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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  

СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ (2020-2024 ГОДИНА) 

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

  

  

 Планувани дейности за 

реализиране на приоритетните 

направления 

Резултати 

Приоритетно направление I . Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование: 

 

Осигуряване на стимулираща среда. 

 

Създаване  на  стимулираща  училищна  среда, отговаряща  на  

изискванията  на  ЕС,  на  интересите и потребностите на учениците 

и превръщането на училището в желана територия за ученици и 

родители. В края на учебната година в училището се използват 7 

интерактивни дисплеи и 1 интерактивна дъска. 

Изграждане на хармонична и 

разнообразна учебна среда за 

представители на уязвимите групи, 

сред които ученици със специални 

образователни потребности и 

хронични заболявания, както и в 

неравностойно положение с оглед 

осигуряване на равнопоставеност и 

достъп до качествено образование и 

обучение. Предоставена подкрепа, 

съобразно конкретните потребности 

на всеки ученик. Грижа и внимание 

към всеки ученик. 

- Осъществяване на допълнителна работа с учениците под 

формата на консултации и обща подкрепа. 

- Диференцирана работа с учениците със специфични 

образователни потребности. 

- Диференцирана работа и допълнителни часове по БЕЛ с 

новопостъпили чуждо говорящи ученици и бежанци. 

- Интерактивни методи и методически указания за работа с 

ученици със СОП. 

- Работа с училищен психолог. 

Успешно участие в Национално   

външно оценяване в 4 и 7 клас и 

покриване на ДОС. 

 

Резултати НВО 4 клас: 

 

 Предмет НВО Среден брой 

точки / 

училищно 

ниво  

Среден брой 

точки / 

регионално 

ниво 

Среден 

брой точки 

/ национ. 

ниво 

         БЕЛ 75,67 68,69 70,46 



  Математика 60,17 57,11 57,33 

 

 

Резултати НВО 7 клас: 

 Предмет НВО Среден брой 

точки  

Среден 

брой точки 

/ 

регионално 

ниво 

Среден 

брой точки 

/ национ. 

ниво 

         БЕЛ 65.00 54.66 53.63 

   Математика 37.64 36.89 35.32 

 

 

Реализиране на системна и 

целенасочена рекламна стратегия за 

привличане на ученици. 

Проведена родителска среща с родителите на децата от ДГ „Ален 

мак“, кв. Сарафово – г-жа М. Петкова, г-жа К. Керина и г-жа И. 

Черкезова. 

Споделяне на добри практики.       -   „Магията на Родопите- Родопска фолклорна област" - 

триизмерен иновативен открит урок между предметите 

Музика, Фолклор, ФВС с преподаватели С. Спиридонова,   

Д. Манолова , Р. Борисова. 

- Литературно четене в 1 и 2 а клас: "Рибарят и златната рибка" 

и " Трите прасенца" – г-жа Д. Манолова. 

- „В света на животните“ - бинарен открит урок между 

предметите Математика и БЕЛ с преподаватели Б.Милчева и 

Д. Манолова. 

- Опознай родината-демонстриране приложенията на 

математиката и българския в реалния живот- .Б. Милчева и Д. 

Манолова. 

- Открит урок на г-жа Д. Янакиева и г-жа М. Статева за I клас 

на тема „Какво научих в 1- ви клас!“. 

- Открит урок по Проект „Миналото – мост към бъдещето“ -

„Тъкачеството в България“ - IV клас. 

- Открит урок на тема „Дядовата ръкавичка“ – изява на 

учениците на II клас с преподавател Джена Скендерска. 

По-широко навлизане на нови 

технологии и методи на 

преподаване, насочени към 

личността на ученика. 

Използване на компютърен кабинет, дисплеи и интерактивна дъска 

за разработка и провеждане на учебни часове. Активно използване 

на наличните таблети и лаптопи от учениците по време на учебния 

процес. Използване на междупредметни връзки и взаимодействие 

между учителите. 

Подобрена материална среда. - Подобряване на интериора и екстериора в училището. 

- През учебната 2021/2022 година бяха закупени 2 нови 

интерактивни дисплея. 

Приоритетно направление II. Развиване на системата за квалификация и кариерно развитие на 

педагогическите специалисти: 

Повишаване квалификацията на 

учителите съгласно Закона за 

предучилищно и училищно 

Придобити квалификационни кредити: 

Недялка Моллова- 2 

Женя Стаматова-2 



образование и Държавния стандарт 

за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически 

специалисти. Провеждане на 

въвеждаща, поддържаща и 

надграждаща квалификация на 

педагогическата общност. 

Увеличаване на броя учители с ПКС. 

Борислав Комитов- 3 

Силвия Спиридонова- 1 

Невена Стоянова- 3 

 

Придобито ПКС: 

Невена Стоянова- V ПКС 

Деяна Манолова- V ПКС 

Анелия Георгиева- V ПКС 

Иванка Стоянова- IV ПКС 

Радослав Жеков- IV ПКС 

Борислав Комитов- IV ПКС 

Недялка Моллова- III ПКС 

Предоставяне на възможности за 

индивидуализация и диференциация 

при оценка на труда на 

педагогическите специалисти в 

училището. 

Обвързване на постигнатата професионално-квалификационна 

степен с допълнително материално стимулиране, предвидени във 

вътрешните правила за работна заплата. 

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като център за формиране и развитие на 

личностни качества, умения и нагласи, изграждащи ценностната система на 

младите хора, културно, информационно и спортно средище: 

Развиване на системата за 

извънкласни и извънучилищни 

дейности, които спомагат за по-

добрата организация на 

свободното време и са насочени 

към развитие на личностния и 

творческия потенциал на 

учениците. 

Национални програми: 

• НП „Иновации в действие“. 

• НП „Квалификация“. 

• НП „ИКТ в системата на училищното образование“. 

• НП „Мотивирани учители и квалификация“. 

• НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. 

Проекти: 

• Проект ,,Занимания по интереси“ – 6 групи. 

• Проект схема“Училищен плод и училищно мляко“ към ДФЗ. 

• Проект „Иновативно училище“. 

• Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“. 

Извънучилищни дейности: 

• м. април- Пикник на морето I- III клас. 

• м. май- Еднодневна екскурзия до Античен град „Кабиле“-  

            гр. Ямбол- III клас. 

• м. май- Посещение на Ветроходен клуб в кв. Сарафово. 

• м. май- Посещение на Природонаучен и Етнографски музеи в гр. 

Бургас I- III клас. 

• м. юни- Еднодневна екскурзия до гр. Котел- IV клас. 

• м. юни- Двудневна екскурзия Копривщица- Карлово- Калофер- 

V, VI и VII клас. 

• м. юни- Посещение на Етнографски музей в гр, Бургас- IV клас. 

• м. август- Летен лагер в гр. Банско. 

 

Повишена мотивация на 

учениците за участие в 

образователния процес, 

олимпиади, конкурси и 

състезания. 

Конкурси: 

• Национален конкурс„ Водата- извор на живот“. 

• Национален конкурс „Морето не е за една ваканция“. 

• Конкурс за рисунка на тема: „ Моето християнско семейство“. 



Олимпиади: 

• Български език и литература. 

• Математика 

• „Знам и мога“. 

 

Състезания: 

• „Математика без граници“. 

• „Европейско кенгуру“. 

•  Състезания на СБНУ. 

Участие на учениците в 

училищния живот. 

 - 15 септември- Празничен концерт по случай откриването на новата 

учебна година. 

 - 22 септември – „ Ден на Независимостта на България“. 

 - 24 септември- Отбелязване на Европейски  ден на спорта. 

 - 1 ноември- Отбелязване Деня на народните будители . 

 - 16 ноември- Отбелязване на Световният ден на  толерантността. 

 - 21 ноември – „Ден на християнското семейство“. 

 - 6 декември- Отбелязване празника на гр. Бургас „Никулден“. 

 - м. декември- Участие в „100 години Сарафово“. 

 - м. декември- Коледно тържество. 

 - м. февруари- Отбелязване на 149 г. от обесването на Васил Левски. 

 - 26 февруари- Отбелязване на Деня на розовата фланелка. 

 - 1-ви март- Отбелязване на „Баба Марта“. 

 - 3 март- Отбелязване на 3 март. 

 - м. април- Празник на буквите I клас „Вече сме грамотни“. 

 - 9 май- Отбелязване „Денят на Европа“. 

 - 18 март- Отбелязване на световния ден на рециклирането. 

 - 21 март- Отбелязване Деня на водата. 

 - м. април- Отбелязване на Лазаровден. 

 - 22 април- Отбелязване на Световният ден на Земята. 

 - 23 април- Отбелязване на Международния ден на книгата. 

 - 29 април- Отбелязване на Световния ден на танца. 

 - м. април- Благотворителен Великденски базар. 

 - м. май- Посещение на мобилен планетариум. 

 - 25 май- Концерт по случай 24 май. 

Превенция на агресията и 

негативните прояви сред 

учениците. 

Дейности: 

1. На ниво обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). 

❖ Дава определение какво е „кибернасилие“ и 

„кибертормоз“; 

❖ Ефектите на кибертормоза - запознати са всички ученици 

и учители; 

❖ Запознаване на всички учители за поведение на ученик, 

жертва на кибертормоз и кибернасилие; 

❖ Учениците и учителите са запознати с признаците, които 

показват, че детето може да е жертва на насилие в училище; 

2.  На ниво клас: 

❖ Проведено е проучване сред учениците за наличието и 

честотата на тормоза в училище. На училищното ръководство са 

предадени резултатите за учениците от фокус-групи от I до VІІ клас, 

през месец октомври 2021 г. и месец май 2022 г. 

3. Дейности на ниво училище: 



❖ Разработени са и функционират процедури за реагиране в 

ситуация на тормоз. Ученици, учители и родители са запознати с 

тях. Повишило се е доверието на учениците, които все по-често 

сами търсят помощ; 

❖ Чрез електронната страница на училището са разпространявани 

информационно-образователни материали, свързани с 

превенцията на тормоза, както и правата и задълженията на 

учениците; 

4. Дейности на ниво събития и празници: 

❖ Отбелязан е 16 ноември-Международен ден на толерантността – 

обхват всички класове; 

❖ Отбелязване на 24 февруари – Ден на розовата фланелка, против 

тормоза в училище – обхват всички класове; 

Отбелязан е 11 февруари – Световен ден за безопасен интернет – обхват 

всички класове; 

Приоритетно направление IV. Активно взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни 

връзки с общественост и публични институции: 

Периодично и своевременно 

предоставяне на  информация на 

родителите за успеха и развитието на 

учениците, за спазването на 

училищната дисциплина, за 

посещаемостта  и отсъствията им от 

учебните часове, процедура за 

налагане на санкции.  Консултиране 

на родителите относно 

възможностите и формите за 

допълнителна работа с учениците,   

с оглед максимално развитие на 

заложбите му, както и за 

възможностите за оказване на 

педагогическа и психологическа 

подкрепа от специалист, когато това 

се налага. 

                                          I A клас 

10.09.21 г. - Родителска среща – присъствена форма 

04.11.21 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

11.01.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

21.02.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                          I Б клас 

10.09.21 г. - Родителска среща – присъствена форма 

04.11.21 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

11.01.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

21.02.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                          II A клас 

10.09.21 г. - Родителска среща – присъствена форма 

11.11.22 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                          II Б клас 

10.09.21 г. - Родителска среща – присъствена форма 

11.11.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

22.02.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                         III клас 

10.09.21 г. - Родителска среща– присъствена форма 

12.11.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

24.02.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                          IV клас 

10.09.21 г.- Родителска среща– присъствена форма 

11.11.21 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

25.02.22 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                             V А клас  

13.09.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

18.11.21 г. - Дистанционна родителска среща в онлайн среда 



24.02.22 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                              V Б клас  

13.09.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

18.11.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

24.02.22 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                             VI А клас 

13.09.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

16.11.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

24.02.22 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                             VI Б клас 

13.09.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

16.11.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

24.02.22 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

 

                                             VII клас 

13.09.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

17.11.21 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

21.02.22 г. -  Дистанционна родителска среща в онлайн среда 

24.02.22 г. -  Родителска среща– присъствена форма 

 

Изградена устойчива образователна 

система с безусловна публичност и 

прозрачност на управление и 

състояние. Популяризиране 

постиженията на учениците. 

Популяризиране на успехите и постиженията на учениците сред 

родителите, обществеността и връстниците им, чрез фейсбук групите  

и уеб-сайта на училището. 

Засилване ролята на родителите при 

определяне цялостната политика на 

училището. 

Участие на родителите в подготовката на откриването на учебната 

година, откритите уроци и благотворителните  прояви на училището. 

Отваряне на училището към 

социалната среда. 

- Провеждане на благотворителен Великденски базар. 

- Ден на отворените врати за бъдещи първокласници. 

  

Съвместни дейности с Читалището, 

ДГ „Ален мак“ в кв. Сарафово и 

други институции свързани със 

сферата на образованието. 

- Съвместно с Читалището и Инициативен комитет- участие в  

„100 г. Сарафово“. 

- ДГ „Ален мак“ проведе благотворителен Великденски базар в 

полза на училището за построяване на нова учебна сграда. 

- През м. януари и м. април г-жа М. Петкова и И. Стоянова 

изнесоха открити уроци пред студенти от БСУ и  

БУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас. 

- Посещение на децата от IV група на ДГ „Ален мак“ на куклен 

театър на тема“Дядовата ръкавичка“ с ръководител Джена 

Скендерска. 

- Представителна изява на децата от IV група от ДГ „Ален мак“ 

на тема „Какво знаем за Космоса“. 

- Представяне на Лазарски обичай от децата на ДГ „Ален мак“. 

 


