


 

ІV. З А Д А Ч И: 

      1.Издигане авторитета на гимназията като институция. Подобряване на МТБ. 

      2.Ограничаване на неизвинените отсъствия от училище. 

      3.Създаване на мотивация за учене и  среда, в която образованието  се възприема 

като ценност. 

      4.Изграждане на подкрепяща среда – гражданско образование и активно 

партньорство с родители. 

      5.Кариерно развитие на учителите. 

      6.Утвърждаване на диференциран подход в заплащането и обективна система  за 

оценка качеството на  учителския труд, обвързан с  повишаване  качеството на 

обучението. 

           7. Утвърждаване  на Обществения съвет  като орган с реални и ефективни 

правомощия в областта на финансовата и управленската дейност на гимназията. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

      

 1. Обзавеждане  на учебна зала  по професионална подготовка за специалност „Системно 

програмиране“ . 

Срок: м. декември 2021 г. 

Отг.: Директор, учители 

 

 2. Кандидатстване за участие по  Национална програма  „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“ -  

Срок: според сроковете на програмата 

Отг.: Директор, учители 

 

3.Кандидатстване за участие по НП „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 

Срок: според сроковете на програмата 

Отг.: Директор, учители 

 

             4. Подаване на ежеседмични справки от класните ръководители за отсъствията на 

учениците /при необходимост – ежедневни/ с описани причини и изпращане на 

информация до родителите. 

Срок: през годината 

Отг.: Класни ръководители 

 

 5. Ремонт на училището по програма „Региони в растеж“.   

Срок: м. септември 2022 г. 

Отг.: Директор 

 

 6. Проверка на присъствието на учениците от директор и ЗДУД и ЗДУПД – минимум по 

една проверка седмично.   

Срок: през годината 

Отг.: Директор, ЗДУД и ЗДУПД 

 

            8. Развитие на извънкласните и извънучилищните дейности. Занимания по интереси, 

работа в групи за обучителни затруднения. Ученически екскурзии. 

Срок: през годината 



 

Отг.: Учители, класни ръководители 

 

9. Организиране на Ден на отворените врати в училището. 

Срок: м. юни 2022 г. 

Отг.: Директор,учители 

 

10. Разработване на критерии и показатели при определяне на допълнителното трудово 

възнаграждение за резултатите от труда на педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал за учебната година.  

Срок: м. юни 2022 г. 

Отг.: Директор,учители 

 

11. Стимулиране и насърчаване на учителите за повишаване на професионалната си 

квалификация. 

Срок: през годината 

Отг.: Директор 

 

12. Организиране на квалификационно обучение.  

Срок: м. юни 2022 г. 

Отг.: Директор, учители 

 

13. Повишаване ролята на Обществения съвет и предоставяне на реални и 

ефективни правомощия в областта на финансовата и управленската дейност на 

гимназията. 

Срок: през годината 

Отг.: Директор, ОС 

 


