
1 

 

 1 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО 

– Р У С Е – 

 

          
 

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦПЛР-ЦУТНТ 

ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 – ПЪРВИ ДВУГОДИШЕН ПЕРИОД 

 

 

 Планът за изпълнение на Стратегията за развитие на ЦПЛР-ЦУТНТ – Русе, 

обхваща периода от 2016- 2018 година. Разработен е в изпълнение на Стратегията за развитие, 

приета на Педагогически съвет с Протокол № 1 от септември 2016 година. 

 Изпълнението на плана трябва да допринесе за постигането на основната цел -  

пълноценна подрепа за личностно развитие с дейности, насочени към развитие на интересите, 

способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите и изкуствата 

на децата и учениците. Планът е основен инструмент за реализирането на Стратегията за 

развитие и представлява неразделна част от нея 

 

   І.  ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА  

Приоритетно направление I - повишаване на качеството и ефективността на 

образование и възпитание:   

 

ДЕЙСТВИЯ   

1. изготвяне на оптимален вариант на учебен план, съобразен с потребностите на  

учениците - УВП и за напред ще се организира и провежда  на база вече утвърдени школи в 

състава на, които влизат ученици, доказали своето ниво на обучение в предходни години. 

Същевременно ще се сформират и форми за начинаещи, проявяващи интерес към съответно 

направление; 

        Срок:  01 октомври на учебната год. 

        Отг.: всички преподаватели 

2.  непрекъсната актуализация на формите и тяхното съдържание, съобразно  

обществените промени - създаване на условия за модернизация с цел постигане от учениците на 

знания и умения, актуално изпреварващи времето си, формиране ценностни нагласи, развиващи 

способността на ученика да се адаптира към околния свят; 

        Срок:  31 юни на предходната  учебна год. 

        Отг.: всички преподаватели 

 

3. разработване и предлагане на различни по обхват, съдържание и 

предназначение образователни педагогически услуги – стартиране на нови форми, като 

временни през ваканционните месеци.                Срок: м. юни – юли 

                                                              Отг.: М. Николова и Ел. Николова 

 

4. за затвърждаване авторитета на ЦПЛР - ЦУТНТ и постигане на 

приемственост между възрастовите групи, ще се работи по изграждане на форми с ученици от 

начален курс. 

 Срок: постоянен 

                                                              Отг.: Пл. Радева 
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5. осъществяване на гъвкав преход от заниманията в училище, към работа във 

форми на ЦПЛР - ЦУТНТ. 

 оптимизиране методите на обучение; 

 индивидуална работа с даровити ученици; 

 усъвършненстване организацията на работа на УВП; 

 научна осигуреност; 

 изнасяне на учебния процес извън ЦПЛР - ЦУТНТ; 

 работа за социализиране на децата със задръжки в психологическото си развитие; 

  формите на обучение са:  

       а/ според времетраенето - постоянни, временни /през ваканциите и през учебната 

година за подготовка за състезания и олимпиади/; 

          б/ според възрастта - едновъзрастови /от І до VІІ клас/ и сборни /за ученици от VІІІ-ХІ 

клас/. 

     В сборните групи се подбират талантливи и даровити деца, с които се работи 

изпреварващо и на тях се разчита за върхови изяви. Предимството на сборните групи е 

стимулиране работата на по-малките ученици, създаване на умения за творческа работа в 

колектив. 

        Срок:  29 септември . 

        Отг.: всички преподаватели 

 

6. оценка на постигнатите резултати - извършват се периодично, чрез тестове;  

организиране на Общински състезания и участие в Национални състезания и олимпиади.  

        Срок:     Преди състезания съгл. План МОН 

   В края на учебната година 

         

        Отг.: всички преподаватели 

 

 

Приоритетно направление ІІ - Развиване на системата за квалификация, 

преквалификация, перманентно обучение и контрол:  

ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ::    

1. Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване 

личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща 

квалификация на педагогическата колегия. Използване на разнообразни форми на 

квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, 

участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет  и повишаване 

на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата 

колегия. 

 

Срок:  м. април, юни, септември 

       Отг.: Пл. Радева 

   

2. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на 

изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно- контролна дейност.  

Срок:  през уч. година 

       Отг.: В. Йончев 

3. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни 

компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни 

предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и 

информационните технологи.  
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Срок:  месец юни 

       Отг.: М. Николова 

4. Изработка на тематични годишни планове и програми 

Срок:  01 октомври 

       Отг.: В. Йончев 

5.  Контрол върху организацията, провеждането и резултатите при провеждане на 

състезания и олимпиади.  

Срок:  Календарен план МОН 

       Отг.: В. Йончев 

Приоритетно направление ІІІ -Утвърждаване на ЦПЛР - ЦУТНТ като 

културно, информационно средище.             

ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ::    

1.     Приемане и изпълнение на ежегодна програма, която спомагат за по-добрата 

организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на 

учениците.  

2.    Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и 

младежки конкурси от регионален, национален и международен характер. Организиране на 

състезания по инициатива на ЦПЛР - ЦУТНТ 

Срок:  Календарен план МОН 

       Отг.: В. Йончев 

3. Участие на децата и учениците обучавани във формите към ЦПЛР – ЦУТНТ в 

различни изяви.  

Срок:  Календарен план МОН 

       Отг.: Всички преподаватели 

4. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за организиране на лагер – школи.  

Срок:  м. юни-юли 

       Отг.: Бл. Илчева 

Приоритетно направление ІV - Удовлетворяване на специфичните 

образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на 

родителите           

ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ::  

1. Развиване на достъпа до новите информационни технологии 

Срок:  постоянен 

       Отг.: М. Николова  

2.   Задоволяване желанията на учениците за участие във формите към ЦУТНТ.  

Срок:  30 септември 

       Отг.: В. Йончев 

 

3.Диференцирана работа с учениците със специфични образователни интереси.  

Срок:  постоянен 

       Отг.: всички преподаватели 

4.    Поддържане на училищната локална мрежа за връзка с Интернет до всички, 

класни и административни стаи.  

Срок:  30 октомври 2016 

       Отг.: В. Йончев 

5.     За постигане на по-добър диалог с учениците и родителите им е необходимо и 

осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за 

общуване и социализация.  

Срок:  постоянен 

       Отг.: В. Йончев, преподаватели 
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Приоритетно направление V - Осигуряване на стабилност, ред и защита на 

децата.       

ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ::    

1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с 

въвеждане на данни за всички ученици – Admin-pro. Подготовката  на училищните нормативни 

актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на институцията. 

Срок:  15 октомври  

       Отг.: В. Йончев, преподаватели 

2. Стриктно спазване системата на дежурство, осъществяване на самоконтрол 

чрез създаване на комисии по спазването на дежурството  

Срок:  01 октомври  

       Отг.: В. Йончев,  

   

3. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни 

условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна 

охрана, гражданска защита. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и труд. подобряване на безопасността на материалната база.  

 

Срок:  постоянен  

       Отг.: Бл. Илчева, 

4.Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. 

Периодично, два пъти годишно, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни 

бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).  

Срок:  ноември, юни 

       Отг.: Бл. Илчева, 

 

Приоритетно направлениеVI - Взаимодействие с родителската общност          

ДЕЙСТВИЯ   

1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на 

проблемни ситуации  

Срок:  постоянен  

       Отг.: всички преподаватели 

2.  Повишаване на уменията за работа с родители Планиране на съвместни 

дейности с родителите Стриктно спазване графика за консултации и приемно време. 

Своевременно предоставяне на информация за: 

 за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;  

  за спазването на дисциплина;  

 уменията на децата за общуване с учениците и учителите;  

 интегрирането им в ЦПЛР - ЦУТНТ;  

 за посещаемостта на учебните часове от учениците;  

 за отсъствията на ученика от учебни часове,  

ОРГАНИЗИРАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 

Срок:  началото на уч.срок 

      Отг.:всички преподаватели 

3.консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с 

ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;  

Срок:  септември 

       Отг.: всички преподаватели 
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Приоритетно направление VII - Осигуряване на широк спектър от форми за 

свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна 

изява, инициатива и творчество. 

ДЕЙСТВИЯ  
1. Обучение   на   ученици   от   І   до   ХІІ   клас   в   школи  по  математика, 

математическа лингвистика, информатика, информационни технологии, английски език, конструиране 

„Лего“, изобразително изкуство, приложни изкуства, моделизми и др., съгласно утвърден Списък-Образец 

№ 3, за учебната година; 

Срок:  Постоянен  

       Отг.: Директор, учители 

2. Изготвяне    на   оптимален   вариант   на   учебен   план,   съобразен   с 

потребностите на учениците - УВП и за напред ще се организира и провежда  на база вече утвърдени 

школи в състава на, които влизат ученици, доказали своето ниво на обучение в предходни години. 

Същевременно ще се сформират и форми за начинаещи, проявяващи интерес към съответно направление; 

Срок:  01 октомври 

       Отг.: всички преподаватели 

3. осъществяване на гъвкав преход от заниманията в училище, към работа в 

извънучилищни форми. Оптимизиране методите на обучение. Индивидуална работа с даровити ученици 

Срок:  постоянен  

         Отг.: всички преподаватели 

4. осигуряване на относително  постоянен брой  ученици, участвали в предходни 

години във форми към Центъра – което е показател за качеството на УВП; 

Срок:  постоянен  

       Отг.: всички преподаватели 

5. Запознаване с резултатите от състезания и олимпиади и привличане на ученици, 

показали добри резултати; 

Срок:  след всяка изява 

       Отг.: всички преподаватели 

6. Организирани по инициатива на ЦУТНТ – Русе и провеждане на традиционни  

състезания за ученици от І до VІІІ клас: 

 -  Коледно състезание по информатика – Целта на състезанието е да покажат 

творчество и умение за работа с компютър като използват приложен и графичен софтуер; 

Срок:  м. декември 

      Отг.: Бл. Илчева, Ел. Николова 

  -  Великденско състезание по информиционни технологии –  Целта на 

състезанието е да покажат творчество и умение за работа с компютър като използват приложен и графичен 

софтуер.   

Срок:  м.април 

        Отг.: Бл. Илчева, Ел. Николова 

         Д. Маринова 

  - състезание „Знам и мога“ – Предоставя възможност за творческа изява на 

учениците от начален етап със задълбочени знания и практически умения в областта на математиката и 

изобразителното изкуство. Дава възможност на училищата от гр. Русе и региона да сравнят постиженията 

си в обучението на учениците от начален етап. 

Срок:  м. декември 

        Отг.: Пл. Радева, Мая Лазарова 

  -  Организиране 1 и 2 кръг на Национално състезание по информационни 

технологии за ученици 1-4 клас "IT Знайко" ; 

Срок:  м. март 

        Отг.: Бл. Илчева,  

  -    Провеждане на общински кръг на олимпиадата по информатика. 

        Срок: декември 

        Отг.: Д. Маринова 

7. Организиране и провеждане на летни занимания  –   Летните занимания осмислят  
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свободното време на децата, провокират тяхната креативност и допринасят за развитието им в различни 

области на познанието: компютърни игри; техническо конструиране с “ЛЕГО”- изработване на атрактивни 

модели с механично и дистанционно управление, придружени със звукови и светлинни ефекти; 

литературен клуб и филмотека, изобразително и приложно  изкуство – акварелни техники, квилинг 

техника, рисуване върху стъкло, обемни фигури от глина, обемни фигури от восък, колажи; посещения на 

забележителности и музейни експозиции в гр. Русе и спортно-подготвителни игри на открито.        

                                                                                                     Срок:  м. юни, юли 

        Отг.:  Всички преподаватели 

 

   

Приоритетно направление VIII -Подобрения във външната и вътрешна среда 

на ЦПЛР-ЦУТНТ        

ДЕЙСТВИЯ   

1.  Поддръжка на прилежащите територии; 

Срок:  м. постоянен 

Отг.: Директор, счетоводител, 

домакин 

2.Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи 

– кабинет, коридори, фойаета.Промяна облика на кабинетите и класните стаи в ЦПЛР - ЦУТНТ. 

Всеки учител, с помощта на училищното ръководство, реализира дейности за подобряване на 

интериора  на работната среда. 

Срок:  м. постоянен 

Отг.: Директор, счетоводител,  

3.Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията 

на училището. Поддръжка на съществуващата компютърна техника и обновяване с нова за 

нуждите на учебния процес - По редложение от учители   

Срок:  м. декември 

Отг.: Директор, счетоводител,    

домакин 

Приоритетно направление IX -Изпълнение на Национална стратегия за 

„Учене през целия живот”   

ДЕЙСТВИЯ  

1. Развитие на разнообразни форми на учене - дистанционно обучение,  

електронно учене, комбинирано учене (присъствено обучение и изпълнение на самостоятелни 

задачи).  

Срок:  м. постоянен 

Отг.: Директор, преподаватели 

2. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния 

бюджет и европейски програми, администрирани от МОН: "Квалификация на директори и 

учители" с модули "За квалификация на педагогическия персонал" и "За квалификация на 

директорите на училищата".  

Срок:  м. постоянен 

Отг.: Директор, преподаватели 

 

Приоритетно направление Х -Участие в национални програми и проекти:        

ДЕЙСТВИЯ   

Участие в национаните програми:  

При включване на ЦПЛР, като бенефициент по програми. 

 


