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І. АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ
„АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”
ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е една от най-младите образователни
институции в град Пловдив. Гимназията е наследник на паралелките с изучаване на
френски език в ЕГ „Георги Кирков”, открити през 1983 г.
Френска гимназия "Антоан дьо Сент - Екзюпери" отваря врати през май 1991 г.
на основание на Решение №142 на Временния изпълнителен комитет на ОбНС –
Пловдив, и Решение №50 на Областния народен съвет – Пловдив.
През 2008 - 2009 учебна година са приети първите две паралелки с интензивно
изучаване на английски език и така училището разширява своя лингвистичен профил.
През 2014 - 2015 г. е разкрита паралелка с интензивно изучаване на китайски
език.
За изминалите 25 години от развитието на гимназията са постигнати високи
резултати в чуждоезиковото обучение. Реализират се национални и международни
проекти. Заемат се призови места в национални и международни конкурси и олимпиади
от учениците. На високо равнище е билингвалното обучение.
От 2016 г. Френска гимназия „Антоан дьо Сент - Екзюпери“ е член на
Световния образователен лейбъл, присъден от Агенцията за преподаване на френски
език в чужбина, която е част от Министерството на външните работи на Франция.
Отличието носи институционална признателност и е гаранция за разпознаваемост на
възпитаниците на училището в нарастващата в световен мащаб конкуренция. То
включва оценката на материалната база, библиотечния фонд, качеството на
преподаване и постиженията на учениците. Наградата е световно признание за
качеството на обучението по и на френски език.
Възможностите, които дава обучението по френски и английски език са свързани с
реализация на възпитаниците на училището на национално, европейско и световно
ниво. Обучението по китайски език отваря пред тях вратите към разнообразните
аспекти, които предлага Евразийското културно и финансово пространство.
Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е модерно учебно
заведение, приело за своя мисия реализирането на качествено образование, основаващо
се на висока интелектуална, нравствена, гражданска и физическа подготовка на
учениците в името на тяхната личностна изява и пълноценна обществена реализация.
Интересът към гимназията нараства. Утвърждава се нейният престиж. Разширяват се
възможностите за обогатяване на чуждоезиковото обучение чрез изучаването на
френски, английски и китайски език.
Цялостната дейност на училището е обвързана с държавната политика в
областта на образованието за постигане на държавните образователни стандарти и
реализация на учебните планове и програми, на целите и задачите на образователния
процес. Използват се ефективни методи на обучение, на ИКТ, създадена е стимулираща
и подкрепяща образователна среда за насърчаване развитието на учениците и на
коректни взаимоотношения и конструктивно сътрудничество между участниците в
образователния процес. Съчетаването на добрите традиции с иновативно обучение са
водещите принципи за осъществяването на целите и приоритетите на училищната
дейност.
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Таблица, представяща броя ученици през последните 3 години:
Учебна година
2015/2016
2014/2015
2013/2014

Брой ученици
1044
1031
1015

Брой паралелки
41
41
40

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното:
Учебна
година

Непедагогически
персонал

Педагогически
персонал

Образователноквалификационна
степен на педагог.
персонал

2015/2016

16

69

59- магистър,
10- бакалавър

2014/2015

16

71

59- магистър /12бакалавър

2013/2014

16

67

56- магистър /11бакалавър

ПКС и
научна
степен
1 ПКС- 2
2 ПКС- 3
3 ПКС- 2
4 ПКС- 4
5 ПКС- 5
1 ПКС- 2
2 ПКС- 3
3 ПКС- 2
4 ПКС- 3
5 ПКС- 5
1 ПКС- 2
2 ПКС- 3
3 ПКС- 3
4 ПКС- 3
5 ПКС- 5
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Графикиза постиженията от НВО и ДЗИ през
последните три години
Национално външно оценяване
2013/2014
2014/2015
2015/2016

ФЕ
3.75
3.84
3.39

АЕ
4.01
4.58
4.44

Национално външно оценяване
6
5,5
5
4,5

4

ФЕ

3,5

АЕ

3
2,5
2

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Национално външно оценяване
4,58
3,75

4,01

[]

3,84
3,39

2013/2014

2014/2015

ФЕ
АЕ

2015/2016

Устойчива тенденция за високи резултати по английски език.
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Държавни зрелостни изпити
БЕЛ

ФЕ

АЕ

2013/2014

5.20

5.19

4.92

2014/2015

5.21

4.93

5.19

2015/2016

5.03

5.19

5.30

Държавни зрелостни изпити
Български език и литература
5,80
5,60
5,40
5,20
5,00
4,80

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Наблюдава се относителна устойчивост във високите постижения по БЕЛ.

Държавни зрелостни изпити
Френски език
5,4
5,2
5
4,8

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Наблюдава се повишаване на резултатите по френски език през последната година.
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Държавни зрелостни изпити
Английски език
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Силно изразена тенденция към повишаване на резултатите по английски език.

Държавни зрелостни изпити
5,30

5,20 5,21

5,19

5,19

5,19
2013/2014

5,03

4,93

БЕЛ

ФЕ

2014/2015

4,92

2015/2016

АЕ

Наблюдава се устойчивост във високите резултати по френски език и значително
повишаване на успеха по английски език.

Движения на отсъствията на учениците през
последните три години

Извинени отсъствия
VІІІ клас
ІХ клас
Х клас
ХІ клас
ХІІ клас

2013/2014 2014/2015
11587
12270
18816
18574
21426
20713
19046
25509
24744
21916

2015/2016
12887
19035
24073
22080
31227
6

Извинени отсъствия
34000
31000
28000
25000

2013/2014

22000
19000

2014/2015

16000

2015/2016

13000
10000

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

Неизвинени отсъствия
VІІІ клас
ІХ клас
Х клас
ХІ клас
ХІІ клас

2013/2014 2014/2015 2015/2016
819
643
634.97
1247
1325
1203.97
1442
1424
1485.97
1317
1514
1403.98
1479
1408
1767.66

Неизвинени отсъствия
1900
1700
1500
1300

2013/2014

1100

2014/2015

900

2015/2016

700
500

VІІІ клас

ІХ клас

Х клас

ХІ клас

ХІІ клас

В VIII и IХ клас се наблюдава тенденция към намаляване броя на отсъствията по
неуважителни причини.
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КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

СИЛНИ СТРАНИ
Максимална реализация на
държавен план прием.
Изградена привлекателна
училищна среда.
Реализирано обучение,
възпитаващо учениците в духа на
съвременните демократични
ценности, добродетели и култура.
Успешно планиран и реализиран
учебно-възпитателен процес.
Формиран квалифициран екип от
педагогически специалисти.
Осъществено обучение чрез
използване на иновативни подходи
за учебен труд, ориентирано към
потребностите на всеки ученик.
Постигнато високо ниво на екипна
работа
Качествено усъвършенстване на
нивото на чуждоезиковото
обучение.
Разширено чуждоезиково
обучение чрез изучаване на
китайски и португалски език.
Постигнати отлични резултати на
учениците от паралелката с
изучаване на китайски език.
Висока успеваемост на учениците
на външно оценяване, олимпиади,
конкурси и ДЗИ.
Реализация на национални и
международни проекти.
Изявена творческа активност на
учители и ученици.
Реализирана програма за
насърчаване и повишаване на
грамотността сред учениците.
Реализирана Училищна стратегия
и програма за превенция на
отпадане на учениците от учебния
процес.
Приложени засилени мерки за
контрол на отсъствията и успеха
на учениците.
Създадена атмосфера на
сътрудничество, диалог и

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
• Повишаване нивото на
качественото образование.
• Създаване на условия за
превръщане на училището в среда
за изява чрез разгръщане на
творчество и иновации както и за
обмяна на добри практики.
• Включване на учителите в
различни форми на квалификация.
• Прилагане на иновативни подходи
за мотивация за учебен труд.
• Стимулиране на творческата
активност на учители и ученици.
• Участие и реализиране на
национални и международни
проекти.
• Усъвършенстване на екипната
работа.
• Развиване дейността на
Училищното настоятелство.
• Изграждане на ефективно
ученическо самоуправление.
• Повишаване изискванията за
опазване на училищното
имущество.
• Разширяване на диалога и
сътрудничеството с родителската
общност.
• Пълноценно функциониране на
Обществения съвет.
• Привличане на държавните
институции и неправителствени
организации към дейността на
училището.
• Реализиране на разнообразна и
съдържателна извънкласна и
извънучилищна дейност.
• Модернизиране и естетизиране на
училщното пространство.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

взаимодействие между
участниците в образователния
процес.
Създадени условия за равен достъп
до качествено образование на
всеки ученик и способстване
развитието на потенциала му с цел
личностната му, професионална и
гражданска реализация в
обществото.
Наличие на оборудвани
компютърни и мултимедийни
кабинети.
Използвани дигитални и
интеркативни технологии за
обучение.
Утвърдени традиции и ритуали и
свързаните с тях училищни
символи.
Формирани нов тип поведенчески
модели у учениците за взаимно
зачитане и умение да отстояват
правата си в духа на толерантност.
Осъществена разнообразна
извънкласна и извънучилищна
дейност.
Реализиран процес на
сътрудничество с родителската
общност.
Приложени успешни мерки за
опазване на училищното
имущество.
Поддържана съвременна спортна
база.
Наличие на плувен басейн,
съобразен със съвременните
стандарти и изисквания.
Функционираща библиотека като
пространство за провеждане на
културни събития идуховно
развитие на училищната общност.
СЛАБИ СТРАНИ

•
•
•

Недостатъчен брой добре оборудвани
специализирани кабинети.
Незаинтересованост на част от
родителите от развитието на
училищната общност.
Ниска мотивация за учене у някои
ученици.

ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ
•
•

Недостиг на финансиране извън
делегирания бюджет.
Намаляване на мотивацията за учене у
някои ученици.
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•
•

Наличие на проблемни ученици.
Недостатъчен
брой
реализирани
проекти.

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ФРЕНСКА ЕЗИКОВА
ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ”
ДО 2020 ГОДИНА
И Изграждането на Стратегията за развитие на Френска езикова гимназия „Антоан
дьо Сент-Екзюпери” се основава на дълбокото разбиране за значимостта на
образованието в съвременния глобализиращ се свят и за основополагащата роля на
училището в него. Стратегията е резултат от осъзната в училищната общност
небходимост от постигане на по-високи резултати в образователната дейност на
гимназията, от модернизиране на образованието, от необходимостта от разширяване на
езиковата политика, даваща възможност за изучаване на повече от два чужди езика в
отговор на нарасналите потребности на пазара на труда на областно и национално ниво.
Училищната стратегия е насочена към формиране на конкурентоспособни личности с
висок интелектуален потенциал и култура, възпитани в духа на демократичните
ценности, подготвени за реализация в динамично променящия се свят.
Стратегическите цели и приоритети произтичат от Закона за предучилищното и
училищното образование, действащите законови и подзаконови актове за развитие на
средното образование в България, Закона за закрила на детето, както и от областните,
националните и европейските стратегии в областта на образованието.

ПИ НА ИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕ
КРЕДО НА УЧИЛИЩЕТО
Да бъдеш човек – това значи да бъдеш отговорен
Антоан дьо Сент-Екзюпери
МИСИЯ
Осъществяване на качествено образование, формиращо личности с висока
интелектуална, нравствена и гражданска подготовка и култура, възпитани в духа на
демократичните ценности, активно реализиращи се в съвременното общество.
ВИЗИЯ
Разгръщане на езиковата политика в контекста на утвърждаването на ФЕГ
„Антоан дьо Сент-Екзюпери” като модерен и атрактивен център за изучаване на чужди
езици с национално значение и международен престиж.
РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
Равен достъп – право на всеки ученик да получи качествено образование.
Личностно ориентирано образование – образователен процес, насочен към развиване
на индивидуалните потребности и способности на всеки ученик.
Отговорност – всеки участник в образователно-възпитателния процес носи лична
отговорност за своите действия.
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Новаторство – ръководството и педагогическата колегия активно усвояват иновативни
педагогически идеи, подходи и практики с цел повишаване качеството на
образователно-възпитателния процес.
Сътрудничество – решенията и дейностите в образователно-възпитателния процес се
основават на широко сътрудничество както между участниците в него, така и с
родителската общност, с държавните институции и неправителствени организации.
Автономност – училището като част от системата на общото образование в България
провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни стандарти.
Ефективност – качеството на образователната и възпитателната дейност се определя
съобразно конкретни резултати и се оптимизира чрез непрекъснат процес на анализ и
коригиращи действия.
Устойчивост – решенията и действията на ръководството и педагогическата колегия
имат за цел дълготрайно въздействие върху качеството на образователновъзпитателния процес.
Отчетност – всеки участник в образователната и възпитателната дейност се отчита за
своите действия с цел повишаване качеството на работата си.
Законосъобразност– всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия
съответстват на Конституцията на Република България и на държавните образователни
стандарти в областта на образованието, регламентирани чрез нормативни актове и
закони.
Европейско измерение – Стратегията за училищното развитие на Френска езикова
гимназия „Антоан дьо Сент-Екзюпери” е обвързана с образователната политика на
Европейския съюз.
Автономност – разширяване на автономността на субектите в училище.
Хуманизация на процеса на образование – взаимоодействие между субектите в
образователния процес чрез зачитане правото им на развитие на техните способности и
компетенции.
Иновативност и творчество– прилагане на иновативни подходи в образователната
дейност. Творческа активност на учители и ученици.
Толерантност и позитивна етика– уважение на личността на всеки член от
училищната общност.

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА
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•
•
•
•
•
•

Постигане качество на обучението, възпитанието и социализацията,
съответстващо на държавните и общоевропейските образователни стандарти.
Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическия екип и
развиване на позитивна екипна среда.
Поддържане на устойчив положителен образ на училището и висока степен на
обществено доверие към него.
Реализиране на ефективно социално, гражданско и интеркултурно образование.
Поддържане на устойчиво развитие, здравословен начин на живот и спорт.
Поддържане на пълноценно партньорство на училището с родителската общност,
с държавните институции и неправителствени организации.
Модернизиране на материално- техническата база.

ПРИОРИТЕТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Издигане и утвърждаване престижа на училището на регионално, национално и
международно равнище.
Усъвършенстване качеството на чуждоезиковото обучение.
Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява на ученици
и учители чрез разгръщане на творчество и иновации.
Развиване на професионалните умения и компетентности на учителите.
Активизиране ролята на ученика като субект в образователния процес.
Поддържане на интереса към изучаване на китайски език.
Разширяване на сътрудничеството между основните партньори в училищната
общност – ученици, учители и родители.
Добро взаимодействие на училищната общност със социалната среда и
държавните и обществените организации.
Обогатяване и утвърждаване на традициите и ритуалите в училищния живот.

ДЕЙНОСТИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ:
ПО ЦЕЛ 1:
1. Развиване на цялостната концепция за провеждане на образователния процес в
съответствие на новите държавни образователни стандарти.
2. Осъществяване на непрекъснат процес на организационно развитие на
участниците в образователния процес чрез анализиране, планиране, изпълнение
на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училище
3. Разширяване на билингвалното обучение.
4. Оптимизиране на процеса на подготовка за националното външно оценяване в
VIII клас и ДЗИ.
5. Разширяване на иновативните практики в чуждоезиковото обучение чрез
използване на съвременните технологии в интерактивното обучение.
6. Участие на ученици и учители в национални и международни конкурси,
състезания, олимпиади.

ПО ЦЕЛ 2:
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1. Стимулиране на учителите към повишаване на професионалната квалификация
и постигане на високи резултати.
2. Участие в квалификационни форми на педагогическия състав чрез
специализации в страната и в чужбина.
3. Развиване на екипна работа между учители и други педагогически специалисти,
обмяна на добри практики и развиване на професионални компетентности.
4. Усвояване и прилагане на нови методи и използването на ИКТ в образователния
процес.
5. Изработване и обогатяване на професионално портфолио от членовете на
педагогическия екип.

ПО ЦЕЛ 3:
1. Изработване на рекламна стратегия на училището за привличане на ученици и
разширяване формите на взаимодействие с обществеността;
2. Презентиране и популяризиране на училището на национални и международни
форуми;
3. Участие в национални и международни програми и проекти;
4. Поддържане и обогатяване на сайта на гимназията като разпознаваема училищна
медия

ПО ЦЕЛ 4:
1. Участие в дейности, които формират съзнание за общност (училищни ритуали,
чествания на национални, областни, общински и училищни празници и
усъвършенстват облика на училището.
2. Насърчаване на ученическата активност към извънкласни и извънучилищни
дейности, развиващи тяхната обществена отговорност;
3. Формиране на социални, граждански и интрекултурни компетентности.

ПО ЦЕЛ 5:
1. Здравно и екологично възпитание на учениците чрез поддържане на контакти с
РЗИ и участие в беседи и дискусии в ЧК, надграждащи здравната им култура.
2. Мотивиране на учениците за активно участие в спортни състезания на училищно,
общинско, областно и национално ниво.

ПО ЦЕЛ 6:
1. Създаване на условия за сътрудничество между участниците в образователната
общност и развиване на устойчива позитивна среда в училище.
2. Насърчаване ангажираността на родителите като партньори в обучението,
възпитанието и социализацията на учениците.
3. Развиване на партньорски взаимоотношения с държавните институции, бизнес
среди и неправителствени организации;

ПО ЦЕЛ 7:
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1. Естетизация и оборудване на нови класни стаи и кабинети.
2.Обновяване и поддържане на материално-техническата база.
ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
ЧРЕЗ:
• средства от бюджета на училището;
• реализиране на проекти;
• дарения.
• средства от Училищното настоятелство, благотворителни инициативи;

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 и 2017/2018
ГОДИНА:
№

Дейност

1.

Развиване на
цялостната концепция
на училището за
провеждане на
образователния процес
в съответствие с
новите образователни
стандарти.
Запознаване с новите
нормативни документи
на МОН.

2.

3.

4.

Планиране на
образователния процес
съобразно новите
образователни
изисквания спрямо
очакваните резултати.
Осигуряване на
възможности за успех
в учебновъзпитателния процес,
чрез използване на
висококачествени
образователни
ресурси,насърчаващ
ученическата
активност,

Финансиранe

Срок и
Показатели за измерване
отговорно лице
Септември 2016
Директор,
Главен учител,
Падагогически
специалисти.

Висок престиж на
училището,
Резултати на ученици и
педагогически специалисти

Септемвриоктомври 2016
Главен учител;
Председатели на
МОи ПК.
Септември 2016
Сепрември 2017
Педагогически
специалисти

Брой проведени работни
срещи и семинари

Разработени планове по
МО и ПКГодишни
тематични разпределения
Стратегически училищни
документи

Октомври 2016
Октомври 2017
Дипертор,
Педагогическите
специалисти.

Количествен и качествен
резултат по предмети,
Качествено реализирани
училищни инициативи.
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креативност и
отговорност.

Анализ на резултатите
на учениците от
учебната дейност в
края на учебната
година.
Участие в училищни
празници:
 Откриване на
учебната
година;
 Празник на
чуждите езици
и култури;
 Връчване на
Спонсори
дипломи;
 Изпращане на
зрелостницитe
 Закриване на
учебната
година.

Юли 2017
Представени анализи на
Юли 2018
МО и ПК
Председатели на
МО и ПК

7.

Работа в екип и
споделяне на добри
практики чрез открити
уроци, наставничество
и обучителни
семинари.

Септември 2016 Брой проведени открити
– юни 2018
уроци и семинари
Председатели на
МО, ПК и
педагогически
специалисти

8.

Осъществяване на
училищни обучителни
семинари и тренинги
на тема:
 Ефективни
техники за
комуникация и
работа с
родители

Септември 2016, Реализирани семинари и
ф юли 2018
тренинги

5.

6.



Работа с
интерактивни
електронни
средства-

Делегиран
бюджет- от
средствата,
предвидени за
квалификация на
педагогическите
специалисти.

Септември 2016 Проведени празници и
– юни 2018
ритуали
Комисия по
училищни
ритуали и
празници

Главен учител

Делегиран
бюджет- от
средствата,
предвидени за
15

създаване на
уроци с
електронно
съдържание


квалификация на
педагогическите
специалисти.

Проектният
метод в
обучението –
модел за
ефективно
взаимодействие
между учител и
ученик
Тренинг:
Техники за
формиране на
социални,
граждански и
интеркултурни
компетентности
в часа на класа.

9.

10.

11.

12.

Усъвършенстване на
квалификацията на
педагогическите и
непедагогически
специалисти и
развитие на
професионалните им
компетентности.
Изработване на
професионално
портфолио от
членовете на
педагогическия екип.
Осъществяване на
билингвалното
обучение на английски
език по предметите
биология, химия и
история -IX и Xклас;
на френски език по
предметите история,
химия и физика – IХ
клас и история,
философия и биология
- Xклас.
Осъществяване на
билингвална атестация

Септември 2016юни2018

Реализирани
вътрещноучилищни и
извънучилищни семинари и
обучения.

Септември 2016 Стартирано и периодично
– юни 2018
попълвано портфолио на
педагогическите
Педагогически специалисти.
специалисти
Септември 2016- Проведено качествено
юни 2018
обучение съгласно
изискванията за
Педагогически билингвална подготовка по
специалисти
съответния предмет.

Септември 2016- Брой ученици, явили се и
юни 2018
издържали успешно
16

на учениците от
ХIклас съвместно с
Френския културен
институт.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Разработване и
представяне на уроци с
мултимедия и
интерактивна дъска.
Използване на
електронен учебник в
обучението по
френски език в VIII и
IХ клас и по
английски език в VIII
клас.
Осъществяване на
системна и
задълбочена
подготовка и
провеждане на пробно
ДЗИ в XII клас и на
вътрешно оценяване
по формата на НВО за
постигане нависоки
резултати в
национален мащаб.
Участие на ученици и
педагогически
специалисти в
национални и
международни
конкурси, състезания,
олимпиади.
Промотиране на
китайската култура
чрез сътрудничество с
Институт "Конфуций".
Разработване и
реализиране на
национални и
европейски проекти.
Реализиране на
национална програма
„Без свободен час в
училище“.

конкурс.
Надка Гулева,
Христина
Филипова,
Юлия Иванова,
В. Велкова
Септември 2016
– юни 2018
Педагогически
специалисти
Септември 2016
– юни 2018
Педагогически
специалисти,
преподаващи
чужд език в VIII
и IX клас
Септември 2016
– юни 2018
Педагогически
специалисти,
преподаващи в
VIII и XII клас

МОН – НП
„Ученически
олимпиади и
състезания”

Брой представени уроци

Брой проведени уроци

Количествени и качествени
резултати

Септември 2016- Брой участвали и
юли 2018
класирани участници
Педагогически
специалисти
Септември 2016 Участие на ученици в
– юни 2018
инициативи на Института.
Педагогически
специалист по
китайски език

Проекти

Септември 2016- Брой партньори
юни 2017

МОН – НП „ Без
свободен час в
училище“

Септември 2016 Брой часове по заместване
– юни 2018
Педагогически
специалисти
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20.

21.

22.

23.

Участие в проект
"Твоят час" за
повишаване
мотивацията за учене и
развиване на
индивидуалните
способности на
учениците.
Осъществяване на
училишните програми:
 Програма за
превенция на
ранното
напускане на
училище;
 Програма за
повишаване на
грамотността;
 Програма за
превенция на
насилието и
тормоза;
 Програма за
превенция на
агресивно
поведение и
употреба на
психоактивни
вещества в
училище;
Програма за работа на
училищен
координационен съвет
за превенция на
тормоза в училище по
изпълнение на
„Механизма за
противодействие на
училищния тормоз“.
Участие в Национална
програма „Ученически
олимпиади и
състезания”.

Организиране на
благотворителни
базари в училището.

ОП „Наука и
обазование за
интелигентен
разтеж“.
Проект -

Септември 2016 Брой групи
– юни 2017
Ръководители на
групи

BG05M20P001-2.004

Септември 2016 Качествено реализиране на
– юни 2018
програмите
Главен учител

МОН Национална
програма
„Ученически
олимпиади и
състезания”.
Дарения

Септември 2016 Брой класирани ученици
– юни 2018
Педагогически
специалисти и
ръководители на
групи
Септември 2016 Брой организирани
– юни 2018
мероприятия
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24.

Търсене на
възможности за
финансиране на
учебни дейности чрез
участие в европейски
проекти и диалог с
бизнеса.
Подпомагане
дейността на
ученическия съвет.

25.

Реализиране на
социално, гражданско,
интеркултурно и
здравно образование
на учениците.

26

Провеждане на уроци
съвместно с РЗИ и ПУ
“ Паийсий
Хилендарски”.
Насърчаване
ангажираността на
родителите като
партнъори в
обучението,
възпитанието и
социализацията на
учениците.

27

28.

Функциониране на
виртуален портал
"Училище за
родители".

Средства
проекти

Педагогически
специалист по
изобразително
изкуство.
от Септември2016- Брой проекти
юни 2018г

Септември 2016 Брой проведени
– юни 2018
инициативи.
Педагогически
съветник и
училищен
психолог
Септември 2016
– юни 2018
Педагогически
съветник,
училищен
психолог,
педагогически
специалист по
ПНЗО
Септември 2016
– юни 2018
Педагогически
специалисти
Септември 2016
– юни 2018
ЗДУД, класни
ръководители,
педагогически
съветник,
училищен
психолог и
педагогически
специалисти
Делегиран
бюджет

Реализирани дейности
съобразно приетата
училищна програма.

Брой проведени уроци

Брой проведени родителски
срещи и индивидуални
срещи с родители, участие
на родители в съвместни
инициативи,
Функциониране на
Обществения съвет

Септември 2016 Брой посещения на
– юни 2018
виртуалния портал
Директор,
Любомир
Ваклинов

19

29.

30.

31.

32.

33.

Създавана на условия
за активно участие на
учениците в спортни
състезания и
инициативи на
общинско ,областно и
национално ниво.
Поддържане на
партньорски
взаимоотношения с
Френски културен
институт, Институт
„Конфуций”,Посолств
ото на Френска
република,
Посолството на
португалска
република, ПУ
“ Паийсий
Хилендарски”, СУ
„Климент Охридски”.
Изграждане на два
нови кабинета по
информационни
технологии.
Естетизация на
новооборудваните
класни стаи.
Поддържане и
обогатяване на сайта
на гимназията като
разпознаваема
училищна медия.
Обновяване и
модернизиране на
материалнотехническата база
.

Делегиран
Септември 2016 Брой участия
Бюджет – целеви – юни 2017
средства за спорт
ПК по ФВС

Септември 2016 Осъществени партньорски
– юни 2018
взаимоотношения
Директор,
Педагогически
специалисти

Делигиран
бюджет,
Спонсорство

Септември-юни
2018

Създадени и
функциониращи кабинети

Делегиран
бюджет, дарения

Септември 2016 Естетизирана училищна
– юни 2018
среда
Класни
ръководители
Септември 2016 Периодична актуализация
– юни 2018

Делегиран
бюджет, дарения

Любомир
Ваклинов
Септември 2016 Периодична поддръжка
– юни 2018
Комисия по
естетизация на
училищния
интериор и двор,
Божидар Лилов
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