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  РАЗДЕЛ  I 

 

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  

 

Цялостната дейност в Гимназията  през учебната 2020-2021г. 

протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището 

се обучаваха 316 ученици в дневна и 6 ученици в самостоятелна 

форма на обучение. 

     Педагогическият състав е квалифициран, изпълнява 

отговорно и професионално задълженията си,  осигурява позитивна 

атмосфера на сътрудничество и взаимопомощ. Работи с разбирането, 

че училището трябва да осигури в максимална степен условия за 

реализация на подрастващото поколение и притежава необходимата 

професионалната компетентност за постигането на добро качество и 

ефективно обучение на учениците от ПГЕБ „Проф. д-р Асен 

Златаров”. 

    Ученици, учители и ръководство участват активно в 

национални и международни проекти. 

    Резултатите от ДЗИ, ДКИ и НВО,  годишните изпити и 

текущите външни и вътрешни проверки показват добри  постижения 

на учениците. През изминалата година извънкласните дейности са 

приоритет и интересът към тях от страна на учениците се увеличава. 

За това говорят постиженията в  областния кръг на олимпиадата по 

БЗО, национални състезания, „Дните на химията“.  

    Успеваемостта и реализацията на учениците се 

осъществяват при добри условия, което прави училището все по- 

привлекателно. 

Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на 

планирането на учебно-възпитателната работа и организиране на 

обучение в режим на обучение от разстояние в електронна среда.  

Чрез засилване на правата и отговорностите на учителския 

колектив, осигуряване на оптимално разпределение на задълженията 

между  членовете на колектива, правата и отговорностите на 

отделните структурни звена, съобразявайки се с новите реалности, се 

положиха усилия за нормалното протичане на учебно-възпитателния 

процес в гимназията. Въпреки различните условия на организация на 

учебния процес се предприеха адекватни мерки за спазване на 

необходимия ред, дисциплина и отговорност. Реализира се 

ефективен педагогически контрол и в сътрудничество с родителите и 

Ученическият съвет, въпреки липсата на реален контакт между 

ученици и учители учебната година приключи успешно. 



 

В направения анализ на учебно-възпитателната работа през 

изминалата учебна година се откроиха следните силни страни:  

 Успешно реализиран план-прием и увеличаване броя на 

учениците в гимназията; 

 Успешно провеждане на обучение в ОРЕС с обхващане на 

всички ученици и недопускане на преждевременно 

напускане на училищното образование;  

 Обхващане и синхронизиране на всички дейности в 

училището от страна на педагогическият съвет, комисии по 

компетентности (КК), училищните комисии и ученически 

съвет, за осигуряване на резултативен учебен процес, 

гарантиращ добра общообразователна и професионална 

подготовка на учениците; 

 Повиши се ефективността на учебния процес чрез умело 

прилагане на адекватни методи на педагогическото 

въздействие  /между учител – ученик/; 

 Разшири се сътрудничеството и партньорството на 

училището с родителите, училищното настоятелство, с 

външните институции при осъществяване на училищната 

политика; 

  Повиши се ефективността на вътрешно – методическата 

дейност; 

 Засили се интереса на представителите на бизнеса към 

завършващите ученици, особено в частта провеждане на 

производствена практика на реално работно място и 

сключване на нови договори за провеждането и; 

 Успешно се представиха учениците на НВО, ДЗИ и ДКИ; 

   Реализираха  се национални програми и проекти, както и 

международните проекти по програма Еразъм+ 

   Част от екипът на училището взе участие в работа  по 

проект BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, 

който е финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; взехме участие и в НП “Без 

свободен час“; проект „Квалификация за професионално 

развитие  на педагогическите специалисти“ Дейност 4, тема 

„Технология и дидактика на проектно базирано и смесено 

обучение“; „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 



образование“; „Оптимизиране на вътрешната структура на 

персонала“; 

 В началото на учебната година - 03.09.2021 и 04.09.2021 г. , 

в рамките на вътрешно квалификационната дейност, всички 

педагогически специалист преминаха обучение за работа с 

електронен дневник „Shkolo” и работа в електронна 

платформа  „Teams 365”;  

   Продължи работата по Национална програма „Занимания 

по интереси”; 

 Продължи участието в международни мобилности по общо 

шестнадесет проекта  по програма „Еразъм“+ 

 

       Няколко са факторите, които определят трудностите и    

       проблемите, пред които се изправя училището:  

 Ниска мотивация на учениците при овладяване на нови 

знания и развиване на професионални умения и 

компетентности, породени от липсата на реален контакт 

между ученици и учители в режим на ОРЕС 

 Провеждането на учебната практика извън училищните 

лаборатории в режим на ОРЕС възпрепятства достигането 

на необходимото ниво на развиване на професионални 

компетентности; 

 Ниска родителска подкрепа и контрол на голяма част 

родителите при провеждане на обучение от разстояние в 

електронна среда; 

 Общо застаряване на педагогическите специалисти и 

липсата на млади и мотивирани учители; 

 Липса на установена практика за санкции на родители с 

слаб контрол на поведението, успеха и отсъствията на 

децата им; 

 Липса на адекватна и съвременна спортна база; 

 

 

 

2. ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧИЛИЩЕТО ДА РЕШАВА 

ПРОБЛЕМИТЕ 

 

Слабата мотивация за усвояване на учебното съдържание на 

отделни ученици и допуснатите неизвинени отсъствия е основна 

задача  за  преодоляване, стояща пред колектива на гимназията. 

Учителският колектив има възможностите да се справя и 

решава възникналите проблеми и отговорно отстоява 



професионалните си ангажименти. На всички учители е 

осигурена творческа свобода и възможности за пълно 

реализиране на целите на учебно-възпитателния процес и 

условия за повишаване на професионалната квалификация. 

При обсъждане на проблеми и вземане на решения се търси 

консенсус между УС, Педагогическия съвет и Обществен съвет 

т.е. води се равноправен диалог с учениците, техните родители и 

представители на социалните институции и училищната 

общност.  

Създават се условия за обща подкрепа на нуждаещите се 

ученици. ЕПЛР към гимназията, в тясно сътрудничество с кл. 

ръководители, педагогическият съветник и образователния 

медиатор  създаде всички необходими предпоставки за активно 

подпомагане и включване на нуждаещите се ученици в 

различните училищни активности.  Не се допусна 

преждевременно напускане на училищното образование и 

безпричинно натрупване на не извинени отсъствия. 

 

3. ИЗВОДИ И ОЦЕНКИ  

 

Във време на преосмисляне на ценностите, училището е 

фактор, на който общественото мнение разчита да потърси 

възможности и форми за педагогически диалог с подрастващите 

за формиране на гражданска култура и съхраняване духа и 

ценностите на нацията. 

Всичко това налага следните изводи:  

 Да се прилага подход за осигуряване на по-добри връзки с 

работодатели, организации на браншово и отраслово 

равнище; 

 Да продължи работата по гражданското  образование на 

учениците; 

 Да се търсят нови подходи за приобщаване на родителите 

към училищния живот; 

 Да се повиши взискателността към опазване на училищното 

имущество и околната среда; 

 Да се възпитават ценности и отговорности за опазване на 

собственото здраве и здравето на околните в условия на 

извънредна епидемична обстановка; 

 Да се продължи работата по осигуряване на подготовка, 

съответстваща на ЕКР и НКР.  

 

 

 



            РАЗДЕЛ II 

  

1. МИСИЯ   
 

 Осигуряването на съвременна модерна подготовка на 

високо квалифицирани, конкурентно способни кадри, 

необходими при производството на химически продукти, 

екологичен и лабораторен анализ, контрол и управление на 

технологични процеси, способни да се реализират в 

условията на пазарна икономика; 

 Формиране на личности с висока интелектуална подготовка 

и ярко изразено гражданско съзнание и поведение. 

 

2. ВИЗИЯ 
 

 Отговорност на училищния екип е да превръща 

училището в място за образователна и професионална  

подготовка, възпитание и социализация на успешни 

личности. 

 Формиране на висок обществен престиж на училището 

чрез актуализиране приема по професии, обогатяване и 

осъвременяване МТБ и документация, подобряване 

взаимодействието със социалните партньори, 

неправителствени организации, фирми и родители и 

утвърждаването му като съвременно, модерно и 

привлекателно, подготвящо добри изпълнителски кадри; 

 Усъвършенстване на педагогическите умения на 

педагогическия колектив. 

 Усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране 

на интересите към познание и развиване на творческите 

заложби. 
 

 

                                                                                                                                     
 

3.  ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 

 Изграждане на собствен облик и училищни ценности с 

въвеждане на оптимизирани училищни учебни планове, 

правилници и механизми; 

 Повишаване качеството на подготовката на учениците; 



 Осигуряване на благоприятстваща здравето физическа и 

социално-психологическа среда за работа на учениците; 

 Повишаване квалификацията на учителите. 

 

 

4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 Издигане на качествено ниво подготовката на учениците в 

съответствия с ДОС и последните промени в нормативната 

уредба; 

 Прилагане на нови методи, подходи и технологии в учебния 

процес, поставящ ученика в активна позиция по отношение 

на знанията и тяхната приложимост; 

 Обогатяване на материалната база; 

 Акцентиране върху способностите за самостоятелно 

получаване на знания и тяхното правилно използване. 

 Като се отчитат силните и слабите страни в дейността на 

училището и стремежът на оцеляването му в условията на 

конкуренция и пазарни механизми през изминалите години 

се насочваме към иновиране управлението на училището – 

определяне мисията, визията и избор на стратегии за 

тяхното реализиране. 

 Издигане качеството и конкурентноспособността на 

подготовката на учениците – общообразователна и 

професионална; 

 Актуализация и прагматизиране на учебното съдържание с 

оглед модернизация на подготовката по професии и 

специалности, синхронизиране на съдържанието по 

различните предмети от образователния цикъл и 

професионална подготовка; 

 Прилагане на единна система от училищни критерии за 

оценяване на учениците и измерване постиженията им на 

вход и изход като цяло и засилен контрол на изхода; 

 Издигане нивото на квалификация на учителите – чрез 

приемане на програма за вътрешноучилищна и 

продължаваща квалификации и реализиране на планове на 

КК; 

 Подобряване чуждоезиковото обучение и утвърждаване 

разбирането на полезността от владеенето на западни езици 

паралелно с професионалната подготовка; 

 Формиране на стратегия на поведение на бъдещия 

специалист, т.е. пазарно поведение; 



 Повишаване качеството на педагогическия и 

административния контрол; 

 Привличане и приобщаване на родителската общественост 

за активно участие в решаване на училищните проблеми. 

 

 

 

 

5. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО 

УПРАВЛЕНЧЕСКАТА СТРУКТУРА НА 

УЧИЛИЩЕТО  

 

 Засилване ролята на методическите колегии за издигане 

нивото на квалификация на учителите и решаване на 

методическите и организационни проблеми в 

общообразователната и професионална подготовка; 

 Засилване на ролята на ученическия съвет в управлението и 

самоуправлението на училището. 

 Засилване на ролята на ОС и привличане на родителите при 

решаване на наболели проблеми. 

 

 

 

 

6. НАПРАВЛЕНИЕ В БЪДЕЩАТА РАБОТА НА 

КОЛЕКТИВА  

 

 Актуализация на приема по професии съобразно пазара на 

труда, съгласно новия списък на професиите; 

 Изграждане на училищна култура като съвкупност от 

знания, умения,  идеи, норми и принципи на поведение, 

формиращи се в процеса на възпроизводството на 

общочовешки ценности; 

 Самоопределянето и адаптирането на всеки ученик към 

училищната култура; 

 Формиране и повишаване степента на отговорност за 

резултатите от собствената дейност от страна на учениците; 

 Формиране на определена система от ценности у ученика и 

формирането му като личност, стремяща се към пълно 

разкриване вътрешния потенциал; 

 Формиране на мотивационна система за учебна дейност у 

учениците; 



 Устояване на професионални компетентности и 

възпитаване на професионално значими качества за 

упражняване на професията; 

 Формиране на умения у учениците за работа в екип, 

решаване на конфликти, поемане на  отговорност. 

 

           РАЗДЕЛ III  

 

1. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ е въвеждаща и 

продължаваща. Планирана е на базата на новите реалности, 

последните промени в нормативната уредба и съобразно 

интересите на педагогическите специалисти за 2021/2022 учебна 

година.  

В рамките на учебната 2021/2022 учебна година предстои 

въвеждаща квалификация и методическа подкрепа на 

новоназначенити учители, както и плродължаваща квалификация 

за всички педагогически специалисти по утвърдена от ПС тема 

„Статут, права и задължения на педагогическия и 

непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО“. 

 

 

2. ФОРМИ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 

 

Курсове, семинари, дискусии,  участие в НП и проекти, 

съвещания, самообразование, открити уроци, лекции, обмяна 

на вътрешно-училищни  добри практики и  др. 

  

3. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ  

 

3.1.   Обект и предмет на контролната дейност:  

 Учебната работа на учениците и техните учебни резултати; 

 Учебната, педагогическата и организационна работа на 

учителите; 

 Работа на заместник-директора, обслужващия и помощния 

персонал. 

 

3.2. Форми  на контролната дейност:  

 Педагогически проверки:  

- превантивни;  

- тематични;  

- текущи.  

 

 Административни проверки на: 



- училищната документация, свързана с учебния процес;  

- друга документация – техническа и технологична, 

документи за материалните и стокови дейности, по трудово-

правните отношение с персонала, свързана с финансовата 

дейност; 

- социално-битовата и стопанска дейност; 

- спазването на Правилник за осигуряване на безопасни 

условия за възпитание, обучение и труд и Правилника на 

вътрешния трудов ред в училището; 

- спазването на изготвените графици;  

- спазването на седмично разписание; 

- изпълнението на препоръките дадени от експерти от РУО и 

МОН. 

 

4. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ ОТ 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА  

 

А. Интеграционни връзки  

 

1. Засилване контактите с фирми и работодателски 

организации. 

2. Утвърждаване на контактите с обществени, културни и 

научни институции с цел ефективно подпомагане  

процеса на възпитание и развитие на подрастващите. 

3. Участие в регионални, национални и международни 

проекти и програми за обмен на практически опит и идеи 

между учители и специалисти. 

4. Актуализиране на връзките със следните институции:  

- Медии; 

- Висши учебни заведения; 

- Неправителствени организации. 

 

5. Съвместна дейност с: 

- Полиция, съдебна власт и прокуратура; 

- Здравеопазване; 

- РУО ; 

- МОН; 

- Обществен съвет; 

- Спортни клубове и дружества; 

- Базови фирми с дейност производство на химически 

продукти, опазване на околната среда, лаборатории за 

химични анализи, пречиствателни станции, всички фирми с 



утвърдени партньорски отношения за провеждане на 

производствена практика ; 

- Общинска администрация; 

- Департамент за усъвършенстване на учителите; 

- РЦПППО. 

 

Б. Взаимодействие с родителите  

 

1. Осъществяване на взаимодействие с родителската 

общественост чрез съвместна дейност с Общественя съвет 

към Гимназията. 

2. Ангажиране на родителите и партньорите при решаване на 

проблеми, свързани с подобряване материалната база и 

съдействие при подготовката и провеждане училищни 

мероприятия. 

3. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите. 

4. Провеждане родителски срещи. 

 

 

В. Взаимодействие с училищният педагогически съветник и 

образователен медиатор 

 

1. Оказване на подкрепа на ученици в риск. 

 

                  5. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА ЕКИПА ЗА 

ОБХВАТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ  

 

5.1. Задачи :  

- Издирване и приобщаване  на ученици в риск. 

- Изясняване на причините, довели до рискови ситуации; 

- Организиране на превантивна работа с ученици и родители. 

  

5.2. Форми за работа:  

- провеждане на индивидуални разговори; 

- осъществяване на контакти с Дирекция „Социално 

подпомагане” по местоживеене; 

- посещения при училищния психолог. 

 

                 6. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА ПО СТРАТЕГИЯТА 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 

НАПУСНАЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 
 



6.1. Задачи:  

- Съдействие на родителите за активно участие на учениците 

в учебния процес; 

- Провеждане на съвместни срещи и консултации с родители, 

учители и ученици; 

- Съдействие и съвместна работа с неправителствени 

организации и институции (квартална общност, отдел 

„Закрила на детето” и др.); 

- Приобщаване на учениците към училищната общност 

(издаване на училищен вестник, организиране  на Ден на 

отворените врати, провеждане на ученическо 

самоуправление - „учител за един ден”, вземане на учасие в 

множиество разнообразни спортни изяви и др.). 

 

 

6.2   Форми за работа:  

- Прилагане методите на естетическото възпитание в 

училищни и извънучилищни мероприятия. Изкуството 

отваря пасивни фантазии, които спомагат приемането на 

другия и другостта, опознаването на себе си и света. 

- Украсяванете на класните стаи, посещението на музеи, 

галерии, изложби и театри имат роля на катализатор както 

за възпитанието, така и за учебния процес; 

- Работа по проекти, имаща за цел да стимулира познанията и 

креативността на учениците чрез генериране на идеи за 

създаване на конкретен продукт по дадена тема; 

- Специалностите, предлагани от „Проф. д-р Асен Златаров”, 

мотивират учениците да придобият знания, умения и 

компетентности необходими за бъдещата им реализация. 

  

 

                        7. ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТАТА НА 

КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА 

НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ  

 

7.1.  Задачи:  

- прецизиране конкретните особености на училището и 

авариите, които могат да възникнат в и около него; 

- поддържане на готовност за своевременен и адекватен 

отговор от страна на съответните органи, сили и средства в 

случай на необходимост; 

- формиране на умения и навици у учениците за адекватно 

поведение при бедствия, отговорно отношение към 



въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

 

7.2. Форми:  

- теоретическо и практическо обучение на учениците; 

- превантивна работа; 

- провеждане на тренинги, практикуми и други с учители и 

ученици. 

 

               

 

                             РАЗДЕЛ IV 

 

1. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ  

 

№ Дейности Изработва, 

изпълнява 

Срок на 

изпълнение 

Утвърждава  

/ 

контролира  

1 2 3 4 5 

1 Дейности с педагогически 

специалисти 

   

1.1.  Помощ и съдействие при 

планиране на учебно-

възпитателния процес.  

Директор  м.09.2021 г. Директор  

1.2. Изготвяне на годишен план 

за учебната 2021/2022 год.  

Директор м.09.2021 г. Директор 

1.3. Актуализиране 

Правилника за  

устройството и дейността  

на ПГЕБ ”Проф. д-р  Асен 

Златаров” – гр.София  

за учебната 2021/2022 год.  

Работна 

комисия  

м.09.2021 г. Педагогичес

ки съвет 

Общо 

събрание 

1.4. Оформяне и попълване на 

училищната документация.  

Зам.-директор 

УД 

Класни р-ли   

м.09.2021 г. Директор 

1.5. Архивиране на ел. дневник 

и преминаване към новата 

учебна година. 

Ръководител 

направление 

ИКТ 

Техн. секретар 

до 15.09.2021 

г. 

Директор 



1.6. Информация за фиктивно 

записани ученици в ПГЕБ. 

 

Зам.-директор 

Техн. секретар 

 

целогодишно Директор 

1.7. Организиране на учебно-

възпитателната работа - 

изготвяне на седмично 

разписание  за 2021/2022 

год. 

Комисия 

Зам.-директор 

м.09.2021 г. Директор 

1.8. Изготвяне на Списък - 

Образец № 1 за учебната 

2020/2021 год. 

Директор 

Зам.-директор 

гл.счетоводит

ел  

09.09.2021г. Директор 

1.9. Организиране  на учебната 

работа по задължителната 

професионална подготовка.  

Зам. директор 

УПД 

 

целогодишно  Директор  

 

1.10 

 

 

 

 

Оптимизиране на 

условията за пълноценна 

реализация на 

педагогическия колектив -  

изготвяне на план за 

квалификационната 

дейност. 

Директор 

Педагогическ

и 

специалисти, 

ПС, 

специалист 

ОР 

целогодишно  Директор 

1.11. Планиране и правилно 

попълване на училищната 

документация и работа с 

електронен дневник 

Администрати

вно 

ръководство  

постоянен  Директор 

1.12. Осигуряване на санитарно-

хигиенните условия за 

провеждане на учебно-

възпитателния процес, 

съгласно изискванията на 

РЗИ и Насоките за 

организиране на учебен 

процес в гимназията в 

условия на   COVID -19. 

Провеждане на начални, 

периодични и извънредни 

ЗАСД, кл. 

ръководители,

учители 

целогодишно Директор 



(при необходимост) 

инструктажи. 

1.13.  Разработване на  система 

за тестово оценяване по 

различните учебни 

предмети за входно, 

междинно и годишно ниво; 

работа в „Teams 365”; 

алтернативни методи за 

организация на 

образователния процес в 

условия на извънредна 

епидемична обстановка.  

КК 

учители, гл. 

учител 

Текущо Директор 

1.14. Разработване на единни 

критерии за оценяване 

постиженията на 

учениците. Разработване на 

необходимата 

документация за оценяване 

на учениците в 12 клас, на 

база новите учебни 

програми. 

ЗДУД, КК м. октомври 

2021 г. 

Директор 

1.15. Подпомагане  и 

консултиране  на 

учениците, които срещат 

затруднения в учебния 

процес, с цел превенция на 

ранното отпадане 

(присъствено или в 

електронна среда). 

Изготвяне на график за 

консултации на учениците. 

Изготвяне на график за 

писмени изпитвания. 

Училищен 

ЕПЛР, КК 

Учители  

Текущо, в 

началото на 

първи и втори 

учебен срок. 

Директор 

1.16. Разглеждане и обсъждане 

на теми  за превантивни 

мерки  и борба с 

КК, Класни 

ръководители  

Постоянен  Директор 



наркоманиите и 

противообществените 

прояви в час на класа. 

2. Контрол по изпълнение 

на приетите планове и 

графици  

Заместник 

директори 

Постоянен  Директор 

2.1. Контрол за социално-

битовите и здравно-

хигиенните условия за труд 

и обучение на учители и 

ученици и в условията на 

COVID -19. Провеждане на 

регулярни и извънредни 

инструктажи. 

Администрати

вен състав, 

ЗАСД 

Постоянен  Директор 

2.2. Създаване на предпоставки 

за разгръщане на 

инициативността на 

учениците, развитие на 

ученическата общност в 

класа и приобщаване на 

учениците към 

ученическия живот в 

ПГЕБ”Проф. д-р Асен 

Златаров” – гр.София 

Класни 

ръководители  

Целогодишно 

 

 

Директор 

 

 

 

2.3. Създаване на условия за 

развитие на спортовете: 

футбол, баскетбол, 

волейбол, шахмат, тенис на 

маса. Активно участие в 

спортните дейности, 

предвидени в календара за 

учебната 2021-2022 г. 

Учител по  

физическо 

възпитание  

Целогодишно Директор 

2.4.  Запознаване на учениците 

от ПГЕБ с правилата за 

защита при аварии, 

бедствия и пожари и 

Правилника за осигуряване 

Класни 

ръководители, 

ЗАСД 

По график  
 

 

 

 

 

 

 

Директор 



на безопасни условия за 

възпитание, обучение и 

труд, както и с ЕК. 

Провеждане на 

информационна кампания 

за предотвратяване на 

разпространението на 

COVID -19. Запознаване на 

учениците от гимназията с 

плана за БДП и 

провеждане на обучение по 

утвърден график. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условия на  

COVID -19 

ежедневно 

2.5. Текущи проверки на 

урочната работа в 

училище, съгласно плана за 

контролната дейност на 

директора и зам. 

директорите.  

Администрати

вно 

ръководство 

Постоянен  Директор 

2.6. Проверка на 

посещаемостта на учебни 

занятия от учениците. 

Изпълнение на механизма 

за намаляване на 

отсъствията на учениците. 

Кл. 

ръководители,

Учителите, 

Заместник 

директори 

Всеки месец  Директор 

2.7. Проверка на ритмичността 

на изпитванията и 

изпълнение на 

изискванията за оценяване 

постиженията на 

учениците. 

Директор,  

Зам.-директор  

Два пъти в 

срока  

Директор 

2.8. Щателна дезинфекция, 

проветряване и носене на 

предпазни маски 

(задължително за 

учителите) и по 

предписания и насоки на 

МОН, МЗ, и РЗИ за 

Класни 

ръководители, 

администрати

вно 

ръководство, 

служители  

Ежедневно  Директор 



учениците  

2.9. Тематични проверки на  

учебни часове по 

общообразователна 

професионална, 

задължителна, 

задължителноизбираема и 

разширена подготовка. 

Директор, 

Зам.-директор  

Постоянен  Директор 

2.10. Проверка на входното, 

междинното и годишно 

ниво на учениците.  

 Учителите  По график Директор 

2.11. Проверка на класните и 

писмени работи и 

съответсвието им с 

учебните програми и ДОС. 

Учителите  По график  Директор 

2.12 Отчитане на резултатите от 

контролната дейност на 

Педагогическия съвет след 

завършване на I-ви учебен 

срок и  учебната година.  

Директор  Целогодишно  Директор 

Педагогичес

ки съвет  

2.13. Провеждане  на родителски 

срещи и консултации с 

родители и ученици в 

електронна среда или 

присъствено. 

Класни 

ръководители,  

учители  

Целогодишно  Директор 

2.14. Изготвяне на план за 

работата на училищните 

комисии комисии:  

- Екип за личностна 

подкрепа; 

- Комисия по 

противопожарна охрана, 

защита при природни 

бедствия и аварии; 

- Комисия по БДП; 

- Комисия за безопасни 

условия на възпитание, 

Председатели 

на 

училищните 

комисии 

и Зам.-

директори, гл. 

учител  

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучение и труд; 

- Комисии по 

компетентности;  

- Комисия по 

противообществените 

прояви 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Обсъждане и приемане на 

план-прием за учебната 

2022-2023 година 

ПС, ОС Декември 

2021 г. 

Директор 

2.10. Изготвяне на Училищни 

учебни планове за 

предстоящата учебна 

година 

КК, зам. 

директор УД, 

гл. учител, 

ОС, ПС, 

специалист 

ОР 

Текущо Директор 

2.11. Организиране и 

провеждане на 

производствена практика 

ЗДУПД, 

учители, 

специалист 

ОР 

Юни – юли 

2022 г. 

Директор 

2.12. Организиране на 

дейностите по реализиране 

на план-приема в 8 клас за 

учебната 2022-2023 г. 

Зам. 

директори, 

училищна 

комисия 

Юли 2022 г. Директор 

3. Участие на ученици в 

извънучилищни дейности 

Ученически 

съвет, КК кл. 

ръководител

и 

Постоянен  Директор 

3.1.  Мотивация и подготовка за 

участие в олимпиади, 

състезания, конкурси. 

Класни 

ръководители, 

учители 

 

постоянен  Директор 

3.2. Участие в честването на 

училищни, национални и 

международни тържества. 

Класни 

ръководители, 

учители 

 

постоянен  Директор 

3.3. Откриване на учебната Комисия, УС, 15.09.2021г. Директор 



2021/2022 год.; 

 

 

 

 

 

- Ден на народните 

будители; 

 

 

- Коледни празници; 

организиране на 

традиционен 

благотворителен 

Коледен базар 

 

 

- Изготвяне на 

училищна програма 

за честване на 

партонния празник 

на Гимназията;  

 

- Обесването на Васил 

Левски;  

 

 

 

- Национален празник 

на Република 

България – 

03.03.2021 год.; 

 

     

         -  Световен ден на    

водата; 

          

кл. 

ръководители 

 

 

 

 

Класни 

ръководители  

 

 

Класни 

ръководители, 

УС, родители 

 

 

 

 

Училищна 

комисия, УС 

 

 

 

 

Кл. 

ръководители 

 

 

 

Кл. 

ръководители 

 

 

 

 

КК по 

природни 

науки 

 

 

 

 

 

 

01. 11. 2021г. 

 

 

 

20-

23.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

Февруари 

2022г. 

 

 

 

19.02.2022 г. 

 

 

 

 

03.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

22.03. 2022г. 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

Директор 



-   Априлско въстание;  

   

-    Ден на Земята; 

 

- Организиране и 

провеждане на  ДЗИ и ДКИ    

   - Тържествено изпращане 

на випуск 2020/21г.; 

      - Честване на 24-май – 

Ден  на славянската 

писменост и култура;  

- Организиране и 

провеждане на НВО 10 

клас  

 

 29 юни – Ден на 

безопасността на 

движението по пътищата. 

        

Отбелязване на 

Европейската седмица на 

мобилността,  

Международния ден за 

безопасност на движението 

по пътищата,   

Европейския ден без 

загинали на 

пътя/EDWARD, Световния 

ден за възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия и др. 

 

Участие в работата по 

проекти на програма  

Еразъм+ и планирани 

мобилности мобилности 

Кл. 

ръководители 

КК природни 

науки и КК по 

ПО 

УЗК 

Училищна 

комисия, УС, 

кл.ръководите

ли 

 

 

 

 

 

УК по БДП 

Кл. 

ръководители 

УС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатори 

20.04.2022 г. 

22.04.2022г. 

 

 

 

Май-юни 2022 

г. 

10-14.05.2022 

г. 

24.05.2022 

год. 

Юни 2022 г 

 

 

 

29.06.2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

Директор 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

Заместник 

директори 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 



 

 

 

 

ТЕМИ И ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

 

 

м. септември 

 

1. Обсъждане и утвърждаване на класните ръководители за учебната 

2021/2022 год. И разпределенито на учениците по класни стаи. 

2. Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов ред на 

гимназията и Правилника за устройството и дейността на 

гимназията.  

3. Приемане на Годишен план на училището, Етичен кодекс на 

гимназията и план за БДП. 

4. План за работа на ПГЕБ в условията на COVID -19 

5. Избор и приемане на формите на обучение. 

6. Приемане на  програма за предоставяне на равни възможности и 

за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. 

7. Обсъждане и приемане на седмичното разписание и Дневен 

режим. 

8. Обсъждане и приемане на План за квалификационната дейност. 

9. Определяне на комисиите по компетентности.  

10. Организационни въпроси и препоръки за планиране дейността на 

учители и класни ръководители. 

 

 

м.октомври 

 

1. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и зам.-

директори. 

2. Информация за реализацията на учениците от випуск 2021/2022 

год. във ВУЗ. 

3. Изграждане на училищни комисии и КК. 

4. Утвърждаване списъка на учениците, които ще получават 

стипендии за I-вия учебен срок. 

5. Информация за входно ниво на новопостъпилите ученици. 

6. Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес 

през зимата.  

7. Приемане и утвърждаване на график за класните работи през 

първия учебен срок. 



 

 

м.ноември 

 

1. Актуализиране състава на Ученическия съвет.  

2. Ритмичност на изпитванията, съгласно Наредбата за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците.  

3. Състояние на училищната документация.  

 

м.декември 

 

1. Резултати от контролната дейност на ръководството по проверка 

на документацията и ритмичност на изпитванията. 

2. Представяне на информация за учениците, които ще полагат 

задължителни зрелостни изпити през учебната 2021/2022 год. 

3. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците   

и    предлагане на съвместни мерки от учителите за подобряване 

на образователните резултати. 

4.  Определяне на План-приема за предстоящата учебна година.  

 

                                                         

                                                 м. януари 

 

1. Здравословното състояние на учениците в гимназията. 

2. Запознаване с  графика за провеждане на първа редовна сесия – 

самостоятелна форма на обучение.  

3. Избор на комисия за изготвяне на програма за Патронния  

празник на училището.  

4. Определяне на състава на училищната зрелостна комисия и 

комисия за НВО. 

 

    м.февруари 

 

1. Актуализиране списъка на учениците, които ще получават 

стипендия за IІ-вия учебен срок .  

2. Отчитане на резултатите за I-вия учебен срок. 

3.  Приемане на план-график за класните работи и писмени     

     изпитвания за ІІ-ри срок, консултациите по предмети и 

консултациите с родители и ученици на класните ръководители. 

 

 

 

 



м.март 

    

1. Обсъждане и приемане на план за организиране и провеждане  на 

приема за учебната 2022/2023 год. и рекламната кампания на 

гимназията. 

2. Осъществяване на контакти с Представители на работодателите  

във връзка с провеждане на Държавни квалификационни изпити. 

3. Предложения за сформиране на комисии за организиране и 

провеждане на ДЗИ, ДКИ, НВО. Приемане на заявления за 

допускане до ДЗИ.  

4. Определяне на поправителна изпитна сесия за учениците в 

самостоятелна форма на обучение в 12. клас. 

 

                                                         м.април 

 

1. Преценка на подготовката на учениците от Х. кл.- НВО, ХІІ. клас 

за ДЗИ и ДКИ и произтичащите от това допълнителни мерки. 

2. Приемане на учебна програма за провеждане на 

производствената практика в Х. и ХІ. и ХІІ. клас. 

3. Обсъждане на организацията и провеждане на производствената 

практика в ХІІ. клас. 

4.  Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от 

учениците и    предлагане на съвместни мерки от учителите за 

подобряване на образователните резултати. 

5. Обсъждане състоянието на учебната документация и определяне 

на мерки за отстраняване на евентуални налични пропуски. 

                                        

м.май 

 

1. Готовност за провеждане на НВО в Х. кл. и ДЗИ в 12. кл. 

2. Подготовка и организация за провеждане на ДКИ. 

3. Доклад на класните ръководители на 12. кл. за приключване на ІІ 

срок. 

 

4. Организация за провеждане на абитуриентския бал и 

предложения за награждаване на ученици и учители. 

5. Обсъждане нивото на усвояване на компетентности от учениците 

и    предлагане на съвместни мерки от учителите за подобряване 

на образователните резултати. 

 

 

 

 



м.юни 

 

1. Обсъждане и приемане на докладите на класните ръководители 

за приключване на учебната година. 

2. Обсъждане и гласуване на поправителна изпитна сесия.  

3. Организация и провеждане на прием на ученици за учебната 

2021/2022 год. 

4. Отчет на НВО, ДЗИ и ДКИ. 

5. Готовност за провеждане на производствената практика на 10те и 

11те класове. 

6.  Обсъждане и гласуване на Училищните учебни планове за 

2020/2021год. 

7. Отчет на зам.-директора за състоянието на материалната база, след 

приключване на учебната година. 

 

м.юли 

 

1. Доклад за приключване на производствената практика на 10те и 

11те класове. 

2. Отчет на дейността на училищните комисии и КК. 

3. Отчет за дейността на гимназията през изтеклата учебна  година.  

4. Обсъждане проекто-нормативите за учебната 2022/2023 г.  

 

 

  

Настоящият Годишен план на гимназията е приет на заседание на 

Педагогическия съвет на ……...../2021г. с Протокол №….                                                                              

 

 

Настоящият Годишен план е разработен на базата на съществуващите  

нормативни документи и във връзка  с §30 от ЗПУО.  

 
 


