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РАЗДЕЛ І 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Цялостната дейност на училище СУ “Свети Константин-Кирил Философ” е подчинена на законовата 

и нормативна уредба в системата на образованието в Република България. 

Основните цели, приоритети  и дейности за тяхното реализиране бяха конкретизирани в Годишния 

план на училището и изпълнени сравнително успешно през учебната 2020/2021 год. 

Силни страни в работата: 

1. Отлично представяне на наши ученици на национални състезания и олимпиади. 

2. Много добри резултати от НВО –IV и VІІ клас; 

3.Ученици и учители работят за  преодоляване на обучителни проблеми и развитие  на ученическите 

заложби и интереси в групи по извънкласни дейности; 

4. Липса на отпаднали ученици в дневна форма на обучение; 

5. СУ“ Константин – Кирил Философ“ разполага с квалифициран и мотивиран педагогически 

персонал; 

6. Успешно провеждане на ОРЕС; 

7. Включване на всички ученици в ОРЕС; 

8. Подновяване на вътрешното обзавеждане и разкриване на нови кабинети; 

9. Успешна реализация на училищния и държавния план-прием; 

10. Добре организирано целодневно обучение от І до VІІ клас; 

11. Успешно използване на платформата за обучение от разстояние  GSuite, както и електрoнния 

дневник Shkolo 

12. Добра комуникация между родител – учител 

Слаби страни: 

1. Слаба мотивация за повишаване на резултатите от образователния процес на част от ученици в 

гимназиалния етап; 

2. Недостатъчно използване на интерактивни методи в учебния процес; 

3. Недобро състояние на спортните площадки; 

През настоящата учебна година броят на паралелките е 45 с три повече от предходната година, броят 

на учениците е увеличен, което показва, че целите и приоритетите са изпълнени. Необходимо е да се 

съсредоточим върху прилагане на новостите в законодателството в сферата на средното образование, 

използването на интерактивни методи на преподаване и използване на ИКТ в образователния процес, 

прилагането на новите учебни планове и програми в I, V и XIIклас, новите формати на НВО и ДЗИ,  

модернизиране на учебните кабинети и класните стаи, спортните площадки и физкултурните салони, 

осигуряване на среда, подходяща за учене и работа в епидемична обстановка. 

 РАЗДЕЛ ІІ 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

През настоящата учебна година си поставяме следните основни цели: 

1. Реализиране на успешен образователно-възпитателен процес и в условията на COVID-19 и ОРЕС  

2.Осигуряване на подкрепяща среда за всеки ученик според индивидуалните особености и 

потребности, развитие на творческия потенциал на учениците. 

3. Повишаване на ефективността на образователно-възпитателния процес. 

4. Поддържане на усилията на учителския състав, родители и общественост за преодоляване на 

предизвикателствата по време на пандемия. 

5.Успешно прилагане на новите учебни планове и програми в I, V и XIIклас клас и новия формат на 

НВО. 

6. Реализиране на професионално обучение в гимназиален етап. 

Приоритети: 

1. Осигуряване на среда, подходяща за учене и работа в епидемична обстановка; 



2. Прилагане на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от 

разстояние в електронна среда с цел преодоляване на последиците от COVID–19 в учебния процес; 

3. Осигуряване на технически средства и обучителни ресурси за ефективно обучение в ОРЕС;  

4. Квалификация на педагогическите специалисти съобразно установените дефицити и във връзка с 

динамиката в нормативната уредба и реализирането на обучение от разстояние в електронна среда; 

5. Включване на по – голяма част от учениците в извънкласни форми с цел провокиране на 

творческите им изяви и провеждане на извънкласни дейности и мероприятия, насочени към зачитане 

на обичаите и традициите; 

6. Прилагане на компетентностния подход и практическа насоченост на обучението, ориентирано 

към придобиване на ключови компетентности за използване на усвоените знания при решаване на 

проблеми и намиране на практически решения; 

7. Осигуряване на качествено професионално обучение; 

8. Екипна работа, чрез която по-ефективно се провеждат политиките на училищната организация. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

1. Дейности за подготовка на учебната година. 

1.1. Кадрово осигуряване на училището с необходимите специалисти, съобразно Наредба 12 за 

статута и професионалното развитие на учителите директорите и другите педагогически 

специалисти. 

Срок: до 14.09.2021г. 

Отг: Директор 

1.2. Актуализация на всички вътрешни документи, съобразно промените в нормативната уредба, 

свързана с училищното образование. 

Срок: до 15.10.2021г. 

Отг: Директор 

2. Осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд, опазване здравето и живота на 

децата. 

2.1. Своевременно провеждане на всички видове инструктажи за ученици, учители и 

непедагогически персонал. Стриктно водене на необходимата документация. 

Срок: 17.09.2021 г. 

Отг: зам. директор АСД 

2.2. Актализация на училищните планове за действие, аварии, катастрофи и пожари и плана за 

сигурност. 

Срок: м. октомври 2021 г. 

Отг: зам. директори 

2.3. Изработване и утвърждаване на графиците за провеждане на обучението по Гражданска защита и 

по Безопасност на движение и военно обучение 

Срок: до 30.09.2021 г. 

Отг: Директор 

2.4. Приемане на мерки за минимизиране на риска от заразяване от Covid 19 

Срок: до 17.09.2021 

Отг: Директор 

2.5. Изработване на план за действие в случай симптоми или потвърден Covid 19 

Срок: до 17.09.2021 

Отг: Директор 

2.6. План за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние и 

правила за работа в електронна среда 

Срок: до 17.09.2021 

Отг: Директор, зам директори УД 

3. Избор на постоянни и временни комисии, занимаващи се с реализирането на целите и 

приоритетите на училището: 

- Екип за справяне с училищния тормоз между учениците в училище; 

- комисия „Квалификация на педагогическите специалисти”; 



- комисия ,,Стипендии”; 

- комисия ,,Проекти”; 

- комисия за повишаване и стимулиране на грамотността; 

- комисия за изработване и реализиране на празничния календар в училище; 

- комисия „Безопасност на движение”. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО - 

ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС: 

1. Изготвяне и утвърждаване на учебни програми по предметите, които се изучават в разширена 

подготовка и поизбираемите модули на профилираната подготовка. 

Срок: до 14.09.2021 г. 

Отг.: директор, учителите 

2. Изготвяне и стриктно спазване на годишните тематичните разпределения по всички учебни  

дисциплини. 

 Срок: до 14.09.2021 г. 

 Отг.: учителите 

3. Провеждане на оценяване на входящото ниво на знания на учениците и предприемане на 

необходимите мерки за преодоляване на констатираните пропуски. Обсъждане на резултатите в 

методичните обединения 

Срок: 30.10.2021 г. 

Отг.: председатели на ЕКК и учители 

4. Провеждане и анализ на междинно ниво (класни и контролни І-ви срок) и резултатите в края на 

учебната година. 

Срок: м. февруари, м. юни 2022 г.  

Отг: председателите на ЕКК и преподаватели по предмети 

5. Повишаване качеството на подготовка по всеки учебен предмет като за целта се работи от всеки 

преподавател за : 

- повишаване мотивацията на учениците за урочна работа; 

- прилагане на интерактивни техники на обучение; 

- прилагане на компетентностния подход и проектнобазираното обучение; 

- прилагане на индивидуален подход съобразен с темповете на развитие на отделните паралелки и 

ученици; 

- поставяне на ясни и постижими цели пред учениците и точни критерии за оценка; 

- използване възможностите на дигиталните технологии за разнообразяване на урочната работа и 

съчетаване на присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна 

среда 

- преодоляване на функционалната неграмотност на учениците; засилена работа с графични 

материали, схеми, таблици, диаграми. 

Отг. Преподаватели по всички предмети 

6. Успешно прилагане на новите учебни програми в І и V клас и XII клас. 

Отг. преподаватели 

7. Използване на интерактивни методи на обучение, на работа с електронни учебници, с 

интерактивна дъска и на новите ИКТ по всички учебни дисциплини, използване на приложенията от 

облачните технологии. 

Отг.: учители 

8. Индивидуалните консултации с ученици да се извършват по регламентиран график, като се 

отчитат възможностите и нагласата на всяко дете, съобразен с мерките за предпазване от Covid19. 

Редуване на присъствени консултации с консултации в електронна среда от разстояние. 

Срок: по утвърден график 

Отг.: зам директори УД и учителите 

9. Активно използване на възможностите, които се предоставят от МОН и други ведомства за работа 

по проекти, касаещи подобряване качеството на образователния процес. 

Отг.: зам. директори УД и главен учител 

 

 



10. Провеждане на олимпиади по: 

- интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога” – ІV клас 

Срок: според нац. календар 

Отг.: главен учител и Д. Кръстева 

- математика ІV – ХІІ клас 

Срок: според нац. календар 

Отг.: главен учител и учители по математика 

- български език и литература V – XІІ клас 

Срок: Според нац. календар 

Отг.: главен учител и учители по БЕЛ 

- физика VІІ – XІІ клас, химия VІІ – XІІ клас и биология VІІ – XІІ клас 

Срок: Според нац. календар 

Отг.: главен учител и ЕКК по природни науки 

- информационни технологии V– XІІ клас 

Срок: Според нац. календар 

Отг.: главен учител и учители по ИТ 

11. Участие в национално състезание „Ключът на музиката” 

Срок: Според нац. календар 

Отг.:Румяна Авуска 

12. Участие в състезания, организирани от Съюза на началните учители, Съюза на математиците и 

други организации, стимулиращи развитието на учениците. 

Срок: според календара на СНУ 

Отг: И.Огнянова и начални учители 

13. Участие в международна олимпиада по статистика 

Срок: според графика за провеждане на олимпиада по статистика 

Отг: М.Георгиева 

14. Създаване на допълнителна възможност за комуникация между учители, ученици и родители 

чрез сайта на училището и други ефективни платформи за комуникация.   

Срок: постоянен 

Отг: зам. дир. АСД 

15. Актуализиране на процедура за действия в случай на ученици допуснали неизвинени отсъствия 

повече от 5 учебни дни. 

Срок 30.09.2021г. 

Отг. Зам директори УД и педагогически съветник 

16. Приемане и реализиране на програма за личностното развитие на учениците и програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи 

Срок: м. октомври 2021г. 

Отг. Координатор 

17. Извършване на проучване за нагласите на ученици и родители за изготвяне на училищния прием 

и предложение за държавния план-прием. 

Срок м. декември  2021 г. 

Отг: Комисия по приема 

18. Изготвяне и реализиране на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния 

ден 

Срок 16. ІХ.2021 

Отг. Г.Павлов 

19. Актуализиране на училищна програма за превенция на ранно напускане на ученици. 

Срок: м. октовмри 2021 г. 

Отг: зам дир. УД, и пед. съветник 

20. Актуализиране и реализиране на дейности по училищната програма за повишаване и 

стимулиране на грамотността на учениците. 

Срок: м. октомври 2021 г. 

Отг: комисия 

 



21. Дейности, свързани със социализацията, гражданското и здравното образование и възпитание, 

планирани в училищна програма и в плановете на класните ръководители за работа в часа на класа. 

Срок: м. ІХ.2021 г. 

Отг: кл.р-ли 

22.Прилагане на единен училищен механизъм за противодействие на училищен тормоз между 

учениците в училище 

Отг: пед. съветник, класни ръководители 

23. Водене на училищен дневник за отразяване на случаи на тормоз 

Отг. Всички учители, 

контролира се от зам директор УД 

24. Актуализиране на План-програма за справяне с тормоза 

Срок:м. октомври 2021 г. 

отг.зам директор УД и пед. съветник 

25. Сформиране на групи по религия като извън класна дейност в начален етап и прогимназиален 

етап, връзка между религиозното обучение и нравственото възпитание. 

Срок: през учебната година. 

Отг. Десислава Кръстева, учители по религия 

26. Актуалзиране на състава и плана за работа на Ученическия съвет. 

Срок: м. октомври. 

Отг.: пед. съветник. 

27. Изработване на училищен спортен календар. 

Срок: м.октомври 2021 г. 

Отг: учителите по физ. възпитание 

28.Осигуряване на възможности за участие на ученици в общински, национални и международни 

конкурси. 

Срок: целогодишно. 

Отг: комисия 

29. Изработване на училищен празничен календар. 

Срок: м. октомври 2021г. 

Отг.: комисия 

30. Провеждане на училища сред природата и екскурзии според епидемичната обстановка. 

Срок: м. април-юни 

Отг.: кл. р-ли 

31. Връчване на награди „ученик, педагог и родител на годината” по приети от педагогическия съвет 

правила и критерии. 

Срок: м. май 2022 

Отг: директор 

32. Сформиране на групи по извънкласни дейности. 

Срок м. октомври 2022 

Отг. Директор 

 

ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година: 

30.10.2021 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна 

24.12.2021г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна 

01.02.2021 г. – междусрочна  

01.04.2021 г. – 10.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас  

07.04.2021 г. – 10.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година: 

02.02.2021 г. – I - XII клас 

Неучебни дни 

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ  

20.05.2022 г. – втори ДЗИ и Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас  



16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас 

 

 

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)  

31.05.2022 г. – І – III клас + 1 седмица за проектни дейности  

15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)  

30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 

В графика на учебното време се включват: 

23.12.2021 г. – ден за Коледни тържества 

11.05.2022 г. – ден за честване Празника на училището 

19.05.2022 г. – ден за провеждане на общоучилищен спортен празник. 

 

ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА 

 

1.Честването на празниците в училище да се реализира по изработен и приет на заседание на 

педагогическия съвет Празничен училищен календар. 

Срок: м. октомври 2021 г. 

Отг.: комисия „Празници“ 

2. За всеки празник да се изработва програма с конкретни дейности, срокове и отговорници. 

 

СОЦИАЛНО – БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

1. Дейности за подобряване на материалната база и информационното осигуряване в училище. 

2.Поддържане на актуална информация за ученици и родители в сайта на училището. 

Срок: целогодишно 

Отг: зам. директор АСД 

3. Превантивна работа с всички ученици за опазване на материалната база. 

Срок: целогодишно 

Отг: кл.р-ли, педагог.съветник 

4. Осигуряване на технически средства и обучителни ресурси за ефективно обучение в електронна 

среда. 

Срок: м. ноември 2021 г. 

Отг. зам. дир АСД 

5. Закупуване на учебно- технически средства по различни предмети по доклади на учители. 

Срок: м. декември 2021 г. 

Отг. зам. дир АСД 

6. Определяне на приоритетите при подобряването на материално-техническата база и тяхното 

йерархическо подреждане. 

Срок: м. януари 2022 г. 

Отг. Директор и зам. дир.АСД 

7. Изготвяне на план за ремонтни дейности. 

Срок: м. март 2022г. 

Отг. зам. дир АСД 

8. Да се продължи работата по програмите на МОН и кандидатстване по нови програми. 

Срок: срокове определени от МОН Отг:  

Директор и зам дир. АСД 

9.Прилагане на училищна политика за защита на личните данни и информационната сигурност. 

Отг: зам.директор АСД 

10. Работа по Национални програми, общински, национални и европейски проекти. 

Отг. ръководство, комисия  „Проекти“ 

 

УЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

1. Квалификационната дейност в училище да бъде подчинена на целите и приоритетите от годишния 

училищен план. 



2. Квалификационната дейност да се извършва при спазване изискванията на Наредба 15 за статута и 

професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти в екипи за 

ключови компетентности /ЕКК/. 

3. Всеки екип за ключови компетентности да изработи план за теоретическата и практическа работа 

през годината. 

4. Проблемите, поставени за разискване на ПС, предварително да се разглеждат на сбирки на ЕКК. 

5. На всички заседания на ЕКК да се води подробен протокол. 

6. Избраната на заседание на ПС комисия за квалификационна дейност да разработи подробен план 

за работа през учебната година, който е част от годишния план на училището. 

7. Квалификационната дейност да се извършва по утвърдени правила за участие на персонала в 

квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа. 

 

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ 

1. Обект и предмет на контролната дейност: 

 учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

 учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и възпитателите; 

 работата на заместник -директорите, обслужващия и помощния персонал; 

 контрол върху изпълнението на утвърдените планове и програми; 

 счетоводна дейност; 

 финансово управление и контрол. 

2. Форми на контролната дейност: 

Педагогически проверки: 

 превантивни; 

 тематични; 

 текущи. 

Административни проверки: 

 на училищната документация, свързана с учебния процес; 

 на друга документация техническа и технологична, документи за материалните и стоковите 

дейности, по трудово-правните отношения с персонала; финансово-счетоводната 

документация; 

 проверки на социално-битовата и стопанската дейност; 

Проверка по спазването на: 

  СФУК; 

 стратегия за управление на риска; 

 вътрешни правила за финансово управление и контрол; 

 правила за документообработване; 

 Правилника за вътрешния трудов ред в училището; 

 Училищния правилник; 

 Графиците; 

 Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 

  Седмичното разписание; 

Проверка за изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО и МОН. 

3. Срокове: 

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвения План за контролната 

дейност на Директора и заместник-директорите, в които са упоменати конкретните срокове. 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

м. СЕПТЕМВРИ 

1. Приемане на училищните учебни планове и организация на учебния ден. 

2. Приемане на вътрешноучилищни документи. 

3. Избор на постоянни комисии 

4. Избор на комисия за оценка на труда на учителите и критерии към съответните показатели. 

 



м. ОКТОМВРИ 

1. Приемане планове на постоянните комисии. 

2. Актуализиране на план- програма за справяне с тормоза в училище. 

3. Приемане на програма за превенция на ранно напускане на училище. 

4. Приемане на програма за личностното развитие на учениците и извънкласните дейности. 

5. Обсъждане на резултатите от входящия контрол 

м. НОЕМВРИ 

1. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности на учениците и приемане на мерки за 

подобряване на образователните резултати. 

2. Приемане на програма за честване на Коледните празници. 

м. ДЕКЕМВРИ 

1. Разглеждане на нарушенията на училищния правилник. 

2. Гласуване на решение свързани с държавния план-прием и приемане на програма за реализиране 

на приема през следващата учебна година. 

м. ФЕВРУАРИ 

1. Отчет на резултатите от образователно-възпитателния процес през първия учебен срок на 

дейността на постоянните комисии и ЕКК. 

м. АПРИЛ 

1. Разглеждане на предложенията за награждаване на ученици и изявени учители по случай 24 май. 

2. Приемане на план за успешно приключване на учебната година и подготовка на новата.  

3. Приемане на план за честване празника на училището и за провеждането на спортен празник. 

м. ЮНИ 

1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната работа през учебната година и изпълнението на 

годишния план на училището. 

2. Отчет на дейността на училищните комисии и ЕКК. 

3. Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година. 

 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С ФАКТОРИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

1. Интеграционни връзки 

1.1. Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения. 

1.2. Акцент на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно 

подпомагане на многообразното училищно въздействието върху подрастващите с цел повишаване на 

компетентностите им. 

1.3. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 

практически опит и идеи между учители и специалисти.  

2. Взаимодействие с родителите 

2.1.Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с 

обществения съвет и училищното настоятелство. 

2.2.Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми, свързани с превенция за 

застрашени от отпадане и преждевременно напуснали ученици и при решаване на въпроси, свързани 

с подобряване на материалната база. 

2.3.Съвместна работа с обществения съвет за постигане на целите и приоритетите на училището и 

синхрон между семейното и училищното възпитание. 

2.4.Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия. 

2.5 Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите, относно училищни проблеми, както и 

такива за родителите на бъдещите първокласници. 

2.6. Изготвяне на график за среща на родителите с учителите. 

2.7.Реализиране на вътрешно-училищен проект „Училище за родители” за родителите на 

първокласниците със съдействието на училищното настоятелство. 

 

 

 

 

 



2.8. Провеждане на родителски срещи: 

 

м. септември 

Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището, Правилника за безопасни 

условия на обучение, възпитание и труд, училищните учебни планове, училищния празничен 

календар и утвърдените графици в училище. 

м. ноември 

Разглеждане на успеха и поведението на учениците. 

м. януари 

Разглеждане успеха и поведението на учениците, ред и начин на провеждане на ДЗИ 

м. април 

Разглеждане на успеха и поведението на учениците. Запознаване с условията и реда за 

кандидатстване след VІІ. 

 

 

Годишният план може да се актуализира и променя по реда на неговото утвърждаване. 


