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Кратки исторически данни:  
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2021/2022                  391                  19 

 

 

През тези учебна година състоянието на персонала е следното: 

 

 

Учебна 

година 

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

 

 

2021/2022 

 

            

 

            17 

 

          

 

         36 

 

Бакалавър, 

магистър        

І ПКС – 3 

ІІ ПКС – 4 

ІІІ ПКС – 2 

V ПКС – 7 

 

 

Вътрешни фактори Външни фактори 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

- Квалифициран педагогически персонал. 

- Успешна реализация на план-приема на 

ученици.  

- Нарастване броя на новоприетите 

ученици през последните години, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет. 

- Учениците се обучават по доказали 

своята ефективност училищни учебни 

планове, отговарящи на интересите на 

учениците. 

- Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади, ДЗИ и 

ДКИ. 

- Привлекателна учебна среда –  

съвременно оборудвани  химични и 

- Предоставяне на качествено 

образование. 

- Включване на учителите в различни 

форми на квалификация.  

- Засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците.  

- Активизиране на дейността на 

Общественият съвет.  

- Изграждане на по-ефективно ученическо 

самоуправление. 

- Анализ на демографската перспектива на 

общината и региона във връзка с 

успешното реализиране на приема при 

условията на ЗПУО. 

- Създаване на благоприятни условия за 

обучение и развитие на училищното 

образование чрез изграждане на 
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микробиологични лаборатории И 

ремонтирани класни стаи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Съвместна работа по национални и 

международни програми и проекти на 

учители и ученици. 

- Провеждане на международна 

ученическа мобилност. 

- Участие на ученици в клубове по 

специалности и интереси:  

- Списване на училищен вестник от  

училищен клуб „Млад журналист“. 

- Наличие на интерактивен кабинет. 

-  Постоянен достъп на учители и ученици 

до компютърни  кабинети и възможност за 

работа със съвременни технологии.  

-  Наличие на библиотека, обхващаща 

художествена,  специализирана  и учебна 

литература. 

-  Организиране и провеждане на 

вътрешноучилищни състезания, изложби, 

викторини по различни предмети, 

тържества и благотворителни акции. 

- Осигуряване на допълнително 

финансиране и материални ресурси чрез 

разработване  и реализиране на проекти 

по национални и  международни 

програми. 

- Наличие на фитнес зала и физкултурен 

салон, оборудвани с модерни спортни 

съоръжения. 

- Осигурена достъпна архитектурна среда, 

позволяваща обучение на деца с 

двигателни затруднения. 

- Обучение по професии и специалности с 

недостиг на трудовия пазар с приоритетно 

значение на регионалния и 

международния пазар на труда. 

 - Утвърдени традиции и символи на 

училището.    

- Участия в районни и общински спортни 

състезания. 

-  Провеждане на индивидуални 

консултации на ученици и родители в 

присъствието на училищен медиатор и 

педагогически съветник. 

 - Ползване на предимснво при прием в 

УХТ Пловдив и ХТМУ. 

- Сключени договори с фирми с 

екологична и химична насоченост за 

провеждане на производствена практика. 

 - Успоредно изучаване на професия и 

чужд език. 

модерна образователна среда, базирана на 

съвременни информационни и 

комуникационни технологии за работа във 

физическа и електронна среда. 

- Практическа насоченост, обмяна 

на добри практики, креативност, 

интерактивни методи и форми на 

обучение във физическа и електронна 

среда. 

- Подкрепа на личностното развитие на 

учениците, превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на риска – 

ранно идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до отпадане 

от училище. 

- Превенция на агресията и 

противообществените прояви. 

- Повишаване на капацитета на учителите 

за промяна на стила и методите на работа 

и ориентиране на обучението към 

потребностите на отделната личност. 

- Повишаване на квалификацията, обмяна 

на добри педагогически практики и 

внедряване на иновации на базата на ИКТ. 

- Разширяване на връзките с бизнеса и 

реализиране на нови проекти по програми 

на ЕС. 
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- Допълнително изучаване в 12-ти клас на 

чужд език по избраната професия. 

 - Обвързване на теоретичните знания с 

практически умения чрез ежеседмични 

лабораторни упражнения, производствена 

практика и проекто базирано обучение 

 - Възможност за наблюдение на 

производствен цикъл в реална работна 

среда.  

 УЧЕНИЦИ 

- Привличане на учениците като 

партньори в образователния процес и при 

разработване и реализиране на проекти. 

- Добра пълняемост на паралелките 

(средно 24 ученици). 

- Няма отпаднали ученици през 

последните три години поради отсъствия 

и слаб успех. 

- Достойно представяне на общински, 

областни, национални олимпиади и 

конкурси в различни области. 

- Функциониращи форми на ученическо 

самоуправление (Училищен ученически 

съвет).    

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

- Кадрова осигуреност с квалифицирани 

учители в т.ч. и педагогически съветник 

- Създадени условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и 

наставничество, обмен на успешни 

педагогически практики, комисии по КК. 

- Участие на учители във форуми по 

проблемите на образованието. 

- Системен контрол върху качеството на 

образователния процес. 

- Екипност и диалогичност в работата на 

всички нива. 

- Добър ръководен екип, главен учител, 

подпомагащ ръководството на училището. 

- Добро институционално  

взаимодействие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

- Понижено ниво на подготовка на 

новоприетите ученици. 

 - Незаинтересованост на част от 

родителите.  

- Увеличаващ се процент на 

незаинтересовани и неактивни родители. 

- Липса на стандартен физкултурен салон  

- Недостатъчни финансови средства за 

капиталови разходи и текущи ремонти. 

- Трудности при справяне с ниската 

- Недостиг на финансиране. 

- Намаляване на броя на учениците. 

- Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

- Отрицателно влияние на обкръжаващата 

среда върху образователния процес. 

- Ниска заинтересованост на част от 

родителите към случващото се в училище. 

- Негативно отношение към училището и 

липса на мотиви за учене – по около 10% 
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мотивация за учене. 

- Недостатъчно използване на 

възможностите за привличане на 

родителите. 

 

 

 

 

от учениците в паралелка. 

- Световната пандемия COVID-19 

  

 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА ПЛАНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА. 

 

 

Приоритетно направление І: 

Високо развитие на професионалната и общообразователната подготовка. 

   

Цели Реализирани дейности Нереализирани 

дейности 

1. Планиране, 

организация и 

контрол на 

дейността на 

училището 

 

Изготвяне и актуализация на основни 

училищни документи в съответствие с 

ЗПУО и ДОС. Обсъждане в КК на учебните 

програми и варианти за разпределение на 

учебното съдържание по ООП, ПП, РПП и 

РП; разработване на планове за дейността 

на създадените комисии по компетентности 

в училише; разработване на инструктажи за 

безопасни условия на работа в класните 

стаи и училищните лаборатории в 

условията на Ковид; кадрова обезпеченост 

на общообразователната и 

професионалната подготовка по НП „Без 

свободен час“ и училищната банка кадри; 

разработване на система от критерии и 

показатели за оценка на дейността на 

учителите и служителите в училището, 

обвързана с резултатите и постиженията. 

 

2. . Разгръщане на 

творчеството и иновациите 

в класната стая 

Провеждане на открити уроци, работни 

срещи, практикуми и семинари, заложени в 

плановете на КК за прилагане на добрите 

педагогически и методически практики на 

учителите; изработване и обмяна на 

електронни вътрешноучилищни учебни 

ресурси по предмети; споделяне на опит в 

онлайн обучението с платформите 

Microsoft Teams и Школо и Е – learn.bg; 

прилагане на съвременни методи и форми 

за контрол и оценка на знанията, работа по 

проекти по различните предмети по 

национални и международни програми и 

проекти. 
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3. Осъществяване на 

привлекателен  и 

мотивиращ процес на 

обучение, възпитание и 

социализация. 

Заложените дейности са изпълнени - 

участие в олимпиади и състезания; ден на 

ученическото самоуправление, 

благотворителни дейности, турнири и 

състезания; участие на учениците в 

занимания по интереси; работа по 

спечелените НП и проекти на МОН. 

 

Приоритено направление ІІ. 

Формиращо оценяване и самооценяване. 

1. Кадрово 

обезпечаване 

 

 

 

 

 

 

 Провеждане на целенасочен подбор на 

новоназначените учители, притежаващи 

висока квалификация и владеещи чужди 

езици;  

Приоритетно привличане на учители – 
бивши възпитаници на училището. 

 

 

2.  Възможност за 

самооценяване 

Изработени  карти, съобразно спецификата 

на учебния процес. Избор на комисия за 

ДЗ. 

 

3. Правила и планове за 

оценяване и 

самооценяване 

Изработени и утвърдени Вътрешни правила 

за оценяване качеството на образованието. 

Отчети за дейността на КК 

 

Приоритетно направление ІІІ: 

Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – 

ученици, учители, родители и ОС 

1.Взаимодействие с 

родителите 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Взаимодействие с 

учениците  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор на родителски актив на класа; 

участие на родителите в организираното 

закупуване на учебни помагала и други 

дейности; съвместно участие на родители и 

ученици в изготвяне на изделия за базарите 

в училище с благотворителна цел; 

организиране на регулярни и извънредни 

родителски срещи и консултации. 

 

 

Обсъждане на стратегии за ученици с 

обучителни трудности; работни срещи с 

учители и психолози от „ Ресурсен център”; 

споделяне на добри практики за работа с 

деца със СОП; сформиране на ЕПЛР със 

заповед на директора ; диагностика и 

оценяване на индивидуалните потребности 

на ученик; изготвяне на карта и план за 

подкрепа от ЕПЛР. Разширяване броя на 

учениците, включени в проекти по 

програма Еразъм+; изготвяне на критерии 

за подбор и портфолио на участниците. 

Партньорство с УС, Ден на ученическото 

самоуправление. Осигурени условия за 

провеждане на учебна и производствена 
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3. Взаимодействие с 

учителите 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с обществения 

съвет 

 

 

практика. 

 

Осигуряване на възможности за въвеждаща 

и продължаваща квалификация, 

методическо подпомагане и обмен на добри 

практики. Увеличаване на броя на 

учителите, включени в дейностите по 

програма Еразъм+, прилагане на КТД 

 

 

Провеждане на регулярни съвещания и 

установяване на партньорски 

взаимоотношения и прозрачност. 

 

2. Обновяване и 

обогатяване на 

материалната база 

Освежаване и естетизация на интериора в 

класните стаи и коридорите; организиране 

на изложби на рисунки и проекти; основен 

ремонт на две учебни стаи в подземен етаж 

на училището; изграждане на алуминиева 

преградна стена с две врати първи етаж; 

монтаж на парапети на две учебни стаи; 

основен ремонт на коридора в подземен 

етаж на училището; 

изграждане на преградна стена на 

учителстата стая; авариен ремонт на парна 

инсталация; ремонт на електрически табла 

и подмяна на осветителни тела; 

окабеляване на два нови  компютърни 

кабинета;  оборудване на три учебни стаи с 

ученически маси, столове,бели дъски и 

шкафове. 

 

Приоритетно направление ІV: 

Висок професионализъм на педагогическия екип. 

1. Квалификационна 

дейност 

 

Проведени обучения на теми: 

- продължаваща квалификация 

квалификация, тема:“ Статут, права и 

задължения на педагогическия и 

непедагогическия персонал според 

уредбата на ЗПУО“ 

- Въвеждаща квалификация, теми : 

“Формиране на умения и компетентности 

въвеждащи в професията“, „Адаптиране в 

образователната среда в условията но 

КОВИД – 19, методическо и 

организационно подпомагане“, „Успешно 

прилагане на учебните програми за 12 

клас“, „Проекто базирано обучение. 

Компетентностен подход при оргаизация 

на обучението в ОРЕС“, „Основни 

приоритети за учебната 2021 - 2022 година. 

Важни промени в нормативната уредба“. 

 

2. Морално и   
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материално 

стимулиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Споделена 

отговорност 

1. Увеличаване на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите в рамките 

на утвърдените средства в делегирания 

бюджет. 

 

2. Изработване на правилник за провеждане 

на ПС. 

 

3. Формиране на система от морални 

стимули, изготвяне на Етичен кодекс. 

 

4. Осигуряване и организиране на 

квалификацията на учителите. 

 

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения 

на колектива, семинари и др. 

6. Изплащане на  ДТВ, ДМС и ДЗ. 

Възможности за инициатива, творчество и 

изява в дейността на КК и при решаване на 

оперативните задачи. 

4. Участие в проекти по 

програма Еразъм+ 

Създадени екипи по проектите с участие на 

голям бр. учители 

 

Приоритетно направление V: 

Ефективна управленска дейност. 

1. Прилагане на 

принципа на 

споделената 

отговорност 

 

- Включване на максимален брой учители 

във вземането на управленски решения, 

чрез учaстието им в дирекционни съвети; 

- Организиране на вътрешноучилищна 

информационна система. 

- разпределение и споделяне на 

оперативните задачи; 

- възможност за лидерство и 

инициативност при решаване на задачите; 

- работа в екип и здравословна, 

професионална и колегиална атмосвера; 

- Квалификация на ръководен екип 

 

Приоритетно направление VI 

Добро взаимодействие с държавните и обществените организации, свързани с 

проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

1. Държавни и 

общински 

структури  

Установени отношения и сътрудничество с 

ДАЗД, РУО София-град, МОН, район 

Витоша ДПС към 6-то РУ на МВР. 

Взаимодействие и партньорство с ЦРЧР. 

Изработени бланки за комуникация с 

родители и АСП, определени лица за 

участие при изпълнение на дейностите по 

ИСРМ. 

Участие в работни групи и комисии на 

МОН, РУО и НАПОО 

Съвместни дейности с РЦППО. 

 

Приоритетно направление VII 
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Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния 

живот. 

1. Училищни 

ритуали и 

традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Гражданско 

образование 

Училищни тържества по повод откриване 

на учебната година, изпращане на випуска, 

патронен празник, обесването на Васил 

Левски, международен ден на земята, 

международен ден на водата, 24.май – ден 

на българската писменост и култура, 

традиционно провеждане на 

благотворителен Коледен базар и участие 

„Българската коледа“, традиционна, 

съвместна с БЧК благотворителна акция за 

подпомагане на самотни възрастни хора в 

навечерието на Коледа, активно участие в 

благотворителната акция „Капачки за 

бъдеще“ , Коледно тържество, с цел  

запознаване с българските традиции и 

ритуали, свързани с Рождество, 

организирани посещения на театрални 

постановки с тематично съдържание. 

Планирани и проведени уроци в часа на 

класа по тематика, касаеща здравословния 

начин на живот, вредата и последствията от 

употребата на цигари, алкохол и упойващи 

вещества. Проведени са съвместни 

мероприятия с БЧК с демонстрации на 

първа до лекарска помощ. 

  

Активна работа по гражданско образование 

по утвърдената Училищна програма за 

гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование. 

 

Приоритетно направление VIII 

Провеждане на ефективна рекламна кампания. 

1.  Ефективна 

рекламна 

кампания 

Изграден екип от учители и ученици, 

разработващи рекламната стратегия на 

училището - посещение на училищата от 

прилежащите райони на града, участие в 

родителски срещи на седмокласници, 

изработени рекламни брошури, участие в 

панаира на професиите, активна реклама на 

професиите и специалностите на сайта, ФВ 

страницата, Инстаграм и Ю-тюб канали, 

реклама по радиа Веселина и Мелоди. 

Сътрудничество и подпомагане от ДМ 

България ЕООД. 

 

Осигуряване на достатъчно средства по 

реализиране на рекламата. 

 

Включване в рекламната дейност на 

учители, родители и ученици. 
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