
I.                   Основни приоритети в дейността :

1.      …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.      ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.      …………………………………………………………………………………………………………………………….........

4.      ………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.       5. Да превърне училището в притегателен център за младите хора в региона и в добра школа за тяхното човешко и личностно израстване.

2. Да прилага новаторски методи на обучение, като черпи идеи от проверени практики в национален и световен мащаб. За целта е необходимо 

привличането на качествени специалисти за дългогодишна работа в училището.

Срок на 

изпълнение

Индикатори за изпълнение

3. Да издига професионалното ниво на преподавателите и способността на учениците да постигат желаното равнище на подготовка чрез открит  

диалог между ръководството, учителите и учениците, между училището като цяло и обществеността на град Перник по наболелите въпроси на 

образованието и бъдещите стратегии за неговото развитие.

4. Да се обновява материалната база чрез компютъризация, оборудване на кабинети по отделните дисциплини, замяна и модернизация на 

остарелия инвентар и пособия с нови.

№ Дейност

Причини за

ниските 

показатели

ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ГПЧЕ "СИМЕОН РАДЕВ" - гр. ПЕРНИК

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

II.                Дейности за реализиране на целите и приоритетите:

1. Да дава добра подготовка по чужди езици и да поддържа високо нивото на обучение по всички предмети от хуманитарния и природо-

математическия цикъл, съгласно ДОС. Това прави учениците, завършващи гимназията,  конкурентно способни при кандидатстването във ВУЗ-

овете в страната и добре подготвени за продължаването на обучението си в чужбина.

Предприети действия за 

постигане на резултатите



Мерна 

единица Базова  Целева

(брой, 

процент стойноност

стойност 

/анализ/

30 кл.р-ли, 1 

педагогически 

съветник

1.3. Въвеждане на 

различни форми на 

обучение:

самостоятелна, 

индивидуална, 

през учебната

2020/2021

брой 

ученици 0 0

Изработване на график за изпити, 

конспекти и билети за СФО / при 

необходимост/                                    

Изработване на индивидуална 

програма за обучение / при 

необходимост/

Създаване на стратегия за

намаляване дела на

преждевременно 

напусналите 

образователната система 

Срок на 

изпълнение

0

№ Дейност

1

30 кл.р-ли, 1 

педагогически 

съветник

1.2.Писмено уведомление

за неизвинени отсъствия

на родителите и АСП,

работа с психолог

Цел:  Да няма преждевременно 

напуснали ученици

през учебната

2020/2021 г.  0 0

1.1.Създаване на екипи за

съвместна работа с

ученици, родители, ДАЗД,

АСП и ДПС.

през учебната

2020/2021г.  брой екипи

0

 Съвместна работа на класните 

ръководители с педагогическия 

съветник/ психолог.       Помощи за 

социално слаби ученици

през учебната

2020/2021 г.

брой 

ученици

Писмено уведомление за 

неизвинени отсъствия на родителите 

и АСП, работа с психолог

0



1.4. Въвеждане на

дистанционна форма на

обучение в онлайн среда

/при необходимост/

през учебната

2020/2021 брой

Всички 

ученици и 

педагогически 

специалисти

Всички 

ученици и 

педагогически 

специалисти

Работа с MS Teams . 

Дистанционното обучение да се 

провежда синхронно. В дневника да 

се вписват отсъствия на учениците.                 

1.5. Организиране  на  

дейностите 

в училището   относно   

прилагане   на механизма  

за  противодействие  на 

училищния тормоз между 

учениците

през учебната

2020/2021 г. брой

всички 

ученици и  

педагогически 

персонал

всички 

ученици и  

педагогически 

персонал

Запознаване на ученици и 

педагогическия персонал с 

механизма за противодействие на 

училищния тормоз. Консултации с 

педагогическия съветник. 

Съвместна работа с родителите.

2

Изпълнение на плана по

Стратегия за ефективно

прилагане на

информационните и

комуникационните 

технологии в

образованието и науката

/2014 г. - 2020 г./

Иновативно училище               

през учебната

2020/2021г.  % 80% 90%

Облачна ИКТ инфраструктура                    

Надежден интернет доставчик-  

училището работи с  2 интернет 

доставчици  Въвеждане на нови 

технологии в обучението              

Безжична (WiFi) инфраструктура в 

училище Работа с интерактивна 

дъска, мултимедийни устройства                                                                                                         

Работа с електронни платформи



2.1. Обучение на

педагогическите кадри за

работа с електронни

платформи, електронни

учебници и електронни

тестове

през учебната

2020/2021 г.  брой 30 35

Осигуряване на квалификация на 

педагогическите специалисти. 

Организиране на външни и 

вътрешни квалификационни курове 

Споделяне на добри практики сред 

преподавателите прилагане на 

иновативни и интерактивни методи 

на преподаване.

2.2. Използване   на

националния 

образователен портал, 

електронни помагала 

с  интерактивно  

съдържание  по  всички 

учебни  предмети,  достъп  

до  всички 

съществуващи  

електронни  ресурси,  

мултимедийни 

уроци,    образователни    

портали, 

образователни

приложения  и  игри, вкл. 

създадени от ученици и 

учители.

през учебната

2020/2021 г. брой

734 ученици в 

редовна форма  

и 56 учители

734ученици в 

редовна форма  

и 56 учители

Работа с Google classroom и MS 

Teams                          Използване  на 

образователни електронни помагала 

по всички предмети.                                                  

Създаване на мултимедийни 

презентации с образователна цел и 

интерактивни уроци.



3

Изпълнение на плана за

2014-2020 г. по

Националната стратегия

за развитие на

педагогическите кадри

всички  

учители

всички  

учители

Участие в различни 

квалификационни форми на всички 

нива                                              

Използване на   системата за 

оценяване, атестиране и 

стимулиране на кадрите   и на  

системата за квалификационни 

точки Квалификация на 

педагогическите кадри за  обучение 

по предмети на чужд език. 

Самоусъвършенстване чрез 

вътрешно-училищна система за 

квалификация     

3.1. Обмен на добър

педагогически опит чрез

уроци на отворени врати

през учебната

2020/2021 г. 8 10 Уроци на отворени врати



3.2. Провеждане на срещи

за обмяна на опит по

английски език и френски

език с цел популяризиране

и обмен на придобитите

знания и умения по време

на чуждоезиковото

обучение по програма

Еразъм+.                        

Канене на външен лектор

от немски фондации за

гражданско образование и

немски университети

Смесени уроци между

DSD групите на различни

нива с цел приемственост

и мотивация

през учебната

2019/2020 г. брой 4 5 срещи за обмяна на опит



3.3. Поддържане на  

ефективна система за 

подпомагане, 

организиране и 

провеждане на  дейности  

за  квалификация  на 

педагогическите 

специалисти. 

през учебната

2019/2020 г.  брой

1 план, 

53карти

1 план, 

53карти

Правила за провеждане на 

квалификационна дейност с 

включен механизъм за финансова 

подкрепа;

План за квалификационна дейност;

Индивидуални квалификационни 

карти на педагогическите 

специалисти

4

Изпълнение на плана по

Националната стратегия

за учене през целия живот

/2014 г.-2020 г./

през учебната

2020/2021г. 

сътрудничеств

о с ВУЗ

Два 

сътрудничеств

о с ВУЗ

Запознаване с чужди педагогически 

системи и добри практики                                     

Изграждане на партньорски мрежи 

между гимназията, висшите 

училища,  местната власт и 

организации на регионално ниво.   

Модернизиране на учебния процес 

чрез повишаване качеството на 

училищното образование и обучение 

чрез придобиване на ключови 

компетентности

4.1.Участие  в  дейности 

за кариерно ориентиране 

на ученици от 12 клас.

през учебната

2020/2021 г.  брой 142 уч. 143 уч.

Организиране на срещи с кариерни 

консултанти.   Разяснителна 

кампания



6

Изпълнение на 

националните програми за 

развитие на средното 

образование 

през учебната

2020/2021 г.  брой

8 ученици 

класирани на 

Национална 

олимпиада 

Увеличаване 

броя на 

класираните 

ученици на 

национални 

олимпиади и 

състезания

 НП „Ученически олимпиади и 

състезания" , модул "Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за 

участие в ученическите олимпиади".          

Провеждане на обучения по групи с 

ученици, съобразно техните нужди и 

възможности.                                                                                

Изпълнение на плана по 

Стратегията за 

образователна интеграция 

на децата и учениците от 

етническите малцинства 

/2015 г. - 2020 г./5

през учебната

2020/2021 г. 

В училището няма деца от 

етнически малцинства



6.1 "Без свободен час "

през учебната

2020/2021г.  Съгласно НП

99% осигурено 

заместване

100% 

осигурено 

заместване

НП „Без свободен час”

Модул „Без свободен час в 

училище”. Повишаване качеството 

на образователно-възпитателния 

процес, непрекъснатост на учебните 

занятия, намаляване броя на 

неизвинените отсъствия на 

учениците, опазване живота и 

здравето на учениците, сигурност на 

родителите за присъствието на 

децата им в училище

7

Организационно и 

методическо осигуряване 

дейността на заместник-

директори и учители

през учебната

2020/2021г.  100% 100% 100%

7.1. Участие на учителите 

в работни срещи по 

предмети и направления. 

през учебната

2020/2021 г.

1 работна 

среща по 

всеки предмет

1 работна 

среща по всеки 

предмет Участие в работните срещи.



8

Функциониране и 

развитие на училището  

през учебната

2020/2021г.  6 паралелки 6 паралелки

Запазване същността на ГПЧЕ "С. 

Радев"  като училище с профил 

"Чужди езици":                           -

английски с испански език- 1 

паралелка                                                               

-немски с английски език - 1 

паралелки                                                                  

-френски с английски език - 1 

паралелка           Три паралелки с  

профил " Софтуерни и хардуерни 

науки" с интензивно изучаване на 

чужд език:                                                                 

-английски с испански език- 1 

паралелка                                                               

9

Реализиране на държавния 

план-прием

през учебната

2020/2021 г. 

брой 

паралелки 6 6

9.1. Равен достъп до

образование

през учебната

2020/2021 г. 

брой 

курсове 0 2

Безплатни кусове по български език 

и математика за 7 клас

9.2. Изготвяне на

предложение до РУО за 

държавен  план

прием  за  учебната 

2021/2022 година 

през учебната

2020/2021 г. 

брой 

паралелки 6 6

Изготвяне на предложение до РУО, 

съобразено с интересите на 

учениците в града.

9.3. Организиране на

дейностите  за 

реализиране на държавния

план прием 

през учебната

2020/2021 г.  % дейности 100% 100%

По  график  и ред, утвърдени  от 

министъра  на 

образованието и науката



10

Организиране на

дейностите по

провеждането на

държавните зрелостни

изпити и националните

външни оценявания

през учебната

2020/2021 г.  ср. успех

БЕЛ - 4,98  

Втори ДЗИ - 

5,08

повишаване на 

успеха

Комисия за организация и 

провеждане на ДЗИ, Зрелостна 

комисия, Комисия за организация и 

провеждане на НВО.                                                   

Системна работа върху всички 

компоненети на ДЗИ; допълнителна 

работа с ученици в часовете за 

консултации ; провеждане на 

"миниматури" и пробни матури

10.1. Предварителни  

инструктажи  на 

квестори и консултанти

през учебната

2020/2021 г.

% квестори и 

консултанти

100%  

квестори  и 

консултанти  

от

ГПЧЕ

100%  

квестори  и 

консултанти  

от

ГПЧЕ Запознаване с инструктажите

10.2. Осигуряване на 

безопасни условия за 

провеждане  на  ДЗИ 

медицински  лица, 

охрана,   ел.захранване,   

алтернативен интернет, 

видеонаблюдение

през учебната

2020/2021 г. 100% 100%

Осигуряване на условия за 

провеждане на ДЗИ

10.3.Организиране 

оценяването на 

резултатите на учениците

през учебната

2020/2021 г.  % 100% 100%

Оценяване на писмените, класните и 

контролните работи в срок



11

Участие в дейностите в 

Националния календар за 

извънучилищни дейности 

и Националния спортен 

календар на МОН, както и 

други извънкласни и 

извънучилищни дейности

през учебната

2020/20221 г.  брой 420

повишаване на 

броя

Проучване интересите на

учениците и извършване на

допълнителна работа с тях в

часовете за консултации на

учителите по отделните предмети.

Предоставяне на възможност на

учениците за интелектуална изява.

Развиване на творческите

способности на учениците

Интердисциплинарно и

интеркултурно образование

Мотивиране на учениците за

поддържане на трайни знания и

развиване на интерес в съответната

област

11.1. Национален спортен

календар 

през учебната

2020/2021г. брой 150

повишаване на 

броя

Обхващане на по-голям брой 

ученици в спортни мероприятия и 

секции

11.2.Общински, областни

и зонални първенства по

волейбол, баскетбол и

тенис на маса

през учебната

2020/2021г. брой 110

повишаване на 

броя

Откриване и трениране на ученици 

със спортни наклонности

11.3.Национален календар 

за извънучилищни 

дейности

през учебната

2020/2021 г. Участие на ученици от училището

11.4. Отбелязване на 

световния ден на водата 

през учебната

2020/2021г.  брой 56

повишаване на 

броя

Презентация / споделена на сайта на 

училището при преминаване към 

дистанционна форма



11.5. Отбелязване "Ден на

земята"

през учебната

2020/2021 г. брой 80

повишаване на 

броя

Презентация / споделена на сайта на 

училището при преминаване към 

дистанционна форма

11.6. Вътрешноучилищна

сбирка на тема: „

Приложимостта на

информационните 

технологии в обучението

по природни науки.”  

през учебната

2020/2021 г. брой 2 2

Семинар с участие на преподаватели 

от МО-природни науки, МО-ИТ

11.7. Пробни ДЗИ по

предмети

през учебната

2020/2021 г брой 6 6

Изготвяне на материали по 

предмети

11.8. Отбелязване на

Европейски ден на

езиците 

през учебната

2020/2021 г. брой 100

повишаване на 

броя Презентации с отворени врати

11.9. Организиране на

великденско почистване

през учебната

2020/2021 г. брой 100

повишаване на 

броя

Включване на ученици във 

Великденското почистване 

организирано с подкрепата на 

Община Перник

11.10. Отбелязване на 

Международен ден за 

борба със СПИН

през учебната

2020/2021 г. брой

Всички  

ученици

Всички  

ученици антиспин кампания, брошури



11.11.Участие в 

Математическо 

състезание "Европейско 

кенгуру" 2018г.

през учебната

2020/2021 г. брой 30

повишаване на 

броя

11.12.Национално 

състезание по математика 

за езикови гимназии

през учебната

2020/2021 г. брой 5

повишаване на 

броя Подготовка и участие

11.13.Коледно и

Великденско 

математическо състезание

през учебната

2020/2021 г. брой 600

повишаване на 

броя

Традиционно Коледно и 

Великденско математическо 

състезание организирано от МО по 

математика

11.14.Международно 

състезание по ключови 

компетентности

през учебната

2020/2021 г. брой 3

повишаване на 

броя Подготовка и участие

11.15.Участие в 

математическо състезание 

"Математика без граници"

през учебната

2020/2021 г. брой 50

повишаване на 

броя Подготовка, участие

11.16.Участие в 

математическо състезание 

"Михаил Сотиров"

през учебната

2020/2021 г. брой 20

повишаване на 

броя Подготовка, участие

11.17. Участие в 

математическия конкурс 

на ТУ,гр.София(катедра 

френски език)

през учебната

2020/2021 г. брой 1 мероприятие 1 мероприятие Участие на ученици от училището



11.18. Отбелязване на 

бележити дати и 

годишнини 

през учебната

2020/2021 г. брой

презентации, 

табла

повишаване на 

броя

Изготвяне на  презентации и табла  

и други

11.19. Връчване на DSD 

дипломите

през учебната

2020/2021 г. брой 1 мероприятие 1 мероприятие

Тържествено връчване на немските 

дипломи 

11.20. Патронен празник 

на ГПЧЕ "С. Радев"

през учебната

2020/2021 г. брой

 Мероприятия, 

посветени на 

празника   

Мероприятия, 

посветени на 

празника Организиране на мероприятия 

11.21.Фашинг

през учебната

2020/2021 г. брой 300

участие на 

ученици от 

немските 

паралелки

Традиционен карнавал на немските 

паралелки, богата програма, 

рекламни брошури, изготвяне на 

костюми

11.22.Празник на 

франкофонията

през учебната

2019/2020г. брой мероприятия

участие на 

ученици от 

френски 

паралелки

Празник, подготвен от френските 

паралелки

11.23. Участие в младежки 

модул Франкофоли

през учебната

2020/2021 г. брой 4 5 участие на ученици от училището

11.24. Хелоуин

през учебната

2020/2021г. брой 1 мероприятие 1 мероприятие участие на ученици от училището



11.25. Евроклуб

през учебната

2020/2021 г. брой

научен доклад,  

конференция, 

презентации

участие в 

различни 

мероприятия Различни форми на изява

11.26. Провеждане на 

екскурзии с опознавателна 

цел

през учебната

2020/2021 г. брой дни 2 2 Опознавателна цел

12

Контрол на директора и 

заместник директорите по  

спазването на държавните 

образователни стандарти

през учебната 

2020/2021 г. 

брой 

проверки

проверки от 

директор- 48            

и зам. 

Директор 62

проверки 

съгласно плана

Изготвяне на план за контролната 

дейност на директора и заместник 

директорите. След всяка проверка 

да се изготвят констативни 

протоколи.         

13

Работа по НП "Иновации 

в действие"

през учебната 

2020/2021 г.  брой

6 ученици и 2 

учители

5 ученици и 3 

учители

Изготване на необходимите 

документи за участие в програмата. 

Обмен на добри практики и 

посещения на партниращите си 

училища.

14 Дейности, съобразени с обстановката в страната в условията на COVID-19



14.1 Дейности за 

обучението за учениците с 

установен по-висок риск 

от COVID-19

през учебната 

2020/2021 г.  брой 0 0

С цел гарантиране правото на

достъп до образование обучението

на ученици с установен по-висок

риск от COVID-19 е възможно да се

осъществява в алтернативни форми -

самостоятелна, индивидуална или

дистанционна форма на обучение.

Формата на обучение се избира от

родителите, но това право не е

безусловно, а при спазване на

изискванията на нормативната

уредба и в отделни случаи – след

препоръка от Екипа за подкрепа за 

.

14.2 Спазване на мерки за 

намаляване на рисковете 

от предаване на 

инфекцията

през учебната 

2020/2021 г.  брой

всички 

учители и 

ученици

всички 

учители и 

ученици

Спазване на насоките за работа

условията на COVID-19

Задължителните мерки за

ограничаване на рисковете от

разпространение на вируса са

описани подробно в документ,

приложен към документацията в

училище. 



               










