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I.КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ДЕЙНОСТТА НА  УЧИЛИЩЕТО. 
 

Цялостната дейност на училище СУ „Св. Климент Охридски” през учебната 

2022/2023 година протече съгласно залегналите в годишния план цели и задачи. Запазеният 

брой на паралелките и увеличеният брой на учениците е показател за повишен интерес към 

училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена система за 

организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, 

осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателният процес (ОВП).  

Правилното планиране на ОВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на 

организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много 

добри резултати от ОВП са благодарение на създадените добри условия за работа и модерна 

материална база. Постигнати са успехи по следните направления: 

-  учениците се представят много добре на олимпиадите по български език и 

литература, математика, география и икономика и други , класиране за  областни кръгове; 

Всички завършили седмокласници са приети в профилирани и професионални 

гимназии.  

Връзките за сътрудничество между родителите и класните ръководители са крехки. 

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой 

неизвинени отсъствия в гимназиален етап е проблем за педагогическата колегия. 

Учителският колектив има възможности да се справя и да решава възникнали 

проблеми. 

Дейността на училището през учебната 2022/2023 година бе подчинена на 

основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, 

съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно 

отстоява професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа 

свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на ОВП. 

Необходимо е: 

-   да продължи работата по гражданското образование на учениците; 

- да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 

прояви и засилване дейността на училищния координационен съвет (УКС); 

- да се усъвършенства системата за квалификационната дейност на учителите в 

частта „Вътрешна квалификация”. 

-    да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество; 

-  специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат 

възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят 

нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот.  

- да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на 

европейските образователни стандарти. 

    -  да продължи работа по интеграция на деца със СОП. 

    -  да продължим участието на училището в програми и проекти. 

    - да се продължи задълбочено работата върху професионалното ориентиране на 

учениците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ: 

Септември 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1. Изработване седмично разписание на часовете, 

организация на учебния ден, график за дежурство на 

учителите I учебен срок. 

15 септември Зам.-директор УД Директор 

2. Изготвяне на годишни планове за работа на класа септември Класни ръководители Директор 

3. Откриване на новата учебна година 15 септември Н. Маринова 

М. Параскевова 

Д. Стойнова 

Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

4. Попълване и оформяне на електронния дневник,  книга 

за подлежащите на задължително обучение деца до 16 – 

годишна възраст, подготовка на classroom за 

предстоящата учебна година 

септември Класни ръководители Зам.-директор УД 

(Колева, Савова), 

директор 

5.  Провеждане на родителски срещи по класове за 

запознаване с дейността на училището  

до 20 септември Класни ръководители Зам.-директор УД 

 (Колева, Савова) 

6. Изготвяне на график за контролни и класни работи 25 септември Учители по учебни предмети  Зам.-директор УД  

(Колева, Савова) 

7. Изготвяне на графици за І срок: 

-провеждане на консултации с учениците 

-допълнителен час на класа 

-за приемно време на учителите с родителите 

до 25 септември Учители по учебни предмети, 

класни ръководители 

Зам.-директор УД  

(Колева, Савова) 

8. Изготвяне на Годишен план, План за квалификационната 

дейност, План за подкрепа на личностното развитие, 

План за работа на УКС,  План за дейността по БДП, 

Годишен спортен календар, Годишен план на 

училищната библиотека   

до 13 септември Комисии Зам.-директор УД  

(Колева, Савова) 

9. Изготвяне на годишни планове на ПО септември Председатели на ПО Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

10. Осъществяване на съвместни дейности с Обществения 

съвет. 

постоянен Директор Директор 



 

Октомври 
 

№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1. Изготвяне конспекти, изпитни билети, изпитни тестове и 

критерии за оценяване на учениците от СФО 

 октомври Учители  учебни предмети Зам.-директор УД 

(Колева) 

 

2. Провеждане на входни равнища по предмети до 02 октомври Учители  учебни предмети Зам.-директор УД 

(Савова, Колева) 

 

3. Изготвяне на график за провеждане на редовна сесия за 

учениците от СФО 

до 31 октомври Зам.-директор УД  

(Колева) 

Директор 

4. Отбелязване на „Ден на информационното общество“ 

(ppt представяне) 

04 октомври  Учители ИТ Зам.-директор УД 

(Колева) 

 

5. Седмица на кодирането 8-23 октомври Учители ИТ Зам.-директор УД 

(Колева) 

 

6. Участие в инициативата „Мениджър за един ден“ на JA 

Bulgaria – 8-12 кл. 

октомври/ноември Учители професионална 

подготовка 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

 

6. Поход в гората – 6 клас 

„Човекът част от гората“ 

октомври Илко Илиев 

Катя Желязкова 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

7. Международен ден на Черно море – организирано 

почистване на плаж Ветеран 

31 октомври Христо Арнаудов Зам.-директор УД 

(Савова, Колева) 

8. Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители   до 31 октомври учители по история и БЕЛ, 

изобразително изкуство, 

класни ръководители 

Директор 

9. Изложба по проект „My ideal room“ (V клас) 

 

октомври  Росица Величкова Зам.-директор УД 

(Колева) 

10. „Кино в училище“ – прожектиране на филми в училище ежемесечни 

кинопрожекции 

Георги Великов Директор 

 



 

Ноември 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1. Поклон пред подвига на българските войни загинали във 

войните за независимост – открито мероприятие пред 

паметника на Г. Петлешев  

ноември Юл. Иванова Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

2. Седмица на предприемачеството – организиране на 

отборно състезание по предприемачество 8 -12 кл. 

ноември Учители професионална 

подготовка 

Зам.-директор УД 

(Колева)  
3. Тържествено отбелязване на патронния празник на 

училището. 

25 ноември  Всички учители Зам.-директор УД  

(Колева, Савова) 

4. Презентация за живота и делото на Св. Климент 

Охридски 

ноември Янка Касапска Зам.-директор УД  

(Колева, Савова) 

5. Посещение на музея на медицината - Варна ноември Виолета Николова Зам.-директор УД 

(Колева) 
6. Международно състезание по информатика и 

компютърна грамотност “Бобър” 

ноември Учители ИТ Зам.-директор УД 

(Колева) 

7. Отбелязване деня на народните будители ноември Класни ръководители 1, 2, 3, 4 

клас 

Зам.-директор УД 

(Савова) 

 Изготвяне ня презентации по повод Деня на Народни 

будители 

м. ноември Класни ръководители 

начален етап 

Зам.-директор УД 

(Савова) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декември 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1. „Декември чака Коледа от първия си ден“  декември Учители БЕЛ Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

2. Коледен базар на Учебната компания на ученици от  

11 кл. 

декември Галина Иванова 

Антоанета Лозанова 

Зам.-директор УД  

(Колева) 

3. Коледна изложба на ученици 5-7 кл. декември Ил. Дичева, В. Крумова Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

4. Тематични изложби в класната стая постоянен Учители начален етап Зам.-директор УД 

(Савова) 

5. Организиране на общински кръг на олимпиади по 

Математика и БЕЛ 

декември  Учители по учебни 

предмети 

Зам.-директор УД  

(Колева, Савова) 

6. Изложба по проект „Greeting cards“ – 6, 7  кл. декември Росица Величкова 

Мартина Иванова 

Зам.-директор УД  

(Колева) 

7. Участие в коледен конкурс към ЦПЛР гр. Аксаково декември Ресурсни учители Зам.-директор УД 

(Савова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Януари 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     
1. Организиране на общински кръг на олимпиади по 

учебни предмети 

януари Учители по учебни 

предмети 

Зам.-директор УД  

(Колева, Савова) 

 

Февруари 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1.      

2. „Ден за безопасен интернет“ с участие на ученици от 8-

12 клас 

11 февруари Учители ИТ, учители 

професионална 

подготовка 

Зам.-директор УД  

(Колева) 

3. „Училище без страх“ – ден на розовата фланелка 2020 г февруари Психолог, класни 

ръководители 

Зам.-директор 

УД(Колева, Савова) 

4. Ден на ученическо самоуправление февруари Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

Директор 

5. Изработване седмично разписание на часовете, график 

за дежурство на учителите II учебен срок 

февруари Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

Директор 

6. Изготвяне на графици за II срок: 

-провеждане на контролни и класни работи 

-провеждане на консултации с учениците 

-допълнителен час на класа 

-за приемно време на учителите с родителите 

февруари Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

Директор 

7. Анализ  на резултатите от І учебен срок  февруари Учители по учебни 

предмети 

Зам.-директор 

УД(Колева, Савова) 

8. 19-ти февруари ден на Левски – дейности по класове февруари Класни ръководители Зам.-директор 

УД(Колева, Савова) 

9. Викторини по случай 186 годишнината от обесването на 

Васил Левски 

февруари Класни ръководители 

начален етап 

Зам.-директор УД 

(Савова) 

 

 



 

Март 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1. Участие в конкурс за мартенички към ЦПЛР гр. 

Аксаково 

март Ресурсни учители Зам. директор УД 

(Савова) 

2. Изложба посветена на 3-ти март – постери, картички с 

ученици 5-10 клас 

март Учители по история и 

цивилизации 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

3. Отбелязване на националния празник Трети март– 

изложби, проекти 

март Класни ръководители 

начален етап 

Зам. директор УД 

(Савова) 

4. Организиране на игри, открити уроци, посещения на 

местни бизнеси и университети по повод седмицата на 

парите 8-12 кл. 

март Учители 

професионална 

подготовка 

Зам.-Директор УД 

(Колева) 

5. Изложба на мартеници  февруари, март Ил. Дичева, В. Крумова Зам. директор УД 

(Савова) 

6. Изложба на постери и картички по случай деня на св. 

Патрик 

март Ж. Христова 

М. Иванова 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

7. Изготвяне на информационно табло по случай световния 

ден на водата 

22 март Хр. Арнаудов Зам.-директор УД 

(Савова) 

8. Ден на математиката 14 март Марияна Божилова Зам.-директор УД 

(Колева) 

9. Изготвяне на график за провеждане на първа 

поправителна сесия за учениците от СФО 

март  Зам.-директор УД 

(Колева) 

Директор 

10. Тематична изложба на рисунки и мартеници „Пролет 

иде“  

март Класни ръководители 

начален етап 

Зам. директор УД 

(Савова) 

 

 

 

 

 

 



 

Април 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1. Великденска изложба април  Ил. Дичева, В.Крумова 

Класни ръководители 

начален етап 

Зам.-директор УД 

(Колева, Савова) 

2. Отбелязване на международния ден на Земята чрез 

различни мероприятия 

22 април Христо Арнаудов, 

Учители ЦДО 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

3. Участие в конкурс „Писано яйце“ към ЦПЛР гр. 

Аксаково 

април Ресурсни учители Зам.-директор УД 

(Савова) 

4. Великденски базар на Учебната компания на ученици от  

11 кл. 

април  Галина Иванова 

Антоанета Лозанова 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

5. Участие на ученици от 11 кл.в регионално състезание на 

учебните компании, организирано от JA Bulgaria  

април  Учители 

професионална 

подготовка 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

6. Бинарен урок с ученици от 8 кл. и 6 кл. по БЗО и ФВС април Виолета Николова 

Мария Николова 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

7. „Да прочетем и разкажем приказка на по-малките“ – 

съвместно мероприятие между ученици от 1 и 6 кл. 

април  Класни ръководители  

1 кл., учители ЦДО 5,6 

клас 

Зам.-директор УД 

(Савова) 

8. Звъни Великденска камбана – виртуален поздрав април Учители БЕЛ Зам.-директор УД 

(Колева) 

9. Изложба по проект „Easter cards“ – 5, 6 клас април Росица Величкова 

Мартина Иванова 

Зам.-директор УД 

(Колева) 

10. Отбелязване международния ден на детската книга април Тодорка Сиракова 

Диана Ялъмова 

Юлияна Илиева 

Зам.-директор УД 

(Савова) 

11. Как да се храним здравословно- изготвяне на книжки 

със здравословно меню. 

 

април Класни ръководители- 

2. клас 

Зам.-директор УД 

(Савова) 

 

 



 

Май 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1. Рисунка на асфалт  май Учители ЦДО – 5,6 кл. Зам. директор УД 

(Савова) 

2. Провеждане на родителска среща за запознаване на 

учениците и родителите с особеностите на процедурата 

и графика на дейностите за кандидатстване след 

завършен VII клас. 

май Класни ръководители 

VII клас 

Директор 

3. Провеждане на НВО – 4 клас 26-27 май Зам. – директор УД 

(Савова) 

Директор 

4. Провеждане на ДЗИ – 12 кл. до 22 май Зам. – директор УД 

(Колева) 

Директор 

5. Ден на отворените врати – презентиране и осигуряване 

на рекламни материали и сведения за специалността и 

професията, която училището предлага. 

май  Класни ръководители  

7 кл.,  

Учители 

професионална 

подготовка 

Директор 

6. Онлайн оценяване на предприемаческите умения и 

компетенции на ученици от 11 кл. 

май Галина Иванова 

Антоанета Лозанова 

Зам. директор УД 

(Колева) 

7. Тържествено отбелязване на 24 май- Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост 

24 май Р. Величкова,  учители 

по БЕЛ, музика, 

изобразително изкуство 

Директор 

8. Посещение на Природо-научен музей гр.Котел – 6 кл. май Илко Илиев Директор 

9. Състезание „Аз обичам математиката“ май Снежана Семова 

Марияна Божилова 

Зам. директор УД 

(Колева) 

11. 9-ти май – ден на европа, изготвяне на информационно 

табло 

май Юлия Иванова Зам. директор УД 

(Колева) 

12. Провеждане на спортно състезание под надслов 

„Спортуваме заедно“ 

май Учители ЦДО Зам. директор УД 

(Савова) 

13. Тържество за първокласниците- Празник на буквите май Класни ръководители – 

1 клас 

 

Зам. директор УД 

(Савова) 

 



 

Юни 
№ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТГОВАРЯ КОНТРОЛИРА 

     

1. Ученическа екскурзия 5-7 кл. юни Класни ръководители, 

ЗДАСД 

Директор  

2. Еднодневно пътуване с учебна и опознавателна  цел 

Резерват Сребърна, Тутракан, гр.Елена- 3а клас 

юни Зорница Йорданова Директор 

3. Еднодневно посещение на Куклен театър гр.Варна юни класни ръководители  

1. клас 

Директор 

4. Тридневна екскурзия с учебна цел-  град Клисура- 3 б,в 

клас 

юни Магдалена Николаева 

Петя Трапова 

Директор 

5. Еднодневни пътувания с учебна  цел- 4.клас 

Планетариум- СОК Камчия 

Еднодневни пътувания с учебна  цел- 4.клас- Плиска, 

Преслав, Мадара 

 

юни Класни ръководители  

4. клас 

 

Директор 

6. Провеждане на държавни изпити по практика на 

професията за придобиване на професионална 

квалификация – 12 кл. 

Съгласно график Учители 

професионална 

подготовка, 

Зам. – директор УД 

(Колева) 

Директор 

7. Провеждане на НВО – 7 и 10 клас 14 и 16 юни  Зам. – директор УД 

(Колева, Савова) 

Директор 

8. Анализ  на резултатите от ІI учебен срок юни Учители по учебни 

предмети 

Зам.-директор 

УД(Колева, Савова) 

9. Дейности по приемане на ученици в VІІІ клас за 

учебната 2021/2022г. 

юли, август  Комисия, определена 

със заповед на 

директора 

Директор 

10. Изготвяне на график за провеждане на втора 

поправителна сесия за учениците от СФО 

юли, август Зам. – директор УД 

(Колева) 

Директор 

 

  



 
 

Приложение №1  План за квалификационната дейност за учебната 2022/2023 г. 

Приложение №2 План за подкрепа на личностното развитие за учебната 2022/2023 г. 

Приложение №3 План за дейността по безопасност на движението по пътищата за учебната 2022/2023 

г. 

 Приложение  №4 Годишен спортен календар  за учебната 2022/2023 г. 

 Приложение №5 Годишен план на училищната библиотека за учебната 2022/2023 г. 

 


