиране на 

квалификационна 

дейност за 

педагогическите 

специалисти, проведена 

от други институции 

справка 27.09.2019 Работна група 

по 

самооценяване 

30.06.2020 Светла Иванова 

Тошко Павлов 

Споделяне на добрия 

опит и ефективни 

практики – на 

територията на страната, 

в международен аспект 

анкета 30.10.2019г. Образователни 

направления по 

ключови 

компетентно 

сти 

04.05.2020 г Светла Иванова 

Тошко Павлов 
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Запознаване на 

педагогическите 

специалисти с новата 

нормативна уредба и 

осигурен свободен достъп 

до законовата и 

подзаконовата 

нормативна уредба за 

осъществяване дейността  

на училището. 

Чек - 

лист 

10.10.2019г. Директор, 

заместник- 

директори 

30.10.2019г. Мария 

Михалева 

Цветанка Тончева 

Осигурен достъп до 

учебната документация 

по изучаваните 

дисциплини 

анкета 10.10.2019г. Директор, 

заместник- 

директори 

30.10.2019г. Мария 

Михалева 

Цветанка Тончева 

Състояние на 

училищната 

документация 

Чек лист 
10.10.2019г. Директор, 

заместник- 

директори 

29.06.2020г. Мария 

Михалева 

Цветанка Тончева 

Поддържане състоянието на 

библиотечната информация 

съгласно изискванията на 

Стандарта за физическата 

среда, информационното и 

библиотечно обслужване. 

Анкета Постоянен Библиотекар Постоянен ……………… 
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Наличие на правила и/или 

процедури при назначаване и 

съкращаване на персонала 

чек-лист 10.10.2019г. Директор, 

заместник - 

директори 

30.10.2019г. Светла Иванова, 

Златка Кирова 

Съгласуваност, откритост и 

прозрачност при вземане на 

управленски решения 

чек-лист 10.10.2019г. Директор, 

заместник - 

директори 

30.10.2019г. Светла Иванова, 

Златка Кирова 

Делегиране на права и 

задължения 

чек-лист 10.10.2019г. Директор, 

заместник - 

директори 

30.10.2019г. Светла Иванова, 

Златка Кирова 

Критерии за диференциране и 

оценка труда на учителите и 

служителите 

Анкета 10.04.2020г. Постоянно 

действаща 

комисия за 

оценяване труда 

на педг. 

персонал 

 

30.06.2020г. Светла Иванова, 

Златка Кирова 

Наличие на капацитет за Чек - лист 21.10.2019г Работна група 30.10.2019г. Светла Иванова, 



оценка на състоянието на 

качеството на предлаганото 

образование 

по 

самооценяване 

Златка Кирова 

Наличие на политика за 

насърчаване и ресурсно 

подпомагане на извънкласни 

дейности 

Чек - лист 21.10.2019г Постоянно 

действаща 

комисия за 

ресурсно 

подпомагане на 

ИКД 

29.06.2020г. Светла Иванова, 

Златка Кирова 

Качество на 

административното 

обслужване 

Разработен 

чек- лист 

21.10.2019 г Работна група 

по 

самооценяване 

29.06.2020г. Работна група по 

самооценяване 
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Създадени екипи по ключове 

компетентности 

 

справка 

16.09.2019г. Директор, ПС 20.12.2019г. Гинка Савова,  

Елена Янкова 

Създадени условия за 

менторство  и наставничество 
 

справка 

10.12.2019г. Директор, ПС 20.12.2019г. Гинка Савова,  

Елена Янкова 

Включване на учителите в 

управлението на промените в 

училището чрез участието им 

в постоянни комисии за 

съуправление 

 

 

Справка, 

анкета 

10.12.2019г. Директор, ПС 20.12.2019г. Гинка Савова, 

 Елена Янкова 

Партньорство на училищното 

ръководство с екипите по 

ключови компетентности на 

учителите и екипа на 

ученическото 

самоуправление. 

Партньорство между 

отделните структури в 

хоризонтална и вертикална 

посока. 

 

 

 

 

 

Анкети 

от учители 

ученици 

10.12.2019г. – 

проучването 

се прави за 

периода на 

сомооценява 

не 

Работна група 

по 

самооценяване 

20.03.2020г. Гинка Савова, 

 Елена Янкова 

Средна посещаемост на 

родители на родителска 

среща - годишно 

 

справки 

 

 

16.06.2019г. 

Работна група 

по 

самооценяване 

29.06.2019г. Гинка Савова, 

 Елена Янкова 

Удовлетвореност на 

родителите по конкретни 

въпроси - проучвания чрез 

анкети, интервюта и др. 

 

анкети 

10.10.2019г Работна група 

по 

самооценяване 

29.06.2020г. Гинка Савова, 

 Елена Янкова 

Участие на родителите в  10.06.2020г Работна група 29.06.2020г. Гинка Савова, 



организираните от училището 

извънкласни дейности 
 

Анкета 

по 

самооценяване 

 Елена Янкова 

Осигурен достъп на 

родителите до учебната 

документация по изучаваните 

професии/специалности 

 

 

Анкета 

10.12.2019г Работна група 

по 

самооценяване 

29.06.2020г. Гинка Савова, 

 Елена Янкова 

Дейност на училищното 

настоятелство 

 

 

Анкета 

10.12.2019г Работна група 

по 

самооценяване, 

председател на 

УН 

29.06.2020г. Гинка Савова, 

 Елена Янкова 
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Взаимодействие с 

институциите в системата на 

училищното образование, 

териториалните органи на 

изпълнителната власт, 

органите за местното 

управление 

 

 

 

 

анкета 

 

31.01.2020г. 

Работна група 

по 

самооценяване 

12.02.2020г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Взаимодействие с Агенцията 

за закрила на детето и 

структурите на служба 

"Полиция", НПО 

 

 

анкета 

31.01.2020г. Работна група 

по 

самооценяване 

12.02.2020г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Взаимодействие с местната 

общественост 
 

анкета 

31.01.2020г. Работна група 

по 

самооценяване 

12.02.2020г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Участие на родителите при 

определяне план-приема на 

училището 

 

 

анкета 

31.01.2020г. Работна група 

по 

самооценяване 

12.02.2020г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Само за професионални 

гимназии 

Провеждане на 

практическото обучение от 

учениците в професионални 

гимназии на реални работни 

места при работодател 

Справка за 

Относителе

н дял в % 

на 

учениците, 

провели 

практическ

о обучение 

 

29.06.2020г. 

Професионална 

направление по 

КК – 

професионално 

образование 

 

 

 

 

 

 

29.06.2020г. 

Петър Петров 

Сияна Руменова 

Степен на съответствие   Професионална  Петър Петров 



между професионално- 

квалификационната 

структура на завършващите 

ПОО и потребностите от 

работна сила по професии и 

специалности на регионално 

равнище 

 

 

 

анкета 

31.01.2020г 

. 

направление по 

КК – 

професионално 

образование 

 

 

 

29.06.2020г. Сияна Руменова 

Участие на работодатели при 

определянето на план- 

приема в гимназията 

 

Справка 

 

31.01.2020г 

 

ЗДУД  

29.06.2020г. 

Петър Петров 

Сияна Руменова 
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Наличие на мерки за 

адаптиране на ученика 

към училищната среда 

анкета 
18.10.2019 г 

Зам. директор 

учебна 

дейност, 

училищен 

психолог 

30.10.2020г. 
Надя Дичева 

Таня Чернева 

Създадени възможности за 

включване на ученика в 

различни училищни 

общности в зависимост от 

неговите интереси и 

потребности 

 

 

 

анкета 

 

 

 

08.11.2019г. 

 

 

директор 

зам. директори 

 

 

 

20.11.2020 

Надя Дичева 

Таня Чернева 

Осигурени условия за 

интерактивно учене 

 

анкета 
 

08.11.2019г. 
 

учители ИТ 
 

20.11.2020г. 
Надя Дичева 

Таня Чернева 
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Създаване условия за 

интегриране на ученици 

със СОП 

 

Анкети 

 

08.11.2019.г. 

Екип за 

личностно 

развитие 

 

20.11.2020г. 

Надя Дичева 

Таня Чернева 

Предприемане на мерки за 

социализиране на ученици, 

за които българският език 

не е майчин; 

- Програма за превенция на 

ранното напускане от 

училище. 

- Участие в различни форми 

на сътрудничество с 

неправителствени 

организации, регионалните 

управления  по образование, 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

зам.директор 

 

 

 

 

 

 

 

11.11. 2019г. 

Надя Дичева 

Таня Чернева 



Наличие на правила за 
разрешаване на възникнали 
конфликти 

Разработен 

чек-лист 

08.11.2018г. Координацио 

нен съвет за 

справяне с 

тормоза в 

училище, 

комисия по 

етика 

20.11.2019г. 
Надя Дичева 

Таня Чернева 

Дейности за превенция и 

разрешаване на конфликти 
Разработен 

чек-лист 

08.11.2019г. Координацио 

нен съвет за 

справяне с 

тормоза в 

училище 

20.11.2019г. 
Надя Дичева 

Таня Чернева 

Наличие на начини и 

средства за 

разпространяване на 

информация, свързана с 

дейността на училището 

 

 

Разработен 

чек-лист 

 

 

20.11.2019г. 

 

 

Директор, зам. 

Директори, 

председатели на 

екипи по 

ключови 

компетентности 

 

 

 

29.11.2019г. 

Надя Дичева 

Таня Чернева 

 
Наличие на училищен сайт 

с актуална информация 

справка 
20.11.2019г. 

Светла 
Стоилова, 
Гинка Савова 

29.11.2019г. 
Гинка Савова 

Таня Чернева 

М
а
т
ер

и
а
л

н
о

-т
ех

н
и

ч
ес

к
а
 б

а
за

 

Осигурена достъпна 

архитектурна среда спрямо 

необходимите потребности 

 

справка 20.11.2019г. 
ЗДАСД 29.11.2019г. Мариана Душкова 

Надя Дичева 

Наличие на пропусквателен 

режим, ориентири за 

ученици, родители и други 

външни лица 

 

справка 20.11.2019г. 
ЗДАСД 29.11.2019г. Мариана Душкова 

Надя Дичева 

Относителен брой (в %) на 

класните стаи поддържани и 

оборудвани с необходимия 

инвентар спрямо общия брой 

класни стаи 

 

справка 20.11.2019г. 
ЗДАСД 29.11.2019г. Мариана Душкова 

Надя Дичева 

Наличие на кабинети за 

професионално обучение 
 

справка 20.11.2019г. 
ЗДАСД 29.11.2019г. Мариана Душкова 

Надя Дичева 

Достъпни за всички ученици 

и по всяко време на учебния 

разработен 

чек-лист 

29.11.2019г. ЗДАСД, 

библиотекар 

10.12.2019г. Мариана Душкова 

Надя Дичева 



ден библиотека и интернет 

Осигуреност с материали и 

консумативи за 

общообразователната 

подготовка 

 

 

Чек - лист 

 

29.11.2019г. 

ЗДУД 10.12.2019г. Мариана Душкова 

Надя Дичева 

Функционално място на 

ученика в класната стая 

/кабинет/ физкултурен салон; 

Проведени инструктажи; 

Наличие на регламентирани 

отговорности за реда и 

чистотата на работното място 

и спазването им. 

Опазване на интериора и 

екстериора  на училището. 

 

 

 

 

 

 

разработен 

чек-лист 

 

29.11.2019г. 

ЗДУД 10.12.2019г. Мариана Душкова 

Надя Дичева 

Функционално място на 

учителя - осигурен 

постоянен достъп до 

интернет и до актуална 

научна, методическа, 

педагогическа и справочна 

литература методическа, 

педагогическа и справочна 

литература 

 

Разработен 

чек лист 

 

29.11.2019г. 

Директор, ЗДУД 10.12.2019г. Мариана Душкова 

Надя Дичева 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
и

 

р
ес

у
р

си
 

Информационна система за 

движение на информация 

справка 20.12.2019г. Директор, ЗДУД 10.01.2020г. Светла Стоилова 

Гинка Савова 

Осигуреност на училището с 

Интернет 

справка 20.12.2019г. Директор, 

ЗДУД, ЗДАСД 

10.01.2020г. Светла Стоилова 

Гинка Савова 

Наличие и качество на 

компютърната техника 

справка 20.12.2019г. Директор, 

ЗДАСД 

10.01.2020г. Светла Стоилова 

Гинка Савова 



У
ч

еб
н

а
 д

ей
н

о
ст

 

Структура на урока- ясна за 

учениците, установена от 

проведен педагогически 

контрол; 

Технология  на преподаване; 

Комуникация с учениците; 

Резултати от ученето – 

оценяване на постиженията и 

нуждите от подкрепа. 

 

 

Справка 

Споделяне 

на собствена 

информация 

от 

учениците 

 

 

 

 

 

10.06.2020г. 

 

 

Директор, ЗДУД 

22.06.2020г. Недка Георгиева  

Светлана Кирова 

Планиране и използване на 

ИКТ в урока 

Организиране и ефективност 

на консултациите с ученици 

по различните учебни 

предмети 

 

 

Разработен 

чек лист 

 

 

 

 

 

10.06.2020г. 

 

 

Директор, ЗДУД 

22.06.2020г. Недка Георгиева  

Светлана Кирова 

О
ц

ен
я

в
а
н

е 
и

 с
а
м

о
о
ц

ен
я

в
а
н

е
 

Използване на разнообразни 

форми за проверка и оценка 

на ученици 

 

Резработен 

чек лист 

 

 

 

 

 

10.06.2020г. 

 

 

Директор, ЗДУД 

22.06.2020г. Сияна Руменова 

Снежана Кирова 

Елена Янкова 

Скала за оценяване и 

критерии за оценяване – 

известни на учениците 

резработен 

чек лист 

 

10.12.2019 

 

Директор, 

ЗДУД, 

председатели на 

екипите за 

ключови 

компетентности 

 

05.02.2020г. 

Сияна Руменова 

Снежана Кирова 

Елена Янкова 

Изградени умения у 

учителите  за самооценяване 

Резработен 

чек лист 

 

30.09.2019г. 

Комисия по 

деферинцирано 

заплащане 

30.10.2019г. Сияна Руменова 

Снежана Кирова 

Елена Янкова 

Ритмичност  на оценяването Резработен 

чек лист 

29.05.2020г.  

Директор, 

ЗДУД, 

председатели на 

екипите за 

ключови 

компетентности 

15.06.2020г. Сияна Руменова 

Снежана Кирова 

Елена Янкова 

Изградени умения у 

учениците  за самооценяване 

 

Резработен 

 

10.04.2020г. 

Екипи за 

ключови 

29.05.2020г. Сияна Руменова 

Снежана Кирова 



чек лист компетентности Елена Янкова 

Използване на ИКТ при 

оценяването по учебни 

предмети от 

общообразователната и 

професионална подготовка 

 

Резработен 

чек лист 

 

11.12.2019г. 

Екипи за 

ключови 

компетентности 

27.04.2020г. Сияна Руменова 

Снежана Кирова 

Елена Янкова 

В
за

и
м

о
о
т
н

о
ш

ен
и

я
 у

ч
ен

и
к

-у
ч

и
т
ел

, 
у
ч

ен
и

к
-у

ч
ен

и
к

 Изградени взаимоотношения 

на партньорство между 

учителите и учениците 

анкети 
 
 

 

11.12.2019г. 

Цветанка 

Тончева 

Диана Кирова 

Таня Чернева 

27.03.2020г. 
 
 

Цветанка Тончева 

Таня Чернева 

Установена от учителя 

позитивна атмосфера в 

паралелките 

 

анкети 

 

11.12.2019г. 

Цветанка 

Тончева 

Диана Кирова 

Таня Чернева 

27.03.2020г. 
 
 

Цветанка Тончева 

Таня Чернева 

Осигуряване на условия за 

интерактивно учене. 
 

 

Анкети 

 

 

10.12.2019г. 

ЗДУД 27.03.2020г. 
 
 

Цветанка Тончева 

Таня Чернева 

Създаване условия за гъвкаво 

прилагане, изменяне и 

адаптиране методите на 

преподаване от страна на 

учителите с оглед 

постигането на по- добри 

резултати от ученето; 

 

 

Анкети 

10.12.2019г ЗДУД 27.03.2020г. 
 
 

Цветанка Тончева 

Таня Чернева 

Умения за работа в екип 

в паралелката 

анкети 10.12.2019г Цветанка 

Тончева 

Таня Чернева 

27.03.2020г. 

 

 

Цветанка Тончева 

Таня Чернева 

Р
ез

у
л

т
а
т
и

 о
т
 о

б
у
ч

ен
и

ет
о
 

Относителен дял (в %) на 

учениците, успешно положили 

изпитите по НВО към общия 
брой ученици съответно в ІV, 

VІІ и Х клас 

 

 

справка 

 

 

22.06.2020г. 

Класни 

ръководители на 

ІV, VІІ и Х клас 

 

 

30.06.2020г.. 

Светла Иванова 

Златка Кирова 

Светла Стоилова 

Относителен дял (в %) на 

учениците, успешно 

положили двата държавни 

зрелостни изпита към 

допуснатите до зрелостни 

изпити 

 

 

 

справка 

 

 

22.06.2020г. 

Класни 

ръководители на 

ХІІ клас 

 

 

30.06.2020г.. 

Светла Иванова 

Златка Кирова 

Светла Стоилова 

Относителен дял (в %) на 

учениците, успешно 

положили двата държавни 

 

 

справка 

 

 

22.06.2020г. 

Класни 

ръководители на 

ХІІ клас 

 

 

30.06.2020г.. 

Светла Иванова 

Златка Кирова 

Светла Стоилова 



квалификационни изпита към 

допуснатите 

Относителен дял (в %) на 

ученици в самостоятелна 

форма на обучение успешно 

положили двата държавни  

изпита към допуснатите 

 

 

 

Справка 

 

 

22.06.2020г. 

Класни 

ръководители на 

ХІІ клас 

 

 

30.06.2020г.. 

Светла Иванова 

Златка Кирова 

Светла Стоилова 

Относителен дял (в %) на 

учениците  на поправителен 

изпит към общия брой 

ученици 

справка  

 

22.06.2020г. 

Класни 

ръководители на 

ХІІ клас 

 

 

30.06.2020г.. 

Светла Иванова 

Златка Кирова 

Светла Стоилова 

Относителен дял (в %) на 

повтарящите ученици към 

общия брой ученици 

 

справка 
 

 

22.06.2020г. 

Класни 

ръководители на 

ХІІ клас 

 

 

30.06.2020г.. 

Светла Иванова 

Златка Кирова 

Светла Стоилова 

Относителен дял (в %) на 

успешно  завършилите 

ученици със СОП 

 

справка 

22.06.2020г. Екип за 

личностно 

развитие 

30.06.2020г.. Светла Иванова 

Златка Кирова 

Светла Стоилова 

Относителен дял ( в %) на 

отпадналите по различни 

причини от обучение към 

броя на учениците за 

учебната година 

 

 

 

справка 

 

 

22.06.2020г. 

Класни 

ръководители на 

ХІІ клас 

 

 

30.06.2020г.. 

Светла Иванова 

Златка Кирова 

Светла Стоилова 

Н
а
д

г
р

а
ж

д
а
н

е 
н

а
 з

н
а
н

и
я

 и
 у

м
ен

и
я

 Организирани от училището 

състезания, конкурси и др. 
 

Справка 
 
 

16.04.2020г. ЗДУД 30.04.2020г. Гинка Савова 

Тошко Павлов 

Надя Дичева 

Планиране и реализация на 

дейности, мотивиращи 

учениците за усвояване на 

допълнителни знания и 

умения 

Справка 16.04.2020г. Екипи по 

ключови 

компетентности 

30.04.2020г. Гинка Савова 

Тошко Павлов 

Надя Дичева 

Резултати от участието на 

ученици в състезания, 

олимпиади, конкурси и др. 

Справка 16.04.2020г. ЗДУД 30.04.2020г. Гинка Савова 

Тошко Павлов 

Надя Дичева 

Изградени екипи за работа по 

проекти 

Справка 16.04.2020г. ЗДАСД 30.04.2020г. Гинка Савова 

Тошко Павлов 

Надя Дичева 

П
ед

а
г
о
г

и
ч

ес
к

и
 

п
о
ст

и
ж

е

н
и

я
 

Брой учители подготвили 

ученици – призьори на 

състезания, олимпиади и др. 

Справка 16.04.2020г. ЗДУД 30.04.2020г. Мариана Душкова 

Светлана Кирова 

Недка Георгиева 



Относителен дял на 

учителите повишили 

професионалната си 

квалификация в организирани 

форми на обучение 

Справка 15.05.2020г. ЗДУД 29.06.2020г. Мариана Душкова 

Светлана Кирова 

Недка Георгиева 

В
ъ

зп
и

т
а
т
ел

н
а
 д

ей
н

о
ст

 
Планиране на възпитателната 

дейност в партньорство с 

представителите на 

ученическото 

самоуправление и родителите 

анкета 
16.10.2019г. Директор, ЗДУД 30.10.2019г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Гинка Савова 

Създадени и функциониращи 

различни форми на 

извънкласна и 

извънучилищна дейност 

справка 
16.10.2019г. Директор, ЗДУД 30.10.2019г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Гинка Савова 

Наличие на екипи за 

личностно развитие /ресурсни 

учители, логопед, психолог/ и 

организация на работатат им 

за активна подкрепа на 

възпитателната работа 

справка 
15.11.2019г. Екип за 

личностно 

развитие 

20.12.2019г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Гинка Савова 

Популяризиране на добри 

практики с цел приобщаване 

и участие на ученици в 

извънкласни и 

извънучилищни прояви 

анкета 
16.10.2019г. Петър Петров 

Лилияна 

Златева 

Гинка Савова 

16.03.2020г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Гинка Савова 

Дейност на УКБППМН 
справка 

16.10.2019г. УКБППМН 15.06.2020г. Петър Петров 

Лилияна Златева 

Гинка Савова 

Д
ей

н
о
ст

и
 п

о
 о

сн
о
в

н
и

 

н
а
п

р
а
в

л
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и
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а
 

в
ъ
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и

т
а
т
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н
а
т
а
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н

о
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Планиране и реализация на 

дейностии за преодоляване 

на агресията в училище 

справка 
16.10.2019г. Координацио 

нен съвет за 

справяне  с 

тормоза в 

училище 

15.06.2020г. Мариана Душкова 

Лилияна Златева 

Светла Иванова 

Тошко Павлов 

Гинка Савова 

Създаване на подкрепяща 

среда за ученици, склонни 

към насилие и агресия 

справка 
16.10.2019г. Координацио 

нен съвет за 

справяне  с 

тормоза в 

училище 

15.06.2020г. Мариана Душкова 

Лилияна Златева 

Светла Иванова 

Тошко Павлов 

Гинка Савова 

Индивидуално консултиране 

на ученици по проблеми 

справка 
16.10.2019г. Координацио 

нен съвет за 

15.06.2020г. Мариана Душкова 

Лилияна Златева 



свързани с тяхното 

поведение, с 

взаимоотношенията с 

връстници, родители, 

учители или с психичното, 

личностното и 

интелектуалното им развитие 

справяне  с 

тормоза в 

училище, екип 

за личностно 

развитие 

Светла Иванова 

Тошко Павлов 

Гинка Савова 

Реализиране на дейности за 

формиране на знания и 

умения за здравословен 

начин на живот 

справка 
28.10.2019г. Координацио 

нен съвет за 

справяне  с 

тормоза в 

училище 

15.06.2020г. Мариана Душкова 

Лилияна Златева 

Светла Иванова 

Тошко Павлов 

Гинка Савова 

Реализиране на дейности за 

екологично възпитание на 

учениците 

справка 
16.10.2019г. Класни 

ръководители, 

учители- 

природни науки 

15.06.2020г. Мариана Душкова 

Лилияна Златева 

Светла Иванова 

Тошко Павлов 

Гинка Савова 

Реализиране на дейности за 

възпитание в национални и 

общочовешки ценности 

справка 
16.10.2019г. Комисия по 

организиране на 

тържества, 

комисия ГО 

15.06.2020г. Мариана Душкова 

Лилияна Златева 

Светла Иванова 

Тошко Павлов 

Гинка Савова 

Ритуализация на училищния 

живот 

справка 
16.10.2019г. Комисия по 

организиране на 

тържества, 

комисия ГО 

15.06.2020г. Мариана Душкова 

Лилияна Златева 

Светла Иванова 

Тошко Павлов 

Гинка Савова 

 

  
ПЛАН –ГРАФИКЪТ Е РАЗРАБОТЕН ОТ РАБОТНАТА ГРУПА ПО САМООЦЕНЯВАНЕ КАТО ЧАСТ ОТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, РАЗРАБОТЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
ИНСТИТУЦИЯ 2016 – 2020 ГОДИНА. 


