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УТВЪРЖДАВАМ:          
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                                                                                                                                          /Динко Цвятков/ 

Заповед №1860/13.09.2021 г. 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА ПОВИШАВАНЕ  ИМИДЖА НА УЧИЛИЩЕТО 

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на СУ “Иван Вазов“, 

гр. Стара Загора – протокол № 16/13. 09. 2021 г. 

 

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Съставът на комисията е избран и приет на заседание на Педагогическия съвет на СУ 

“Иван Вазов“, гр. Стара Загора – Протокол № 15/01.09.2021 г. 

Председател: Велина Узунова, ст. учител 

и членове:  

1. Генка Пейчева ст. учител 

2. Стилияна Казълова, ст. учител 

3. Радосвета Динева, логопед 
 

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 осъществяване на цялостната политика по представяне на дейността, постиженията 

и възможностите на СУ “Иван Вазов“, гр. Стара Загора, пред обществото и 

заинтерисованите лица; 

 осигуряване на своевременна информация за инициативите на училището в местни, 

регионални, електронни и национални медии; 

 изграждане и поддържане на връзки с медии, институции, различни 

административни структури; 

 привличане на Ученическия съвет и Училищното настоятелство в работата на 

комисията за издигане имиджа на училището 

 анализ на имиджа на училището, последван от изводи, които като предложения да 

залегнат в стратегията за развитие на училището. 

 

ІV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 съвестно и отговорно изпълнение на служебните задължения на всички служители в 

СУ „Иван Вазов“; 

 формиране и поддържане на позитивен имидж на СУ “Иван Вазов“, гр. Стара Загора;  
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 популяризиране на успехи и добри практики в училището, на неговия персонал, 

ученици и бивши възпитаници; 

 анонсиране на събития, на участията в изложби, проекти, семинари, конференции и 

др.; 

 включване на родителите, като активни участници, в училищни инициативи 

(Училище за родители, рецитали, доброволчески инициативи и др.);  

 предоставяне на информация за проектните дейности в училище; 

 координиране с другите комисии за своевременна актуализация на информацията в 

училищните кътове, табла, сайт, фейсбук страницата на училището; 

  съдействие на временните комисии за реклама по приема в 1, 5 и 8 клас. 

 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

Училищната комисия за имиджа на училището взаимодейства с: 

• Училищното настоятелство; 

• Ученическия съвет; 

• регионални и национални медии; 

• полиция; 

• общинска администрация; 

• общински детски градини; 

• читалища; 

• Тракийските дружества; 

• БЧК, МКБППМН; 

• библиотеките в града и др. 

 

VІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Изготвяне и предоставяне на информация в местните медии за откриване на учебната 

2021/2022 г. 

срок: месец септември   

отговорник: Д. Цвятков и членовете на комисията 

2. Информация за постиженията и резултатите на ученици и учители от състезания и 

конкурси. 

срок: постоянен 

отговорник: председателят и всички членове на комисията  

3. Активно търсене на доброволчески инициативи, в които учениците да се включат 

активно. 

срок: постоянен 

отговорник: председателят и всички членове на комисията  

4. Координиране публикуването на актуална информация за участието на СУ „Иван 

Вазов“ в проекти.  

срок: постоянен 

отговорник: председателят и всички членове на комисията и координатори по 

проектите  

5. Координиране на рекламна кампания относно приема на ученици в СУ „Иван Вазов“ 

за учебната 2022/2023 г. 

срок: втори учебен срок 

отговорник: председателят и всички членове на комисията. Председатели на МО  



6. Своевременно предоставяне на информация в медиите за училищни тържества, 

празници, инициативи. 

срок: постоянен 

отговорник: ръководството на училището, председателят и всички членове на 

комисията  

7. Изготвяне и изпращане на покани, поздравителни адреси и благодарствени писма за 

празници и събития 

срок: постоянен 

отговорник: ръководството на училището, председателят и всички членове на 

комисията  

8. Постоянно съдействие и съвместна работа с ученическия съвет на СУ „Иван Вазов“ 

срок: постоянен 

отговорник: председателят и всички членове на комисията, педагогически 

съветник/психолог  

9. Изработване на съобщения и информация за родителите, свързани с родителски 

срещи и извънредни ситуации. 

срок: постоянен 

отговорник: ръководството на училището, председателят и всички членове на 

комисията  

10. Пополяризиране на инициативи, квалификационна дейност, сключване на договори, 

връзки със сродни учебни заведения 

срок: постоянен 

отговорник: ръководството на училището, председателят и всички членове на 

комисията  

11. Утвърждаване на добрите нрави, като стил на поведение на нашите ученици и 

постигане на по-голяма етика във взаимоотношенията им. 

срок: постоянен 

отговорник: всички учители 

12. Изграждане и поддържане на изложбени кътове с изработени от учениците 

предмети. 

срок: постоянен 

отговорник: всички учители 

13. Въвеждане на официална униформа, с която да бъдем разпознаваеми при участия в 

медийно представени мероприятия 

срок: октомври 

отговорник: всички учители 

14. Да се изработи единна система за кредитиране на извънкласната дейност на 

учениците с цел внедряване през 2022/2023  учебна година 

срок: септември 2021 

отговорник: председателя и членовете на комисията 

15. Организиране на Национално състезание по интернет между училищата, носещи 

името на Иван Вазов във връзка с предстоящата 100 годишнината от смъртта му. 

срок: септември 2021 

отговорник: всички учители. председателя и членовете на комисия 

16. Във връзка със 100-годишнината от смъртта на Вазов: 

•да се създаде етнографска сбирка с народни носии и премети. 



Представянето на експонатите може да се извърши от ученици през учебната година, 

чрез преписване на текстове на Вазов, в които те се споменават.  

Експозицията ще съхранява духа на Вазов, ще популяризира и създава положителна 

нагласа към българската народна култура. 

•да се изнесе лекция на тема свързана с Вазов на родителска среща или в 

„Училище за родители“, ако се организира такова. 

•да се разгледа в часа на класа темата „Вазов и Стара Загора“. 

•да се направи изложба от книги и фотографии на Вазов и семейството му 

срок: септември, октомври, ноември 2021 г. 

отговорник: учителите по БЕЛ. председателя и членовете на комисия 

17. Отчет на дейността на комисията в края на учебната 2021/2022 г. 

срок: юни/юли 

отговорник: председателят и всички членове на комисията   

 

 

Забележка: 

Планът е отворен за допълнения и промени в хода на работа на Комисията през 

учебната 2021/2022 г. 

 Председател:............................. 

  /В. Узунова/ 


