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   Утвърждавам: ..................... 

                          Мустафа Бандьо- Директор,                                     

                    на Об.У „Иван Вазов“ с.Пашови 

 

 

 

 

ПЛАН  

 
ЗА РЕКЛАМА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА , 

МЕДИИТЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО  

В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ„ИВАН ВАЗОВ“ СЕЛО ПАШОВИ 
през учебната  2021/2022 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Настоящия план  е приет на заседание на ПС с протокол№ 13/13.09.2021г. и утвърден със 

заповед № 38/15.09.2021г. на Деректора на училището   
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I. Контекст  

В съвременните условия нито една институция или публична личност не може да 

си позволи да стои настрана от комуникацията. Общественият образ на училището в 

определяща степен зависи от качеството на работа в институцията, но от изключително 

важно значение е и уменията на нейното ръководство и екип да комуникират 

постиженията си пред обществеността. Комисията за връзка с обществеността и 

медиите има своя съществен принос в полагането на усилия от страна на институцията 

да представя и популяризира дейността на училищната общност и успехите на 

учениците пред обществото.  

 

 

II. Основни приоритети за учебната година  

1. Провеждане на активна медийна политика за изяви, постижения и отличия на 

ученици от училището. 

2. Популяризиране на успешни образователни модели на педагогически 

специалисти от училището. 

 

III. Планирани дейности през уч. 2021/2022 г., организация и координация  

ДЕЙНОСТИ СРОК ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА/ 

КООРДИНАТО

РИ 

ИНДИКАТОРИ ЗАБЕЛЕЖКА 

(НЕОБХОДИМИ 

ПОЯСНЕНИЯ) 

1. Участие в разработването 

на вътрешни за училището 

документи – правилници, 

правила, планове, 

програми и др., във връзка 

с регламентиране на 

вътрешните и външните 

взаимодействия на 

училището със 

заинтересовани страни и 

медии. 

До  

30.09.2021 г.  

Сабри Муса  Изготвени 

документи 

 

2. Актуализиране и 

поддържане на училищния 

сайт.  

До 

30.09.2021 г. 

и през 

учебната 

година  

Фатиме 

Мърцева 

Актуален сайт  
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3. Осъществяване на връзки и 

комуникации с медиите за 

отразяване на важни 

училищни събития:  

като патронен празник, 

връчване на дипломи и т.н. 

Уч. 20 

21/2022 г.  

Сабри Муса Отразени 

събития  

 

4. Вътрешноинституционална 

квалификация.  

Примерни теми: 

„Ефективният екип“, 

„Родителите – ключов 

партньор на училището. 

Успешни връзки и 

взаимодействия“, „Изкуството 

да общуваш с медии“ и т. н.  

До 30. 06. 20 

22 г  

Сабри Муса Проведен 

семинар 

/работна среща 

/практикум 

 

5. Популяризиране на изяви, 

постижения и отличия на 

ученици от училището. 

 

Уч. 20 21/20 

22 г.  

Сабри Муса,  

Надка Кирова 

Публикации 

/отразяване в 

медиите 

 

6. Осигуряване на 

публичност за успешни 

практики и модели на 

работа на педагогически 

специалисти от училището.  

Уч. 2021 

/2022г.  

Мехмед С. 

Кепенов 

Публикации 

/отразяване в 

медиите 

 

7. Подкрепа при провеждане 

на кампании на училището 

за реализиране на 

училищен/държавен план-

прием. 

януари – 

юни, 20 22 г.  

Сабри Муса  

Мехмед 

Купенов 

Проведени 

кампании 

/реализиран 

прием 

 

 

 

Режимът на работа на комисията за връзки с обществеността и медиите се 

предопределя от училищния календар със събития, инициативи и мероприятия. 

Комисията има ангажимент към тяхното ефективно комуникиране. Координацията в 

рамките на комисията се осъществява от Сабри Муса, съгласувани с ръководния екип 

на училището.  

 

IV. Необходими връзки и взаимодействия  

Комисията за връзки с обществеността и медиите работи в сътрудничество с 

ръководния екип, педагогическите специалисти и служители в училището, като при 
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необходимост взаимодейства и с родители на ученици, представители на обществения 

съвет към образователната институция, граждани.  

 

V. Очаквани резултати от дейността на комисията. Срокове, форма и отговорно 

лице за отчитане на дейността  

В резултат на дейността на комисията за връзки с обществеността и медиите се 

очаква училището да изгради и поддържа положителния си имидж на надеждна 

образователна институция, която осигурява възможност за развитие на потенциала на 

своите ученици чрез креативни и ангажирани педагогически специалисти. Посредством 

активната и ефективна комуникация с медиите ще се даде адекватен отговор на 

обществения интерес към училището и образованието, което то предоставя.  

Дейността на комисията се отчита в края на учебната година . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил плана:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  

Сабри Муса –Старши учител по ГИ 

 


