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I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/2023 година 

1. Намаляване процента на отпадналите ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинсти-

туционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всеки ученик.  

2. Подкрепа на ученици с изявени дарби, от уязвими групи,  на  търсещи или получили  международна закрила и на деца със 

специални образователни потребности. 

3. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите спе-

циалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съ-

държание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

4. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специ-

алисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното 
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учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подго-

товка.  

5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професио-

нални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и инова-

тивни методи на работа.  

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди. 

7. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефек-

тивно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда. 
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III.  Други регионални приоритети в дейността на училището 

1. Подкрепа за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно подпомагане на педагогическите спе-

циалисти, които са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното образование и/или са 

назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията. 

2. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в обра-

зователния процес и за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху български 

език и литература и математика.  

3. Усъвършенстване на системата от критерии и индикатори за идентифициране на резултатите и процесите в училище. 

IV. Училищни приоритети 

1. Отбелязване на 110 години от създаването на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ Попово 

2. Актуализиране на състава на Обществения съвет на училището 

3. Включване на училището в списъка на иновативните училища  за следващи учебни години. 

4. Реализиране на прием на ученици в 8 клас за учебната 2023/2024 година  

V. Дейности за реализиране на националните, регионалните и училищните приоритети: 

(Броят на дейностите да е съотносим със значимостта на приоритета на регионално ниво) 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за из-

пълнение 

Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка 

Мерна еди-

ница 

(брой, %) 

Текуща 

стойност 
(Базови стой-

ности) 

Целева стой-

ност края на 

2022/2023  
(Планирани 

стойности) 

  

1. 
Намаляване процента на отпадналите ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинституцио-
нално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всеки ученик. 

1.1. 

Актуализиране на въведените специфични поли-

тики и мерки за превенция на отпадането от об-

разователната система в стратегиите за развитие 

на училището. 

До септем-

ври 2022 го-

дина 

% актуализи-

рани поли-

тики и мерки 

100% 100% Педагогически 

съвет 
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1.2. 

Организиране на дейностите относно прилагане 

на механизма за противодействие на училищния 

тормоз между учениците. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% планирани 

и изпълнени 

дейности 

0% 100% Координационен 

съвет за противо-

действие на тор-

моза между уче-

ниците 

 

1.3. 

Реализацията на дейностите и постигане на це-

лите на Механизма за съвместна работа на инс-

титуциите по обхващане и включване в образо-

вателната система на деца и ученици в задължи-

телна предучилищна и училищна възраст.  

      

1.3.1. 

Актуализиране на статуса на децата и учени-

ците със статус „в чужбина“ в ИСРМ.  

 

Учебна 

2022/2023 

година 

 

Брой иденти-

фицирани 

ученици 

Съгласно 

данните от 

ИСРМ 

Съгласно 

данните от 

ИСРМ 

ЗДУД 

Членове на 

екипи за обхват 

 

1.3.2. 

Включване и задържане на учениците при про-

дължаване на образованието в първи гимнази-

ален етап - обхват в осми клас. 

До септем-

ври 2022 го-

дина 

 

 

Брой иденти-

фицирани 

ученици 

Съгласно 

данните от 

ИСРМ 

Съгласно 

данните от 

ИСРМ 

Членове на 

екипи за обхват 

 

1.3.3. 

Участие в работни срещи със заинтересованите 

институции по Механизма за предприемане на 

допълнителни мерки с оглед на прилагане на 

комплексен подход, включващ и налагането на 

наказания от компетентните органи за неспазва-

нето на задълженията на родителите. 

До декември 

2022 година 

 

 

Брой срещи 3 3 Директор 

Членове на 

екипи за обхват 

 

1.4. 

Методическо подпомагане за осигуряване на 

обща подкрепа чрез допълнително обучение за  

ученици, които имат системни пропуски по да-

ден учебен предмет поради продължително от-

съствие от училище. 

До септем-

ври 2022 го-

дина 

 

% подпомог-

нати уче-

ници 

100% 100% Директор, 

ЗДУД, учители 

по предмети 

 

1.5. 

Прилагане на механизми за социална подкрепа 

по отношение на деца и ученици от семейства в 

неравностойно социално положение. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% ученици, с 

осигурен 

транспорт до  

училище, 

% ученици, с 

осигурени  

стипендии за 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% Директор, 

ЗДУД, Кл. ръко-

водители 
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подпомагане 

на достъпа 

до образова-

ние 

 

 

 

 

1.6. 

Стимулиране изявите на учениците чрез органи-

зиране и провеждане на Трети регионален фото-

конкурс за снимка с послание „Магията на род-

ното“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой участ-

ници 
0 2 Клуб по диги-

тална фотогра-

фия 
 

2. 
Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи,  на  търсещи или получили  международна закрила и на деца със 
специални образователни потребности. 

2.1. 

Оказване съдействие във връзка с организиране 

и провеждане на кампания „Походът на книгите“ 

и други инициативи, подкрепящи ученици и учи-

тели за преодоляване на дефицитите в обучени-

ето по БЕЛ. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой подкре-

пени иници-

ативи 

2 2 Учители БЕЛ 

Библиотекар 

 

 

2.2. 

Организиране и провеждане на общински и об-

ластен кръг от националното състезание  по бе-

зопасност на движението по пътищата.  

Април – май 

2023 г. 

Брой участ-

вали отбори 

общин-

ски/областен 

кръг 

съобразно 

подадените 

заявки 

3/1 Севджан Феи-

мова 

 

3. 
Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специа-
листи за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за 
прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

3.1. 

Провеждане на Регионална  ученическа конфе-

ренция „История и памет“ 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой участ-

вали уче-

ници 

0 3 Снежана Тодо-

рова 

 

 

3.2. 

Участие в Работна среща за споделяне на добри 

практики на тема:  

„Проектно базираното обучение – ефективна 

практика за „учене чрез действие“ с преживяна 

действителност“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учи-

тели 
0 3 Учители ОНГОР 

 

 

3.3. 

Участие в работна среща за споделяне на добри 

практики в обучението по обществени науки от 

учители с дългогодишен педагогически опит и 

от млади педагози. (Споделяне на добри прак-

тики, представени от Национална конференция 

До декември  

2022 г. 
Брой учи-

тели 
0 3 Учители ОНГОР 
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„Предизвикателствата пред образованието и 

младите педагози в XXI век“). 

3.4. 
Участие в работна среща „Проектно-базирано 

обучение по математика“. 

До декември 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 2 Учители по мате-

матика 

 

3.5. 

Провеждане на VI конкурс за иновативни и 

добри практики „Марина Димитрова”. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой инова-

тивни прак-

тики 

0 Съобразно 

направените 

заявки за 

участие 

Учители с добри 

иновативни прак-

тики. 

 

3.6. 

Участие в работна среща на тема: „Проектно-ба-

зираното обучение – ефективно решение за раз-

виване на ключови компетентности и креативи-

зъм“. 

 

До декември  

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 3 учители ПНЕ  

3.7. 

Иновации с цел кариерно ориентиране към 

STEM профили. 

Открита практика на тема: „Да приложа това, ко-

ето уча в профилираната подготовка”. 

До декември 

2022 година 

Брой прак-

тики 

0 1 Ваня Димитрова, 

Севджан Феи-

мова 

 

4. 
Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за 
развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за форми-
ращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подготовка. 

4.1. 

Участие в работна среща за споделяне на добри 

практики на тема:  

„Прилагане на интерактивни методи на препода-

ване в хибридна среда в обучението по общест-

вени науки“ (след проведена квалификация на 

учителите).  

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учи-

тели 
0 3 Учители ОНГОР 

 

 

4.2. 

Организиране и провеждане на кампания „Похо-

дът на книгите“ и други инициативи, подкре-

пящи ученици и учители за преодоляване на де-

фицитите в обучението по БЕЛ. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой подкре-

пени иници-

ативи 

При необ-

ходимост 

Съгласно по-

дадени за-

явки 

Учители БЕЛ 

Библиотекар 

 

 

4.3.  

Участие в работна среща за споделяне на добър 

опит за мотивиране на учениците за учебна дей-

ност и формиращо оценяване по природни на-

уки.  

До май  2023 

г. 

Брой учи-

тели 

0 3 Учители по  ПНЕ  

5. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 
компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на 
работа. 
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5.1. 

Участие в обучение за повишаване на квалифи-

кацията на тема „Интерактивни методи на пре-

подаване в хибридна среда“. 

Учебна 

2022/2023 

година  

Брой учи-

тели 
0 3 Учители ОНГОР  

5.2. 

Участие в обучение на директори и администра-

тивен персонал относно спазването и прилага-

нето на нормативната уредба, отнасяща се до 

предучилищното и училищното образование. 

До юли  

2023 г. 

% участия в 

организира-

ните обуче-

ния 

0 100% Директор, ЗДУД, 

административен 

персонал 

 

5.3. 

Квалификационен курс по БДП за придобиване 

на правоспособност и повишаване на квалифика-

цията. 

Октомври –  

декември 

2022 

година 

Брой обу-

чени учи-

тели  

1 1 Учител по БДП  

5.4. 
Участие в обучение на тема „Проектно базирано 

обучение по природни науки“. 

До октомври 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 3 Учители ПНЕ  

 

 

5.5. 
Участие в обучение на тема „Проектно базирано 

обучение по математика“. 

До октомври 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 4 Старши експерт 

по математика  

 

5.6. Вътрешноинституционална квалификация 

5.6.1. 
Мерки за подобряване качеството на образова-

нието – 4 ч. 

Октомври 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 24 ЗДУД, Главен 

учител 

 

5.6.2 
Тренинг „Иновативно образование за успешно 

бъдеще“ – 8 ч. 

Декември 

2022 г. 

Брой учи-

тели 

0 24 ЗДУД, Главен 

учител 

 

5.6.3. 
Работа с електронната платформа на НЕИСПУО 

– 8 ч. 

Април 2022 

г. 

Брой учи-

тели 

0 24 ЗДУД, Главен 

учител 

 

6. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подк-
репа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

6.1. 

Участие в работни съвещания с учители по 

учебни предмети за представяне на дейностите и 

резултатите от учебната 2021/2022 година и на-

соки за работа през учебната 2022/2023 година. 

Септември – 

октомври 

2022 г. 

% участвали 

учители 
100% 100% 

Учители по 

предмети 

 

6.2. 

Методическа подкрепа на учителите по физи-

ческо възпитание и спорт чрез участие на екс-

перта в учебни часове. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учебни 

часове 

1 1 Учители ФВС  

6.3. 

Методическо подпомагане на директори и замес-

тник-директори чрез провеждане на работни съ-

вещания за подготовка и организация на НВО. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Бр. участ-

ници 

0 2 Директор, ЗДУД  

6.4. 

Участие в Методическо подпомагане на дирек-

тори и заместник-директори чрез провеждане на 

работни съвещания за: 

Учебна 

2022/2023 

година 

Бр. участ-

ници 

0 2 Директор, ЗДУД  
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- подготовка и организация на НВО и ДЗИ; 

- отчитане на резултатите от тематични про-

верки. 

6.5. 

Методическа подкрепа на директорите на учили-

щата и детските градини при изпълнението на за-

дължителни предписания, дадени в резултат на 

осъществен контрол от РУО/МОН/други компе-

тентни органи. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% проведени 

консултации 

100% 100% Директор  

6.6. 

Методическо подпомагане на директорите на 

училищата и детските градини при изготвяне на 

информацията за дейността на институцията 

(списък-образец) и отразяването ѝ в модул „Ин-

ституции“ от НЕИСПУО. 

  

25 септем-

ври 2022 

година 

% проведени 

консултации  

100% 100% Директор  

6.7. 

Участие в работни съвещания с директори на 

профилирани, професионални гимназии и 

средни училища за обсъждане на държавния 

план-прием във връзка с потребностите на па-

зара на труда. 

До декември 

2022 година 

Брой  0 1 Директор  

6.8. 

Участие в среща между директорите на учили-

щата с ДПП и бизнеса за популяризиране на про-

фесионалното образование и обучение в парт-

ньорство с работодателите. 

До декември 

2022 година 

Брой 0 1 Директор  

6.9. 

Организиране на STEM дни „Да творим в екип“ 

за открити практики с цел обмен на общи идеи 

между различни училища, предлагащи STEM 

профили/професии. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учи-

лищни ини-

циативи 

0 2 Учители, препо-

даващи в СТЕМ 

профили 

 

 

6.10. 

Подготовка за участие в регионална кампания на 

тема „Иновативни училища с гимназиален етап – 

подобряване на образователните резултати и раз-

витие на творчеството“. /След провеждане на 

вътрешноинституционална квалификация  по те-

мата./ 

До декември 

2022 

година 

Разработени 

идеи 

0 2 Педагогически 

съвет 

 

6.11. 

Работна среща за методическа подкрепа на ново-

назначени учители и на учители, постъпващи в 

системата след прекъсване на трудовия стаж, във 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой участ-

ници  

0 1 Петя Симеонова 

Христо Пенев 
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връзка с планиране, организиране и провеждане 

на обучението по природни науки.  

6.12. 

Методическа подкрепа на учители по природни 

науки чрез участие на експерта в провеждане на 

учебни часове. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учи-

тели 

4 4 Старши експерт 

по ПНЕ 

 

7. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефек-
тивно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда. 

7.1. 

Провеждане на Регионална педагогическа кон-

ференция „Възпитание в позитивни поведен-

чески модели“. 

До декември 

2022 г. 

 

Брой участ-

вали учи-

лища/ДГ 

2 2 

Учители 

 

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година  
8.1.  Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване” 

8.1.1. 

Организирането и провеждането на стандартизи-

рано външно оценяване за НВО и за ДЗИ. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% изпълнени 

дейности 
100% 100% Директор, 

ЗДУД, комисии 

 

8.2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” 

8.2.1. 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади”. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% изпъл-

нени дей-

ности 

100% 100% Ръководители на 

групи 

 

8.3. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ 

8.3.1. 

Модул 3 „Културните институции като образова-

телна среда“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% изпъл-

нени дей-

ности 

100% 100% Учители, канди-

датствали по 

програмата 

 

8.4. 
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното обра-

зование“ 

8.4.1. 

Кандидатстване за средства за интернет свърза-

ност и електронни дневници.  

Учебна  

2022/2023 

година  

Брой мо-

дули 

2 2 ЗДУД  

8.5 Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” 

8.5.1. 

Подаване на формулярите за участие и приложе-

нията към тях, които са подадени в електронната 

платформа за кандидатстване от държавните ин-

ституции, финансирани чрез бюджета на МОН. 

 

Съгласно 

НП 

Брой пода-

дени фор-

муляри 

0 1 Директор, Счето-

водител 

 

8.6. Национална програма „Иновации в действие” 
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8.6.1. 

Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мул-

типлициране на добри иновации между учили-

щата“. 

 Брой мо-

билности 

/домакинс-

тва 

1/1 1/1 Директор, гла-

вен учител, 

ЗДУД 

 

8.7. Национална програма „Без свободен час” 

8.7.1. 

Модул 1 „Без свободен час в училище“. Замест-

ване на отсъстващи учители по условията на 

програмата. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% замес-

тени отсъс-

тващи учи-

тели, при 

условията 

на програ-

мата 

100% 100% ЗДУД, Главен 

учител, замест-

ващи учители 

 

8.7.1.1. 

Подготовка на документация и въвеждане на 

данни в платформата на програмата 

 

Учебна 

2022/2023 

година 

% обрабо-

тени и по-

дадени за-

мествания 

100% 

100% 

ЗДУД, учители  

8.8. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта” 

8.8.1. 

Реализиране на дейности, свързани с кандидатс-

тването на училището по НП „Заедно в изкуст-

вата и спорта“.  

Съгласно 

сроковете и 

дейностите 

на програ-

мата 

% изпъл-

нени дей-

ности 

0 100%  Директор, ЗДУД, 

ръководители на 

групи 

 

8.8.2. 

Изпълнение на дейности, по НП „Заедно в изкус-

твата и спорта“. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите 

на програ-

мата  

% изпъл-

нени дей-

ности 

0 100%   Ръководители на 

групи 

 

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

9.1. 
Организация и управление на Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 

9.1.1. 

Организация, изпълнение и контрол на дейнос-

тите по проекта. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% извър-

шени дей-

ности  
 

100% 100% ЗДУД, класни 

ръководители 

 

9.2. 
Организация и управление на Проект BG05М2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР) 



12 
 

9.2.1. 

Организация и изпълнение на дейностите по про-

екта. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% извър-

шени дей-

ности  

 

100% 100% Участници в 

дейностите 

 

10. 
Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен кален-

дар на МОН 

10.1. 
Организиране на училищни състезания, съгласно 

спортния календар 

Учебна 

2022/2023 

година  

%  0%  100%  Учители ФВС  

11. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции  
11.1. Тематични проверки от РУО – Търговище       

11.1.1. 

„Прилагане на компетентностен подход и меж-

дупредметно взаимодействие, ориентирано към 

използване на дигитални учебни ресурси в про-

цеса на преподаване и учене“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учи-

лища 

0 4 Старши експерт 

за ОНЕ 

 

11.1.2. 

„Формиране на компетентности по природни на-

уки и умения за здравословен начин на живот в 

обучението по биология и здравно образование в 

VIII клас“. 

Октомври 

2022 – април 

2023 година  

Брой учи-

лища 

0 5 Учители ПНЕ  

11.1.3. 

„Организиране на ефективното управление на 

персонала чрез създаване на условия за повиша-

ването на професионалната му квалификация“. 

 

Учебната 

2022/2023 

година 

Брой про-

верени учи-

лища 

0 1 Директор  

13.2. Текущи проверки       

11.2.1. 

Съответствие на отразената в НЕИСПУО инфор-

мация за образователната институция с норма-

тивните актове в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

До ноември 

2022 година 

Брой про-

верени учи-

лища и ДГ 

0 6 Началник на от-

дел ОМДК 

Старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 

Началник и слу-

жители от отдел 

АПФСИО 

 

11.2.2. 

Установяване присъствието на учениците в учеб-

ните часове и отразяване на отсъствията в задъл-

жителната документация. 

Учебната 

2022/2023 

година 

Брой про-

верени учи-

лища 

0 10 Началник на от-

дел ОМДК 

Старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 
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11.2.3. 

Планиране на обучението по математика с оглед 

спазване на ДОС за общообразователна подго-

товка в Х клас.  

Учебната 

2022/2023 

година 

Брой учи-

лища 

0 8 Старши експерт 

по математика 

 

11.2.4. 

„Ефективно прилагане на иновативни методи и 

форми на работа чрез използване на технологи-

ите в образователния процес с цел подобряване 

резултатите на НВО“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой учи-

лища 

0 4 Старши експерт 

за ОНЕ 

 

11.2.5. 

„Организация и провеждане на учебния час за 

спортни дейности”. 

Учебната 

2022/2023 

година 

Брой учи-

лища 

0 6 Старши експерт 

по ФВС 

 

11.3. Мониторинг       

11.3.1. 

Мониторинг и методическа подкрепа за провеж-

дане на обучение от разстояние в електронна 

среда (при обявени извънредни противоепиде-

мични мерки). 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой про-

верени 

електронни 

урочни се-

сии 

26 Съобразно 

противоепи-

демичните 

мерки 

Старши експерти 

от отдел ОМДК 

 

11.3.2. 

Осъществяване на мониторинг в училища/ДГ, 

които са получили финансиране по национал-

ните програми. 

Учебна 

2022/2023 

година 

брой извър-

шени мони-

торинги 

92 монито-

ринга 

Съобразно 

съответната 

национална 

програма 

Комисии, опре-

делени със запо-

вед на началника 

на РУО-Търго-

вище 

 

11.3.3. 

Мониторинг на дейностите по Проект 

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до учи-

лищно образование в условията на кризи” по 

Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” (ОП НОИР). 

Учебна 

2022/2023 

година 

Брой про-

верени учи-

лища 

Съгласно 

указанията 

на ЕУОП 

Съгласно 

указанията 

на ЕУОП 

ТЕОУП  

11.3.4. 

Мониторинг по Национална програма „Заедно в 

изкуствата и спорта” - изпълнение на финансо-

вата, съдържателната и организационната част на 

дейностите, извършвани от бенефициентите, 

както и по законосъобразното и целесъобразно 

разходване на средствата от бюджета на програ-

мата.  

Учебна 

2022/2023 

година 

% училища, 

участващи 

в програ-

мата  

0 100%  Старши експерт 

по ФВС  

Старши експерт 

по ОСО Невяна 

Захариева 

 

11.3.5. 

Мониторинг на дейностите по Проект 

BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за ут-

решния ден“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% прове-

рени групи 

100% Съгласно 

указанията 

на ЕОУП 

ТЕОУП  
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11.3.6. 

Мониторинг по НП „Ученически олимпиади и 

състезания“, Модул 2 „Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в ученичес-

ките олимпиади“. 

Учебна 

2022/2023 

година 

% училища, 

участващи 

в програ-

мата  

100% 100%  Старши експерт 

по ПНЕ,  

Старши експерт 

по математика 

 

12. Дейности по реализиране на  училищните приоритети за учебната година 

12.1. 

Подготовка и отбелязване на юбилей - 110 го-

дини Профилирана гимназия „Христо Ботев“ 

Октомври – 

ноември 

2022 г. 

% реализи-

рани дей-

ности 

70% 100% Комисия  

12.2. 

Подготовка и кандидатстване за включване в 

списъка на иновативните училища за следващите 

учебни години 

До януари 

2023 г. 

% реализи-

рани дей-

ности 

0% 100% Педагогически 

съвет 

 

12.3 

Актуализиране на състава на обществения съвет 

на училището съгласно Правилника за създава-

нето, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата 

Декември 

2022 г. 

% реализи-

рани дей-

ности 

0% 100% Директор, 

ЗДУД, класни 

ръководители 

 

12.4. 

Планиране и реализиране на държавния план-

прием за учебната 2023/2024 година 

Учебната 

2022/2023 

% реализи-

рани дей-

ности 

0% 100% Директор, 

ЗДУД, Комисия 

 

13 Контролна дейност на директор 

13.1. 

Превантивен контрол: 
Проверка на училищната документация, свър-

зана с учебния процес - електронни дневници 

VIII – XII клас – брой регистрирани родители по 

класове и паралелки 

Октомври  

2022 г  

Брой про-

верени 

дневници 

на пара-

лелки 

0 12 Директор, 

Класни ръково-

дители 

 

13.2. 
Превантивен контрол: 
Проверка личните картони/ЛОД за учениците 8 – 

12 клас 

Октомври  

2022 г  

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, 

класни ръково-

дители 

 

13.3. 
Превантивен контрол: 
Проверка на присъстващите ученици по класове. 

Октомври  

2022 г 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, учи-

тели 

 

13.4. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

География и икономика – XIA клас 

Ноември 

2022 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор,  

Даниела Димит-

рова 

 

13.5. 
Административен контрол: 
Спазване на Наредбата за приобщаващото обра-

зование за изпълнение и отчитане на дейности по 

Ноември 

2022 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, Нели 

Драганова, Петя 

Симеонова 
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занимания по интереси от ръководителите на 

групи 

Клуб „Журналист“ 

Клуб „Екология и подобряване на училищния 

ландшафт“ 

13.6. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

Биология и здравно образование - XIIВ клас 

Декември 

2022 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор,  

Севджан Феи-

мова 

 

13.7. 

Превантивен контрол: 
Проверка  работата на помощния персонал за 

длъжността „чистач“ и длъжността „огняр“ съг-

ласно ПВТР и длъжностна характеристика. 

Декември 

2022 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор  

13.8. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

Български език и литература - XIIА клас 

Януари 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор,  

Румяна Трифо-

нова 

 

13.9. 

Административен контрол: 

Проверка на водената документация от завеждащ 

административна служба по Наредба №8 от 

11.08.2016 година за информацията и докумен-

тите за системата на предучилищното и училищ-

ното образование – Входящ и изходящ дневник, 

заповедна книга в електронен формат. 

Януари 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, ЗАС  

13.10. 

Административен контрол: 

Проверка на системата за дежурство в училище 

от учителите. 

Януари 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, учи-

тели 

 

13.11. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

История и цивилизации - XIIА клас 

Февруари  

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, Сне-

жана Тодорова 

 

13.12. 

Административен контрол :  
Проверка на училищната документация, свър-

зана с учебния процес във връзка с приключва-

нето на І  учебен срок.  

Февруари  

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, учи-

тели 
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13.13. 

Административен контрол :  
Спазване на Наредбата за приобщаващо образо-

вание за изпълнение и отчитане на дейности по 

занимания по интереси от ръководителите на 

групи  

Клуб „Експериментална химия“ 

Клуб „Дигитални създатели“ 

 

Февруари  

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, Ваня 

Димитрова   

Недко Илиев 

 

13.14. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

Химия и опазване на околната среда - XIIВ клас 

Март 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, Ваня 

Димитрова    

 

13.15. 
Превантивен контрол:  
Проверка на присъстващите ученици по класове. 

Март 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, учи-

тели 

 

13.16. 

Превантивен контрол:  
Проверка по отношение на изпълнението на 

План за квалификационната дейност – вътрешно 

институционална. 

Март 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор  

13.17. 

Административен контрол: 
Установяване спазване на Наредба № 8 от 11 ав-

густ 2016 година за информацията и документите 

за системата на предучилищното и училищно об-

разование – условия и ред за приемане, отчитане 

и унищожаване на документи с фабрична номе-

рация. 

Април 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, коми-

сия 

 

13.18. 
Административен контрол: 
Проверка по спазване на  Правилник за органи-

зиране на пропускателният режим в училище. 

Април 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор  

13.19. 
Административен контрол:  
Проверка на електронни дневници в XА и XБ, 

съгласно Правила за извиняване на отсъствия. 

Май 2023г. Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, 

класни ръково-

дители X клас 

 

13.20. 
Административен контрол:  
Проверка на училищната документация, свър-

зана с приключване на  II учебен срок. 

Юни – юли 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, 

класни ръково-

дители 
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13.21. 

Административен контрол:  
Проверка на лични картони/ЛОД дванадесети 

класове във връзка с издадени дипломи за завър-

шено средно образование. 

Юни – юли 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Директор, 

Класни ръково-

дители XII клас 

 

14 Контролна дейност на заместник-директор, учебна дейност 

14.1. 

Превантивен контрол: 
Проверка на училищната документация, свър-

зана с учебния процес - електронни дневници 

VIII – XII клас – съответствие с данните в НЕИС-

ПУО и своевременно отразяване на данните в 

електронния дневник от педагогическите специ-

алисти.  Отчитане на отсъствията на учениците. 

Октомври 

2022 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, класни 

ръководители, 

учители 

 

14.2. 

Превантивен контрол: 
Готовност за преминаване към обучение в елект-

ронна среда чрез използване на платформа 

TEAMS. 

Октомври 

2022 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, учители 

по предмети 

 

14.3. 

 Административен контрол: 
Спазване на Наредбата за приобщаващото обра-

зование относно сформиране на групи за занима-

ния по интереси, отразяване в електронния днев-

ник на информация за групите – участници, теми, 

график.  

Октомври 

2022 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Ръково-

дители на групи 

за занимания по 

интереси  

 

14.4. 

Текущ контрол:  
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

информационни технологии XIIБ клас 

Ноември 

2022 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Христо 

Пенев 

 

14.5. 

Административен контрол: 

Проверка на работата на Екипите за ключови 

компетентности – планиране и изпълнение на 

дейностите по плановете на ЕКК 

Ноември 

2022 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, ЕКК  

14.6. 

Административен контрол: 
Спазване на Наредбата за приобщаващото обра-

зование за изпълнение и отчитане на дейности по 

занимания по интереси от ръководителите на 

групи – Клуб „Родолюбиви и здрави“ 

 

Декември 

2022 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 Станислав Сте-

фанов 
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14.7. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

Информатика XI Б клас 

Декември 

2022 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Недко 

Илиев 

 

14.8. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

Английски език – XII В клас 

Януари 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Юлия 

Славчева 

 

14.9. 

Превантивен контрол: 
Проверка на спазване на графиците за консулта-

ции и приемно време от педагогическите специ-

алисти 

Януари 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Учители  

14.10. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по профилиращи предмети – 

Математика – XII Б клас 

Февруари 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Диана 

Петкова 

 

14.11. 

Превантивен контрол: 
Проверка на подадените заявление за допускане 

до ДЗИ, сесия май-юни и заявления за явяване на 

изпити по чужд език и оценяване на дигиталните 

компетентности в X клас и отразената в ЕИСИП 

информация. 

Февруари 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Класни 

ръководители 

XII клас 

 

14.12. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по Математика във връзка с 

НВО – X клас 

Март 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Цвете-

лина Иванова 

 

14.13. 

Административен контрол :  
Спазване на Наредбата за приобщаващо образо-

вание за изпълнение и отчитане на дейности по 

занимания по интереси от ръководителите на 

групи  

Клуб „Дигитална Фотография“ 

 

Март  

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Юлия 

Златилова 

 

14.14. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учителите 

в гимназиален етап по БЕЛ във връзка с НВО – X 

клас 

Април 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Нели 

Драганова 
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14.15. 

Текущ контрол: 
Проверка на организацията на УВР от учители, 

които преподават за първа година учебен пред-

мет – Физика 

Април 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Христо 

Пенев 

 

14.16. 
Административен контрол:  
Проверка на електронни дневници в XII клас, го-

товност за приключване на дневниците. 

Май 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Класни 

ръководители 

XII клас 

 

14.17. 

Административен контрол:  
Проверка на училищната документация, свър-

зана с издаване на документи за завършен първи 

гимназиален етап и средно образование 

Юни  

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Класни 

ръководители X 

и XII клас 

 

14.18. 
Административен контрол:  
Подготовка и генериране на електронните днев-

ници на паралелките VIII – XI клас 

Юни-юли 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Класни 

ръководители 

VIII - XI клас 

 

14.19. 

Административен контрол:  
Подготовка и въвеждане в платформата на НП 

„Без свободен час“ информация за замествания 

на отсъстващи учители при условията на програ-

мата. 

Юли 

2023 г. 

Реализи-

рани про-

верки 

0 1 ЗДУД, Счетово-

дител, учители. 
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