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74 СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” 

ОБЩИНА  - СТОЛИЧНА; ОБЛАСТ – СОФИЯ  ГРАД; РАЙОН ВРЪБНИЦА 

Телефони: 934-66-17; 934-66-16 ;934-66-19; факс: 934-98-81; 

e-mail: sou74@abv.bg; www.74sou.org 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор......................................... 

/ Лидия Лазарова / 

 

 

 

Г  0  Д  И  Ш  Е  Н   П  Л  А  Н 

 

за дейността на 74.СУ “Гоце Делчев” 

 

за учебната  2020/2021 година – утвърден на 

 

 

Педагогически съвет на 14.09.2020 г. 

 

 

 

ПЪРВИ  РАЗДЕЛ 

 

Кратък анализ на дейността на училището през изминалата учебна година: 

 

    Цялостната дейност на 74.СУ”Гоце Делчев” през учебната 2019/2020 година протече съгласно 

залегналите в учебния план задачи, както и задачи от новоприети нормативни документи, уреждащи 

дейностите в сферата на образованието.  

Данни за училището въведени в информационната система: 

Общ брой щатен персонал -83 

- щатен непедагогически персонал – 17 

- щатен педагогически персонал – 66  + 2 ма външни лектори 

- учители начален етап – 13 + 11 учители на група 

- учители прогимназиален и гимназиален етап – 36 

–   логопеди – 2, психолози – 2, ресурсни учители – 4, педагогически съветник - 1 

97 % от всички учители в 74.СУ “Гоце Делчев” са с учителска правоспособност. 

Над 90% от работещите редовно повишават своята квалификация; чрез семинари, курсове, 

конференции.  учители са с педагогическа квалификационна степен. Учителите повишават своите 

компютърни и чуждоезикови умения. Всяка година се увеличава и броя на участващите във 

вътрешноучилищна квалификация. 

Ученици 

В началото на годината 677 ученика разпределени в 31 класа; 10 групи целодневно обучение; 

- начален етап – 13 паралелки; 

- прогимназиален етап – 11 паралелки; 

- гимназиален етап – 7 паралелки; 
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Учебна 2019/2020 година 

 

I.Силни страни. Постижения. 

 

1. Реализиран прием: 

 

- след завършен 7-ми клас – две паралелки 

- три  паралелки първи клас 

 

2. Осигурен денонощен достъп до глобалната мрежа. 

 

3. Ремонтни дейности: 

 

- ремонт на физкултурен салон 

-  ремонт на класни стаи и коридори, корпус Б  

- частичен ремонт на ел. инсталация на: коридори, Актова зала и външно осветление; 

- частично дооборудване на компютърен кабинет и мултимедиени кабинети; 

- оборудване на класни стаи първи клас 

 

4. Успешно сътрудничество и реализиране на проекти с: 

 

-     РУО 

      -     Район Връбница 

- МОН 

- Дружество за приятелство с ООН 

- Столичен превантивно – информационен център по проблемите на наркоманиите; 

- Училища Европа; 

- Фондация Екообщност; 

- БЧК 

 

 

II. Вътрешноучилищна квалификационна дейност  

 

Учители в 74 СУ – 66 (включително логопеди, ресурсни и психолози) 

От тях 49 имат ПКС. 

През учебната 2019/2020 бяха присъдени квалификационни степени на : 

 

 

1. Симеонка Атанасова Чапанова-Василева – III ПКС 

2. Весела Пламенова Миланова – V ПКС 

3. Мария Михайлова Христова – IV ПКС 

4. Елена Англеова Янева – V ПКС 

5. Алексндър Любенов Бунов – V ПКС 

6. Надежда Минкова Иванова – IV ПКС 

7. Галя Иванова Александрова – IV ПКС 

8. Марина Веселинова Петрова – IV ПКС 

9. Гергана Миткова Милчева-Кирилова – V ПКС 
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10. Ива Стефанова Димитрова – IV ПКС 

 

Носители на звание: 

Учител: 15 

Старши учител: 39 

Главен учител: 2 

Логопеди: 2 

Ресусрсни: 4 

Психолози: 2 

Педагогически: 1 

 

Обучения: 

 

1. 03.09.2019. – Обучения на всички учители за работа с електронния дневник Shkolo – 74 СУ 

2. 10 и 11.09.2019. –- обучение на тема: „Ефективно социално включване на деца и ученици, търсещи и 

получили международна закрила, в българската образователна система”- в гр.  Банкя   – М. Петрова, Н. 

Атанасова 

3. 13,14 и 15.09.2019. – „Компютърно моделиране“ – Н.Иванова, Д. Тодорова 

4. 2,3 и 4.10.2019. – в Боровец – Б. Леонова  

5. 10.10.2019. – дискусионен форум „Форми на превенция и агресията в училищата“, организиран от БЧК 

– А. Бунов, Ал. Милчева 

6. 14.11.2019. – Фестивал на толерантността, организиран от БЧК – 15-20 ученици от 74 СУ с 

ръководителиА. Бунов, В. Казашка 

7. 22, 23 и 24.11.2019. – конференция  във Велико Търново – А. Бунов, В. Казашка, М. Петрова, Н. 

Иванова, Р. Димитрова 

8. 18.10.2019. – заснемане на документален филм :“Знаем народните будители“ – участници - 3 ученици 

от 5в клас 

9. 31.10.2019. – Прожекция на филма в регионален исторически музей – р-л: Диана Иванова – 5в клас. 

10. 14.11. и 22.11.2019. – Супервизия на работа с деца – Александрина Милчева 

11. 03.02.2020. – Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по РААБЕ 

България – 35 учители от 74 СУ 

12.  28.01.2020г. - „Преподаване на ценности”обучение на изд. Longman--Десислава Донева, Райна 

Кузманова и Цветелина Тонева; 

13.  28.11.2019 г  - „Обучение по здравословни и безопасни условия на труд”-Ваня Тончева; 

14. 12.06. 2020 – Онлайн обучение за изготвяне на портфолио на учителя – Образователен център Хермес – 

Д. Донева, Р. Кузманова  

 

Обучения на ученици: 

1. 19.11.2019. – „Културата на Ирак“ – организирано от миграционната служба ; ученици от 10,11,12 

клас 

2. 19.11.2019. – Антарктика. Живот на Антарктика – организирано от Р. Стоянова; ученици от 7 клас 

3. 14.11.2019. – „Не на агресията, да на толерантността“ – организирано от БЧК; ученици 8-10 клас 

4. „Будните деца на Връбница“ – организирано от район Врубница, ученици от 5 в клас 
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I. Участие в проекти : 

- Участие по проект „Училищен плод” и “Училищно мляко“; 

- Участие в програма „Без свободен час”;  

- Участие в проект „Обичам моето училище” за красиви класни стаи ; 

- От началото на календалната година стартира проект „Образование за утрешния ден“ с ученици от 

начален курс и ръководители Даниела Тодорова и Надежда Иванова.  

 

Ето някои основни аспекти от работата на МО Начален курс: 

 

Основни цели на началните учители както и на всички учители в 74 СУ  през учебната 

2019/2020 година: 

Повишаване качеството на знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене.  

- Оптимизиране на обучението и повишаване на неговата ефективност.  

- Усъвършенстване на организацията на обучение и методиката на преподаването.  

- Изграждане у учениците на стратегия за ефективно учене и повишаване качеството на учебно- 

възпитателната работа.  

- Формиране на умения за търсене на реална връзка на знанията с практическата им 

приложимост.  

- Формиране на нагласа и умения за работа в група.  

- Създаване на добър психоклимат в колектива на МО.  

 

Задачите ни бяха : 

- Усвояване на необходимите знания и умения по всички предмети от всеки ученик, съобразено с 

индивидуалния му темп на развитие.  

- Приоритетно оценяване на уменията и компетентностите на учениците, формирани в процеса 

на обучение.  

- Осигуряване на оптимално разгръщане на личностния потенциал на учениците.  

- Планиране на урочната работа чрез съобразяване на обема от знания с възрастовите особености 

на учениците и намаляване на академичната претовареност на учебното съдържание.  

- Използване на ефективни методи на преподаване за овладяване на знанията и тяхното 

прилагане.  

- Формиране на знания и личностни умения на учениците за активно учене. 

 

Дейности за постигане на целите на МО: 

- Приемане план за целогодишната дейност на МО.  
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- Обмен на идеи и методи на работа, както и на похвати за разнообразяване на учебната дейност.  

- Обсъждане и участие в квалификационни курсове за учители. 

- Системно водене на училищната документация. 

- Спазване графика за дежурство с цел създаване и възпитаване на навици за по- добър ред и 

дисциплина в училище. 

- Ползване помощта на педагогическите съветници и психолози, училищния логопед и 

ресурсните учители, поради увеличаване броя на деца с обучителни и поведенчески проблеми. 

- Споделяне на  опит и обменяне на мнения по текущи въпроси, касаещи ежедневната ни работа. 

- Създаване на  тестове за изходно, междинно и входно ниво и анализиране на резултатите с цел 

подобряване нивото на знанията и качеството на работата ни.  

- Провеждане на  консултации и индивидуална работа с изоставащи и напреднали ученици. 

- Използване на различни методи и форми за работа с родители и приобщаването им към 

учебната дейност. 

- Системно провеждане на родителски консултации и срещи по дадени теми. 

- Здравни беседи от медицинското лице в училище.  

- Подобряване и обогатяване материалната училищна база според възможностите си. 

- В часовете на класа бяха проведени всички беседи по дадени теми на БД, Гражданско 

образование, гражданска защита и честване на национални празници, народни обичаи, християнски 

празници, официални празници, кариерно ориентиране. 

 Децата бяха запознати с делото на велики личности – Васил Левски, Гоце Делчев и др.  

- Национално външно оценяване  – въпреки подготовката , през тази учебна година,  външното 

оценяване в четвърти и десети клас   отпадна, заради наложената в цялата страна извънредна ситуация 

от 13.03.2020 година. Всички ученици приключиха учебната година дистанционно. Имаше деца за лятна 

работа от начален курс. 

- През тази учебна година преминахме изцяло на едносменен режим и беше въведен Електронен 

дневник; 

- По време на дистанционното обучение, учениците и учителите от Начален етап, а и всички 

останали, работеха във виртуалните стаи на Школо и Тиймс, използваха също вайбър и месинджър 

групи, електронна поща, електронни учебници, Скайп и телефонни разговори. 

 

Работа на ЦДО през учебната 2019-2020 година 

 

През учебната година бяха сформирани 9 полуинтернатни групи. Работата в групите е 

организирана на три блока:Организиран отдих и спорт, Самоподготовка и Занимания по интереси.След 

приключване на учебните занятия учениците се хранят организирано под ръководството на учителите 

група в училищния стол. 
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В часовете по Организиран отдих и спорт учениците участват в различни видове игри, планирани 

в тематичните разпределения, като използват физкултурните салони и спортните площадки на 

територията на училището.Учениците с интерес и положителна емоция се включват в подвижни, 

щафетни и спортно-подготвителни игри. 

Самоподготовката е важен етап за подготовката на учениците за следващия учебен ден. 

Ежедневно учителите съгласуват и координират дейността си с класните ръководители относно точното 

и правилно изпълнение на домашните работи. При усвояването и затвърдяването на новото учебно 

съдържание възпитателите използват разнообразни интерактивни методи на работа и иновационни 

технологии. 

Заниманията по интереси протичат с голямо въодушевление от страна на учениците. Темите са 

разнообразни и съобразени с възрастовите особености на децата, техните умения и сръчности за работа 

с различните материали ( хартия, природни материали, пластилин и др.).  

Празниците от годишния календар намират голямо приложение в дейностите по занимания по интереси. 

Децата с голямо желание и интерес изработват различни видове изделия, мотивирани от предстоящите 

празници и участие в изложби и украсяване на класните стаи. Такива теми бяха свързани с:  

- Настъпване на есента - събиране на листа и природни материали (кестени, шишарки, жълъди), 

изработване на картички, пана, украса за класната стая и корите на училището; 

- Денят на Независимостта- отбелязването на Деня на Независимостта чрез беседи, презентации и 

тематични задачи в Самоподготовка и Занимания по интереси( текстове, свързани с празника, картинки 

за оцветяване, задачи, табла); 

- Денят на народните будители - изработване постери, рисунки и табла за празника. Проведоха се 

беседи, разкази и презентации за известни личности от българската история; 

- Ден на християнското семейство- празникът бе почетен с картички, изработване на хартиени 

фигурки на членовете на семейството, разкази (писмени, а за по- малките ученици и устни) за 

традициите в семействата им, изложба в коридорните пространства, учениците от 2 клас написаха 

кратки стихчета за член от сем и др; 

- Коледа и Нова година- изработване на картички, украса за класната стая и коридорното 

пространство: запознаване с празника и традициите, свързани с християнската религия и българските 

народни традиции; 

- Учениците от 4-тите класове се включиха в инициативата на Община „Връбница” „Чудни 

коледни добрини”. В коледната работилница с много настроени, въображение и творчески ентусиазъм 

изработиха коледни картички, играчки за елха и малки подаръци-изненада, с благотворителна цел. 

- Ден на Освобождението на България- празникът беше отбелязан с украса на коридорите и входа 

на училището; малките ученици научиха много песни и стихотворения , а по- големите ученици 

изпълниха, вече научените през годината такива в часовете в Занимания по интереси; изгледани бяха 

много презентации и исторически филми, свързани с националните герои и техния подвиг, почетохме 

паметта на героите отдали живота си за нашата свобода чрез табла, картини, венци от хартия 

(изработени от учениците). 

Други любими теми за учениците бяха свързани с космоса, морското дъно, живия свят, 

анимационни герои, герои от приказки. В часовете по Занимания по интереси се правят драматизации и 
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куклен театър по изучени произведения и познати приказки на известни автори. Декорите и куклите 

децата изработват сами от подръчни материали и се чувстват много удовлетворени от труда си.  

 

Дейността на МО „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“ през учебната 2019/2020 година, беше 

съсредоточена върху идеята за подобряване дейността на преподавателите по български език и 

литература чрез сътрудничество и обмяна на педагогически опит и идеи. Всеки един от колегите се 

стремеше да прилага иновативни подходи, методи и форми на работа за постигане на качествен 

образователен и възпитателен процес в часовете по БЕЛ. 

1.Количествени показатели за резултатите 

 

               Клас      Входно ниво   Междинно ниво 

     /първи срок/ 

    Изходно ниво 

  /годишен успех/ 

     5 а               4.00             3.62          4.19 

     5 б               3.83             3.99          4.55 

     5 в               4.00              4.47           4.90 

     5 г               3.84             4.24          4.68 

     6 а                 4.64             4.27          4.74 

     6 б               4.27             3.96          4.69 

     6 в               4.33             4.26          4.86 

     7 а               4.00             4.68          5.15 

     7 б               3.26             3.09          4.00 

     7 в               3.86              3.90          4.36 

     7 г               4.58             4.79          5.08 

     8 а                4.63             4.48          4.52 

     8 б               4.26             4.30          5.00  

     9 а               4.71             4.38          4.82 

   10 а               4.72             4.12          4.74  

   11 а               4.39             4.29           

   12 а               5.61             4.59          5.39  

   12 б               4.23             3.55          4.15 

 

 

 

 2.Особености на учебния  процес през настоящата учебна година 

          Обучението през настоящата учебна година може да се раздели на два периода според учебната 

среда – първия до началото на март с присъствено обучение  и втори – с дистанционно обучение. 

Съпоставяйки резултатите от първия и втория срок, се оказва, че във виртуалната среда учениците 

показват по-добри резултати. Какви са причините? 

            1.Рязката промяна от присъствено към виртуално обучение провокира в учениците не стрес, а 

силен интерес – любопитството беше как ще се случва всичко занапред. Всъщност и учителите си 

задавахме същия въпрос. 
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            2.Последва по-добро съсредоточаване около учебния материал - всеки от учителите по БЕЛ  

разбра и избра как най-добре ще се случват нещата – и за себе си, и за учениците. Почти изцяло отпадна 

факторът дисциплина – нямаше забележки, отклоняване на вниманието, неуместни реплики. Вместо 

обичайните изпитвания в клас – повече домашни работи и проекти в електронен вариант. Така се 

повиши интересът към самостоятелно и задълбочено запознаване с литературния текст, а  така също и 

към разработване на презентации и представянето им пред съучениците. 

           3.Компютърната среда постави учениците в активна позиция по отношение на знанията, свързани 

с българския език и литературата. Изгради се стратегия за ефективно учене  и  прилагане на наученото. 

           3.Постепенното подобряване на компютърната учебна среда с различни платформи като Класрум, 

Тиймс, Школо и др. позволи аудио-визуална комуникация между учители и ученици, което в известен 

смисъл доближи виртуалното обучение до реалното. Платформата Тиймс даде възможност и за 

провеждане на тестове и класни работи. 

           4.По отношение на самия материал – всчки успяха своевременно да преподат целия учебен 

материал, като остана време за преговор и обобщение.  

           5.Непрекъснато се поддържаше обратна връзка с учениците и по време на часовете, и след тях. 

Въпреки че се оказа доста трудоемко и ангажиращо откъм време /тъй като реално работният ден на 

учителите се удвои/, всички коментираха и отговаряха , както и  проследяваха нивото на успеваемост 

при учениците. 

     3.МО „Български език и литература“ традиционно се ангажира и с организирането и провеждането на 

училищните тържества и чествания: 

       Тържество по случай първия учебен ден – г-жа Р. Иванчева 

       По повод  Деня на народните будители –  ученици от 5 в клас се включиха в една от инициативите 

на община „Връбница“ – да участват в заснемането на филм, посветен на будителите. Филмът беше 

показан в Музея за история на София, след което имаше интересна беседа за учениците и обиколка на 

залите в музея  – г-жа Д. Иванова; за целия горен курс беше организирано посещение на къщата музей 

на Иван Вазов и поклонение пред гроба му, както и посещение на паметника на Ал. Константинов -  г-

жа Р.Иванчева , г-жа Е.Кунева и г-жа Д. Донева. 

       Коледно тържество  -  г-жа Е.Кунева;  

       Отново за Коледа - ученици от 5 клас се включиха в конкурса за творческа изява „Коледно писмо“ – 

г-жа Д. Иванова 

       Изпращане на абитуриентите от випуск 2020– г-жа Е.Кунева 

       По повод националния празник –  в актовата зала на 74. СУ „ Гоце Делчев“ се проведе 

познавателно състезание в 3 кръга на тема : „Защо 3 март е национален празник на България?“, в 

което седмокласниците бяха разделени на 2 отбора : „ Хъшове“ и „ Опълченци“. Подготовката на 

учениците от госпожа Тенева и госпожа Манова, както   и емоционалното поднасяне на информацията, 

вдъхнови публиката и  тържеството завърши празнично с хоро. 

 

     4.Инициативи в Националната седмица на четенето в периода от 9 до 13 декември 2019 г., чрез които 

бяха обхванати всички ученици от 5 до 12 клас: 

         -  5 клас – изработване на проекти „10 причини да четем книги всеки ден“ и „Защо четенето ни 

прави по-добри хора“ 
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- Учениците от 6 клас под ръководството на г-жа Марина Петрова посетиха библиотеката, за да 

се докоснат до богатството на литературата, представиха своя любима книга, направиха 

табло, на което изписаха своята любима българска дума, създадоха свое лично творчество.  

Проведе се и съвместна инициатива с г-жа Нели Атанасова под надслов „На гости при 

малките ни приятели от 3 клас“. Част от учениците посетиха 3 а клас, в който проведоха 

литературна викторина, зададоха гатанки и прочетоха по роли откъс  от романа ,,Малкият 

принц". Третокласниците пък от своя страна поздравиха своите гости с рецитиране на 

стихотворения. На финала на тази среща учениците подариха книжки за библиотеката в 

класната стая на малките си приятели. 

 

          - 7 клас – Дарителска кампания от седмокласните на училищната библиотека, като и самата г-жа 

Тенева даде пример, дарявайки от личната си библиотека много книги /Библиотекарката, Таня Такова, 

може да посочи броя им/; размяна на любими книги; формиране на умения за участие н дискусия на 

тема: Може ли информацията в интернет да замени четенето на книги?! Със състезателен характер, по 

групи в класовете; участие в състезание чрез електронната платформа „Книговище“ и чрез решаване на 

езикови задачи за 7 клас на сайта на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при 

БАН. Седмокласниците имат и посещение в библиотеката под надслов „Духът на Коледа в книгите“ -  

всички тези инициативи са организирани от г-жа Тенева. 

5. Изработване на  проекти в ел. вариант по повод 170 –годишнината от рождението на Иван Вазов 

на тема : 

„ Родолюбивият плам на Вазовото творчество“. 

В изработването им,  учениците от 7 клас с преподавател г-жа Тенева ,показаха задълбочени 

литературни познания и демонстрираха компютърни умения за оригинално и интригуващо поднасяне на 

информацията. 

 6. През месец февруари възпитаниците на г-жа Марина Петрова взеха активно участие в 

художествен рецитал ,,Поклон пред паметта на Апостола" в Националния исторически музей, където 

тържествено бяха отбелязани 147 години от гибелта на Васил Левски. 

  

7. Учениците от 11 и 12 клас под ръководството на г-жа Е. Кунева,организираха рецитал под надслов 

„Аз рецитирам българска поезия“. Бяха изпълнени изучавани и неизучавани лирически творби от 

български поети, включени в учебната програма за 11 и 12 клас. 

 

През изминалата учебна година работата на методическото обединение по математика, 

информатика и информационни технологии беше насочена в извършване на планираните в началото 

на учебната година дейности. 

В работата си през учебната година членовете на методическото обединение  се стремяха към 

постигане на основните държавни стандарти в обучението по отделните дисциплини, към превръщане 

на ученика в активен участник в образователния процес, както и към използване на информационно-

комуникационните технологии. 

Акцент в работата през годината беше подготовката на дванадесетокласниците за явяване на 

зрелостни и кандидатстуденски изпити, както и учениците от 7 клас за външното оценяванe по новия 

формат.  
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 Учителите по ИТ участваха във всички технически комисии, в изготвянето на справки,  

удостоверения,  свидетелства и дипломи за завършен клас, подготовка на документацията за зрелостни 

изпити, разпечатване материали.  Надежда Иванова направи регистрацията на учители и ученици в 

платформата за обучение ТИЙМС. Г-жа Д. Карабельова изработи седмичното разписание на училището.   

От МО математика и информатика участваха активно в комисиите на РУО –КЗК за ДЗИ, 

комисиите по наредба 11, проверки на НВО и ДЗИ. 

През тази година в среден курс в някои от часовете по математика се работеше съвместно с 

ресурсен учител (в самите часове) с децата със СОП. Това води до по-пълен синхрон в работата ни с 

ресурсните учители и информираност относно изискванията за усвояване на знания. 

Ученици с обучителни затруднения посещаваха допълнителни часове по предмети. 

               

 

Изминалата учебна 2019/2020 учебна година беше успешна за дейността  на методично обединение 

„Чужди езици”. В училището се изучават английски език като първи чужд, френски език  и руски език, 

които са избираеми като втори чужд език в горен курс.  

Нашите цели бяха:  

1. Повишаване нивото и качеството на чуждоезиковата подготовка на учениците, съобразно новите 

изисквания в образованието. 

2. Усъвършенстване на четирите компетентности на учениците – слушане, четене, говорене и писане. 

3. Формиране на умения за екипна работа. 

4. Подобряване ефективността на учебно-възпитателната работа и компетенциите на учителите чрез 

повишаване на квалификацията, професионалната подготовка. 

5. Повишаване качеството на знанията и уменията на учениците за самостоятелно учене. 

6. Подготовка за участия в олимпиада по АЕ, езикови състезания на национално и международно 

равнище, както и за явяване на ДЗИ, кандидат-студентски или сертификатни изпити. 

През цялата учебна година учениците работиха върху проекти и изложби, които бяха показвани в 

коридорните пространства на училището. Те отразяваха различни празници и теми от учебния материал 

по английски език. В това   периодично оформяне на кътове от коридорното пространство с проекти по 

теми от учебната програма по АЕ се включват ученици от начален, среден и горен курс. Отбелязваха се 

празниците – Хелоуин, Коледа, Нова Година, Свети Валентин, Денят на Земята, Денят на 

благодарността, Денят на майката и др., характерни за англоговорящите страни. 

В преподаването  в по-горните класове съществено място имат междукултурните и междупредметни 

връзки – български празници и характерни реалии се представят в съпоставка с английски такива. 

Децата биват стимулирани да изразяват лично мнение и да разговарят, ударението пада върху 

говоренето като умение. Този подход е в унисон с европейските директиви за преподаване и изучаване 

на чужди езици.  

   

              Изучаването на английски език в среден и горен курс следва подхода в преподаването на 

предмета в начален курс.  Стремежът е децата да овладеят четирите основни езикови умения – писане, 

четене, слушане и говорене. Последното умение е изведено като водеща компетенция и е определяща 
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цел на съвременното чуждоезиково преподаване. Това определя и особеностите в изучаването на 

английски език– работи се по проекти, дискусии в групи, изразяване на лично мнение по обсъждан 

въпрос и т.н.  

През цялата учебна година учениците от начален, среден и горен курс използваха мултимедийни 

продукти на издателствата Pearson и Express Publishing, което направи изучаването на английския език 

по-приятно, по-достъпно, по-интересно и ефективно. Също така изготвяха презентации и се учеха как да 

ги представят пред публика.  

 

Работата в 8а и б класове беше приятна и ползотворна. С малки изключения децата се отнасяха 

сериозно към учебната работа. Като цяло всички изпитваха затруднения при усвояване на знания, но 

налице бяха интерес и желание . Най големи затруднения се срещаха при слушането с разбиране и 

говоренето. Общото ниво на класа е добро. Дистанционното обучение провокира у някои ученици 

техните възможности и желание за учене. Разбира се имаше и такива, които се възползваха от 

ситуацията за да не работят отговорно, но те бяха малко на брой.  

Като цяло учениците от 8 клас са отговорни и дисциплинирани , отворени към  разнообразните 

методи на обучение, към работа в спокойна , творческа атмосфера без напрежение и  отрицателни 

емоции.            

В платформите MS Teams и Google Classroom се проведоха класните работи за втори срок, както и 

всички текущи контролни работи. 

            Има три слаби оценки за годината по английски език на ученици от 6ти клас, които не пожелаха 

да се включат в дистанционното обучение въпреки, че са имали устройства и интернет. В голямата си 

част учениците завършват курса на чуждоезиковото обучение през тези 6 години на обучението си по 

чужд език с усвоени знания и изградени умения.  

                                                        Руски език 

В началото на учебната година по-голяма част от учениците не проявяваха особен интерес към 

изучаването на руски език като втори чужд език, но в края на първия срок се наблюдаваше промяна в 

нагласите им. 

Наблюдаваха се много пропуски в знанията - повече от една трета от учениците, изучавали езика две 

или три години, не можеха да четат на руски език или не разбираха прочетеното. Поставените 

първоначално цели да се провокира интерес към руския език дадоха резултати и подпомогнаха да се 

усвои по-голяма част от пропуснатото, да се стимулират максимално проявяващите старание и 

желаещите да научат втори чужд език.  

През втория срок въпреки предизвикателствата, които постави дистанционното обучение, учениците се 

включваха с желание в часовете. Интерес проявяваха при разработването на проекти по поставени теми. 

Учебната година приключва без слаби оценки по предмета и със среден успех над 4.00 във всички 

класове. 

                                                      Френски език 

Въпреки изключително недостатъчните часове за втори чужд език, предвидени в учебната програма, 

учениците имат една добра основа, която вече надграждат. Много добре е усвоен  лексикалният 

материал докато граматичният материал е задоволително овладян. Някои ученици се затрудняват да 

образуват правилна синтактична конструкция. 
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Учениците бяха концентрирани и старателни при самостоятелната работа. Показаха 

 желание за работа и надграждане на знанията и уменията. 

  Членовете на методичното обединение повишават и професионалната си квалификация чрез участие в 

различни форми – семинари и конференции на наши и чуждестранни издателства и университети 

/ПОНС, Оксфорд, Инглиш Бук Сентър, Едюкейшънъл Сентър, Интеграл, Longman, Express Publishing и 

др./ , като повечето от тях тази година се проведоха в електронна среда. 

 

   В началото на учебната година 2019/2020 на заседание на методично обединение,,Обществени 

науки и гражданско образование” беше приет план за работа като се изготви протокол. 

История и цивилизация 

   5-7 клас- анализът на успеха показва постигнат много добър резултат.   

     Учениците се включиха активно в изработване на табла и множество презентации. 

   6 и 7 клас се включиха активно в изготвянето и направата на изложби посветени на Българската 

история. С желание работеха по проекти по поставени от учителя теми. Участваха в тържеството 

послучай 3 Март. 

    В 12 А учениците усвоиха учебното познание на много добро ниво.   

   Оформи се ядро на мотивирани за работа ученици. В края на средното си образование излязоха с 

добро ниво на исторически познания, които са вече част от тяхната обща култура. 

    Учебният предмет в 12Б се изучава като ЗИП. Учениците имаха повече часове, но и по-малко желание 

за успешна работа. Липсата на лична мотивация и отговорност затрудняваше учебния процес, но с по-

големи усилия и контрол, успехът в края на годината достигна добро ниво. 

География и икономика 

   5-7 клас- учениците се включиха активно и мотивирано в образователния процес. Успяха да усвоят 

основни знания и умения, които ще им помогнат за следващите години. Свикнаха правилно да се 

ориентират и работят с основния инструмент в обучението- географската карта. Като за целта 

изключително много им помогнаха контурните карти, които те сами изработваха с голямо старание. 

Средният им успех е много добър.   

 

   Основен проблем при учениците от 9А и10А  беше,  че част от учениците не закупиха учебници и 

атласи по география. Това затрудни учебния процес. В онлайн среда се справиха много добре, с по-

голяма мотивация. В поставените срокове изпращаха домашните си. 
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   Учениците от 11 а клас изучаваха предмета с по един част седмично през цялата година, което оказа 

влияния върху общата им мотивация за работа. Липсваше достатъчна отговорност, което затруднаваше 

учебния процес. Въпреки това с повишен контрол завършиха успешно. 

   Голяма част от учениците от 12 а работеха с желание и мотивация. 

 

 

 

Философски цикъл 

   Тази година  се явиха 12 ученика на ДЗИ  по Цикъл “Философия’’  Като положително отчитаме 

доброто им представяне на матурата.  

   Учениците бързо свикнаха и се включиха активно в дистанционното обучение. Успешно и редовно 

изпращаха домашните си работи и поставените им задачи. При голяма част от тях се забеляза увеличена 

мотивация за работа. 

   На учениците се поставяха разнообразни практически задачи. Учениците изготвиха  прекрасни табла, 

доклади, презентации и проекти по отделните учебни единици, проявиха голям интерес към 

проучвателната и изследователска дейност. Това считаме като добра практика  с цел  повишаване на 

мотивация и затвърждаване на уменията им.  

   През изминалата учебна година  бяха провеждани консултации с ученици по предмети.  Отчитаме 

слаба посещаемост и несериозно отношение от тяхна страна към този процес. Трябва да се помисли за 

сериозна и адекватна промяна на работата в тази насока. Целта ни е да няма изоставащи и оставащи на 

поправителна сесия. 

 

Дейности, реализирани от методично обединение „Природни науки“: 

 

Ученици от 8 б клас участваха в  Международната научна програма за гимназисти BASF 

Chemgeneration. Целта на BASF Chemgeneration Science Program е да образова учениците от средните 

училища относно важността на химията като наука за създаването на устойчиво бъдеще за 

човечеството. 

BASF Chemgeneration включва интерактивни семинари по химия, по време на които учениците ще имат 

възможност да проведат експерименти по химия и да установят как се решават някои от проблемите на 

съвременното общество. Учениците на място рециклираха хартия, създадоха системи за пречистване на 

мръсна вода, проведоха електролиза на метал и доказаха, че има видове пластмаса, която може да се 

разгради само за няколко седмици. 
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- Г-жа Роси Стоянова организира изложба на проекти от ученици от седми клас на тема: „Значение 

на растенията“; 

- Както и АнтиСпин информация, разговори и анкети с ученици от горен курс и седми клас в Час 

на класа, в часовете по биология; 

- Във връзка с Европейския ден за здравословна храна и готвене - 08.11.2019 г., съдействие за 

участие на седмокласници  в организиран за първа година Национален конкурс от община гр. Бургас и 

МОН – „Най-здравословна рецепта за училище 2019 г“, обявен в сайта на РУО София; 

- Съдействие от страна на г-жа Р. Стоянова за реализиране на авторска изложба на ученичка от 12 

б клас на тема:“Природата – начин за усещането й по нестандартен начин“; 

- Среща на всички седмокласници в актовата зала с геолога Д-р Стефан Велев от Софийския 

университет, член на Асоциацията на младите полярни изследователи в България и участник в четири 

експедиции до Ледения континент, организирана от г-жа Роси Стоянова. 

 

Методично обединение изкуства и спорт има за цел провеждане на образователния процес в 

училище в съответствие с Държавните образователни изисквания и ориентирането им в решаването на 

задачите на изкуствата и спорта. В тази връзка бяха проведени следните дейности: 

 

1.Физическото възпитание и спорт. 

Обединението по физическото възпитание и спорт  работи усилено върху създаването на трайни 

мотиви за спортна дейност в учениците чрез прилагане идеи за запознаване с основните видове спорт с 

цел развиване на интересите на ученика и навиците му за системно спортуване.  

 В началото на учебната година бе направен подбор на представителни отбори по отделните 

видове спорт, които участваха в проведените през учебната година спортни мероприятия. 

- Участие в Районни състезания- ученически игри- Таблица № 1;  

Втори срок, поради извънредното положение часовете по ФВС се проведоха 

изцяло дистанционно. Обучението премина през нови предизвикателства и преспективи, давайки 

възможност за повече теоретична подготовка и самоподготовка в домашни условия. Чрез аудио- 

визуални клипове и презентации по видове спорт и правилознание. Поставените задачи от 

преподавателите към учениците им даде възможнаст сами да намерят отговори и решения. Учениците 

представяха презентации за любим вид спорт, упражнения за обща физическа подготовка и проекти- 

макети на спортни игрища и площадки. 

 

2. Изобразително изкуство. 

- Изложби по коридорите на училището, по стените покрай стълбите. Есенни рисунки и обща 

изложба.на среден курс 

- Украса на актовата зала за Коледа 

- Участие на ученици в фотогравски конкурс за весела зимна рисунка, организирано от район“ 

Връбница“. Награда за Габриела Йорданова от 5в клас. 
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- Рисуване на стенопис на тема толерантност, на стената на 1 етаж от Михаил и Веско от 10а клас, 

Александър Петров 6в клас, Дани Казашкаот 6б клас и Ива Петрова от 5б клас. Наградени с грамоти от 

Червен кръст. 

- Участие в благотворителен Коледния базар. 

 

3. Музика. 

 В периода на дистанционно обучението в преподаването по музика в 74 СУ „Гоце Делчев“  се 

забелязват нови предизвикателства и същевременно переспективи. Този вид обучение дава възможност 

за повече теоретична подготовка на учениците. Практическата част в обучението е сведена единствено 

до достъпът на аудио- визуалните възможности на интернет пространството. Почти невъзможно става 

вокалното обучение на учениците, хубавата страна на този вид обучение е, че има възможност за 

самоподготовка от интернет ресурсите. Учениците имат възможност сами да намерят отговор и решение 

на редица поставени задачи от преподавателя. 

 

4. Технологии и предприемачество. 

 През учебната 2019/20г. учениците усвоиха знания умения свързани с техниката и технологиите. 

Изградиха позитивно отношение към труда, опазването на природните ресурси и природосъобразния 

начин на живот. 

  Усвоиха практически умения свързани с три групи технологии- измерване, чертане и обработване.В 

процеса на работа научиха, че съществува строго определена последователност при операциите. 

5 клас- Учениците изработиха изделия от текстил и кожа. Запознаха се с декоративни растения- билки и 

подправки. 

 6 клас- Учениците изработиха свещник във вид на ароматна лампа. Научиха се да бродират българска 

шевица. Изработиха органайзер за хладилник и книгоразделител.  

 7 клас- Учениците работиха по проекти в екип. 

 Дейности: 

м. Октомври- От Столична община получихме дарение дървета и цветя, който засадихме в двора на 

училището. 

 м. Декември- Учениците изработиха Коледна украса и активно участваха в Коледния базар в 

училището. 

 м.Февруари- Учениците изработиха 320 бр. мартеници за настоящи и бъдещи първокласници.  

  

5. Хореография. 

 Танцов ансамбъл (5 „в” и 7 „а” клас) 

За изминалата учебна година 2019-2020 бяха поставени следните танци: 

1. „Джиновски танц” – смесен танц 

2. „Пирински моми” – женски танц 
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3. Комбинация за „Шопски танц” – смесен танц 

4. Мъжка шопска комбинация 

 Мажоретен състав: 

За изминалата учебна година 2019-2020 беше поставен индивидуален танц на модерна поп музика, 

различни кратки танци, както и презентация за възникването на мажоретния танц – история и 

характерни особеност за мажоретното изкуство. 

 Концертни дейности: 

1. Участие на 3ти и 4ти клас при откриването на учебната година. 

2. Участие на Танцовия ансамбъл в Коледния концерт на училището. 

3. Участие на Танцовия ансамбъл и Мажоретния състав в благотворителен концерт в училището. 

Вторият срок, по-голямата част от който премина под формата на дистанционно обучение, поради 

COVID-19, ни предложи редица предизвикателства. Децата получаваха предвидените за усвояване 

танцови движения, разучавани хора и малки танцови комбинации чрез видеа, които записвах за тях в 

две части – бавен разчет на стъпките и движенията с броене и обяснения, и съответните движения с 

музика. По този начин, децата имаха възможност да научат движения, комбинации и хора. 

Слаби страни: трудна концентрация на децата, кратко задържане на вниманието, невъзможност за жив 

контакт и активно упражняване на материала, поради COVID-19 през втория срок. 

 

 

През учебната 2019/2020 успешно функционираше училищната библиотека и там бяха осъществени 

следните дейности: 

 

 Организирани бяха посещения на библиотеката от първокласниците, второкласниците и 

единадесетокласниците. 

 Изготвено беше читателско дърво със заглавия на любими книги на читателите. 

 В рамките на Националната седмица на четенето през декември шестокласниците с г-жа Марина 

Петрова проведоха часове по литература в библиотеката.  

Седмокласниците с г-жа Мариета Тенева присъстваха на презентация на тема „Духът на Коледа в 

книгите”.  

 Ученици от дванадесети клас, по инициатива на г-жа Чакърова, започнаха преписването на 

„История славянобългарска”.   

В часове по извънкласно четене ученици от начален етап представяха любими свои книги и 

писатели. През февруари второкласници гледаха презентация за Васил Левски. 

Някои ученици в свободна форма на обучение провеждаха часове в библиотеката. 
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проекти и презентации като домашна работа. Част от читателите съдействаха за подлепянето и 

подобряването вида на по-стари книги. 

 Чрез дарение бяха придобити 77 библиотечни единици. 

Концерти на Фолклорна формация „От извора“: 

 

 

1. Концертна програма пред военноинвалидите 

2. Концерт Младежка формация „Празник на София“ 

3. Участие във фестивал на народната носия 

4. Откриване на гобленарска изложба „Шипка“34 

5. Участие в коледни концерти 

 

 

Матурите също са и повод да се отбележи добрата работа на колегите ни.  

 

ДЗИ Брой ученици Среден успех Брой уеници 

неуспешно 

положили 

изпит 

Брой 

ученици- 

неявили се 

БЕЛ- 1 

задължителен 

изпит 

42 Добър (3.82) 3  

АЕ- 2 

задължителен 

изпит 

14 МН.добър 

(5.10) 

  

РЕ- 2 

задължителен 

изпит 

1 Мн.добър 

(5.79) 

  

Математика- 2 

задължителен 

изпит 

1 Слаб (2.75) 1  

Биология–2 

задължителен 

изпит 

7 Добър (4.04)   

История-2 

задължителен 

изпит 

2 Среден (3.12) 1  

География- 2 

задължителен 

изпит 

3 Слаб (2.77) 2  

Философия- 2 

задължителен 

изпит 

14 Добър (3.78) 1  
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АЕ- ДЗИ по 

избор 

1 Добър (4.26)  1 

 

На ДЗИ по английски език се явиха 15 ученика, като 6 от тях имат оценки над 5.50. Има и една оценка 

6.00 на Алекс Иванов от 12а клас. Останалите варират от 4.26 до 5.29 като има само една оценка 3.06. 

Няма слаби оценки.  

 

 Акцентът в учебно-възпитателната работа на МО БЕЛ и математика беше насочен към добро представяне на 

седмокласниците на външното оценяване. 

В НВО по БЕЛ учасваха 87 ученици, в това число 2 седмокласници в СФО / Жаклин Стоянова 

Симеонова  и Искра Стоянова Симеонова от 7-А клас / и 1 неявил се – Красимир Магдов Пашов от 7-Б 

клас. 

 От превърнатите точки в оценки по таблицата на МОН резултатите са следните : 

 Отлични оценки : 6 

 Между 5.40 – 5.50  / 6- / - 5 

 Между 5.00 – 5.50  - 17 

 Между 4.50 – 5.00  - 20 

 Между 4.00 – 4.50  - 19 

 Между 3.50 – 4.00  - 13 

 Между 3.00 – 3.50  -   5 

 

 Слаби оценки : 2 

 

 Среден успех : Мн.добър 4.56 

 

 Полученият краен резултат показва, че въпреки създалата се ситуация с дистанционното обучение 

заради пандемията, седмокласниците са показали едно много добро владеене на изучавания учебен 

материал по БЕЛ, което е голчмо удовлетворение и радост за преподавателя – г-жа Мариета Тенева. 

 

  

Резултати от НВО по математика за учебна 2019/2020 година 

 

      

Брой точки до 20 от 20 до 33 от 34 до 59 от 60 до 86 

от 87 до 

100 

Оценка  слаб среден добър мн. добър отличен 

Брой ученици 20 20 33 12 2 

Процент 23% 23% 38% 14% 2% 

      Ученици с отличен резултат:  

Борислав Боянов Миланов – 99,500 точки 

Константин Кирилов Атанасов – 87,750 точки 

 

Среден успех :  В точки : 38.201 Приравнено като оценка:  Добър 3.68 
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Олимпиади и състезания 

 

1. Общински кръг на олимпиадата по БЕЛ, 15.12.2019г. 

-Участие на  19 седмокласници. Постигнати са следните резултати: 

– Между 60-70 точки – 6 ученици; 

– Между 50-60 точки – 8 ученици; 

– Между 40-50 точки – 2 ученици; 

– Между 30-40 точки – 3 ученици; 

 Като се има предвид, че вторият модул е ОЛВ, по който учениците са работили само веднъж до 

този момент според учебната програма, резултатите са много добри! 

 

 

2. През м.декември 50 ученици от 4 до 7 клас участваха в Общинския кръг на олимпиадата по 

математика. За областния кръг се класира 1 ученик . 

  Също така в олимпиадата по математика имаше участници и от 4 клас. 

3. На общинския кръг от олимпиадата по география и икономика взеха участие двама ученици от 6а и 

трима от 7в клас. 

- 4. На олимпиадата  по биология и здравно образование се явиха  15 ученици от 7 клас,  като един ученик 

е класиран  на следващо ниво – областен кръг; 

 

5. Състезание „Знам и мога” - 4 клас- Класирани са двама ученици от 4”в”клас и един от 4 „г” 

клас за Общински кръг; 

6. На 17.01.2020 година се проведе олимпиада по Английски език. В нея взеха участие ученици от 8а, 

8б, 9а, 10а и 12 клас. Учениците от 12 клас се представиха много добре, като съвсем малко не им 

достигна за да се класират за следващия кръг. 

7. През изминалата учебна година за трети път ученици от нашето училище взеха участие в Longman 

Competition -  състезание по английски език, организирано от издателство PEARSON LONGMAN, чиято 

цел е да запознае учениците със специфики от формата на международните изпити Pearson Test of 

English. В състезанието взеха участие представители от 3, 4, 6, 8 и 9 класове, като за втори кръг се 

класираха Веселина Стойнева и Мишел Дамянова от 4 б клас, Адриан Алексов 4 кл., Лилия Пенелова 6а 

кл., Катерина Стоичкова 6б кл., Мария Рангелова -6а кл., Мариян Маринов от 9 а клас. За съжаление 

вторият кръг не можа да се проведе предвид възникналата ситуация с COVID 19. 

8. За четвърта поредна година в училището ни се проведе състезанието „ Spelling Bee”, чиято основна 

цел е да развива допълнителни знания и умения по АЕ, умения за представяне пред публика и да 

мотивира учениците в изучаването на чуждия език. Участие взеха ученици от 5, 6 и 7 клас. Победител е 

Антон Донков от  7а клас, второ място зае Мартин Григоров от същия клас.  Пречка се оказа промяната 

на обстановката и невъзможността за реализирането на следващите кръгове. Остана удовлетворението 

от извоюваната победа. 
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Открити уроци и добри педагогически практики 

1. През тази учебна година г-н Александър Бунов проведе открит урок в 10 клас пред инспектор д-р 

Мая Митренцева от РУО.  

 

 

2. На 14.02.2020 се проведе открит урок по английски език за Свети Валентин с учениците от 8 а 

клас и преподавател Десислава Донева. Учениците показаха своите комуникативни умения, 

умения за работа в екип, както и  изготвяне на проекти и презентации.  

 

- Всички учители използват тестовата проверка като ефективен метод за оценяване знанията на 

учениците. 

-  За да се провокира интереса на учениците и да се стимулира активното им участие  успоредно с 

традиционните се прилагаха и интерактивни методи като беседа, мозъчна атака, обсъждане, дебати, 

записване на идеи, екипен принцип на работа, уроци с ролеви игри, изграждане на умения у учениците да 

общуват успешно в конкретни ситуации, използване на електронни учебници , образователни сайтове и 

програми с урочна цел. 

-    Създаване и използване на мултимедийни презентации. 

- Използване на междупредметни връзки и прилагане на придобитите знания. 

- Взаимни консултации и взаимопомощ между преподавателите от различните класове по природните 

дисциплини.        

-  Осъществяване на добра приемственост и координация между преподавателите от начален курс и 

преподавателите в 5 клас. 

- Колегите от методично обединение „Математика и информатика” споделиха някои от добрите си 

практики в своя доклад: 

 Важен момент в урочната дейност е използването на ИКТ(информационно-комуникационните технологии), 

с което се цели да се привлече вниманието и интереса на учениците към учебното съдържание.  

В работа с много от класовете са използвани видеоуроци, както и ел. учебници по предмети. 

Използвани са различни начини и техники за представяне на домашната работа по предмета, с цел 

стимулиране на самостоятелната работа на всеки ученик .  

Учениците в горен курс, редовно разработваха групови проекти при провеждане на преговорните часове. 

Съставяха доклади, интересни презентации и табла, авторски обучителни презентации. 

През тази година в среден курс в някои от часовете по математика се работеше съвместно с 

ресурсен учител (в самите часове) с децата със СОП. Това води до по-пълен синхрон в работата ни с 

ресурсните учители и информираност относно изискванията за усвояване на знания. 

Ученици с обучителни затруднения посещаваха допълнителни часове по предмети. 

 

 

Дейности за привличане и задържане на учениците в училище: 

- Посещение на детски градини и раздаване на рекламни брошури за училището и мартенички на 

бъдещи първокласници.  

- Презентация: „Какво предлага нашето училище”. 
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 Учебни екскурзии и зелени училища 

  1 - 4 клас проведоха екскурзии по маршрути съобразени с учебното    съдържание : 

- първи клас-екскурзия „Пътят на хляба”-с. Мрамор и манастира в с. Балша – 18.10.2019. 

- втори клас – провеждане на учебна екскурзия – село Байлово, Неолитно селище - 

18.10.2019г.; 

- трети клас – гр. Пазрджик – 18.10.2019. 

- трети клас – През м. Декември с учениците беше проведена учебна екскурзия до 

„Фермата“ . Беше организирано и Зелено училище , което отпадна поради наложената 

карантина. 

- 18.12.2019. – с. Дрен Коледно тържество – трети класове 

- четвърти клас – Посещение на град Пловдив – Европейска столица на културата през 

месец октомври 2019г.  

 

 

 

 

ВТОРИ РАЗДЕЛ 
 

I. МИСИЯ: 74.СУ„Гоце Делчев“, град София – гарант за модерно, иновативно училище с 

висококачествен образователно - възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично 

променящия се съвременен свят, съобразен с Държавните образователни изисквания и стандартите 

на Европейския съюз и в духа на демократичните ценности. Създаване на личности с ярко изразено 

гражданско съзнание и отговорно личностно поведение за активно включване в обществения живот. 

 

II. ВИЗИЯ: Утвърждаване на 74.СУ„Гоце Делчев“, град София като училище с конкурентна 

образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща разгръщането на потенциала на 

всеки ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го за успешна 

социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. 

Изграждане на една силна, сплотена и активна автономна общност, готова да приеме 

предизвикателствата на новите технологии, с изследователска нагласа и готовност за 

експериментиране. 

 

 

 

 

III. СТРАТЕГИЯ за развитие на 74.СУ „Гоце  Делчев“, град София за периода 2016-2020 година е 

разработена въз основа на документите, отразяващи държавната политика в областта на 

образованието:  

 Закон за предучилищното и училищното образование;  

o Конвенцията на ООН за правата на детето;  

o Закона за защита срещу дискриминацията; 

o Програма на ЮНЕСКО и ООН "Образование за всички";  
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o Закона за закрила на детето;  

o Националната стратегия на МОН за въвеждане на информационните и комуникационните 

технологии в българските училища;  Европейска референтна рамка  

 Ключовите компетентности като инструмент за личностно и социално развитие; 

 Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността;  

 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;  

 Национална стратегия за учене през целия живот;  

 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри;  

 Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република България;  

 Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система.  

В съответствие с посочените документи в центъра на образователно-възпитателния процес се 

поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности. Следвайки принципа за приемственост, 

стратегията е продължение на предходните стратегии и отразява основната цел и приоритетите на 

училищната образователна политика – осигуряване на високо качество на образование, 

непрекъснато надграждане на знания и умения у всички ученици и насърчаване на развитието на 

способностите им в процеса на обучение и възпитание.  

Настоящата стратегия формулира приоритетните задачи за развитие на училището, планира 

действия за реализация на желаните промени, интегрира действията на различните институции, 

структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището, за да се превърне училището 

в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците, ангажира в по-голяма степен 

родителите като активна страна в процеса на обучение и възпитание на учениците. 

Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната среда и 

представят вижданията ни за европейско развитие на училището, изграждащо личности и творци. 

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат 

образованието, възпитанието и творческото развитие на децата и се ангажира с постигането на 

планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението. Отчетени са традициите 

и добрите практики в развитието на училището и новите изисквания, произтичащи от членството на 

България в Европейския съюз, което поставя нови и отговорни изисквания пред училищата. Те 

трябва да се утвърждават и развиват в условията на конкуренция и да отговарят на високите 

изисквания на бизнеса и пазара на труда. 

ІV. ГЛАВНА ЦЕЛ:  

Достигане на европейските стандарти за качествено модерно образование и личностна реализация. 

 

V. ПРИОРИТЕТИ:  

1. Създаване на условия за оптимално развитие на творческия потенциал и заложби на учениците и 

постигане на високо качество и ефективност на образователно - възпитателния процес.  
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2. Гражданско образование  

3. Повишаване ефективността на управление на училището в условията на делегиран бюджет. 

4. Привличане на ресурси от външната среда. 

5. Висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес. 

 

 

VІ. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

1. Организиране на урочната работа в съответствие с личностно - центрирания подход.  

2. Формиране на знания, умения и компетенции по гражданско образование.  

3. Разширяване на мрежата от извънкласни дейности. 

4. Развиване на съвременни и ефективни форми на ученическо самоуправление. 

5. Превенция и противодействие на насилието и агресията. 

6. Подготовка на достойни и самостоятелни граждани, които имат съзнание за своята роля и 

отговорност. 

7. Повишаване ролята на класния ръководител за гражданското образование на учениците. 

8. Кадрови подбор. 

9. Осъвременяване на системата за вътрешна оценка и контрол на качеството на образователния 

процес. 

10. Подобряване на комуникативната среда: ръководство - учители; ръководство - ученици; учители 

– ученици; класни ръководители - ученици; ръководство и учители - родители. Разработване на 

адекватна и действаща вътрешна нормативна уредба. 

11. Активна комуникация с Обществения съвет. 

12. Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в национални и европейски 

програми за развитие на образованието. 

13. Създаване на контакти и сътрудничество с неправителствени организации и партньори от 

бизнеса. 

14. Поддържане и модернизиране на материалната база на училището. 

 

 

 

 

 

VІІ. НАШИТЕ  ЦЕННОСТИ:  

 

 Върхови стандарти в образованието;  

 Открити към иновациите;  

 Стремеж за усъвършенстване ; 

 Екипност; 

 Уважение към личността на ученика и учителя;  

 Открита и честна комуникация;  

 Доверие; 

 Утвърдена идентичност и висока репутация; 
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VІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ, В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ: 

 

Днес 74.СУ „Гоце Делчев” е училище, модерно и конкурентноспособно, с непрекъснато 

обновяваща се материална база, предоставящо качествено и съвременно образование, в което се 

прилагат актуални стратегии, технологии и интерактивни методи на преподаване. Училището като 

институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние 

върху мотивацията за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният, очертаващ 

се проблем, е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на 

педагогическата система, промяна на целите, технологиите, отношението и стила на работа на 

учителите. Решаването на тази трудна задача преминава през мотивационната сфера на педагозите. 

 

Училището все още не е осъзнало новата си мисия на организатор, създаващ условия за 

личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за 

самостоятелно усвояване на знания. Новата мисия на училището можем да открием в емблематичния 

доклад на ЕК по образование, в който са изведени следните четири приоритетни стълба :  

 Учене за знания и компетенции /„да се учим да учим”/  

 Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с 

професионалните задължения /”да се учим да правим”/  

 Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим 

заедно за постигане на общи цели /”учене за да живеем в разбирателство с другите”/  

 Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да се учим да 

бъдем”/. 

Равният достъп до образование е израз на политиката за прилагане на личностен подход и 

съобразяване с индивидуалните особености и различия на всяко дете. Качественото образование се 

свежда не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява 

на нейните творчески и индивидуални способности с цел добра социална реализация. 

 

    ІХ. ФИНАНСИРАНЕ   

 

Въвеждането на делегиран бюджет, като модел на финансиране и управление на финансовите 

ресурси в системата на училищното образование, е положителна стъпка за нашето училище.  

Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната 

образователната политика. През четиригодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме 

на поетапното увеличение на средствата за образование. Увеличението на финансовите средства  

 

 

вероятно ще бъде съпроводено с усилване на фокуса върху резултатите и подобряване на 

ефективността за използване на ресурсите и обвързване финансирането на училището с постигането 

на целите и задачите за качествено образование, с включване на повече фактори, определящи 

различия в разходите на един ученик, във формулата за разпределение на средствата, включване на 

елементи като качество на обучението, посещаемост и брой на завършилите ученици в модела на 

разпределение на средствата в системата.  

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства  за:  

- стипендии;  

- учебници и учебни помагала;  

- здравен кабинет;  

- спорт;  

- добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;  
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- добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците в дневна 

форма на обучение;  

- средствата по национални програми за развитие на образованието;  

- всички други целеви средства, за които има отделно регламентиран ред и условия за 

разпределение.  

Увеличение на приходите ни ще се реализира от кандидатстването ни по различни проекти. 

Заплащането на труда на учителите и служителите в училището ще се извършва съгласно 

вътрешните правила за работна заплата.  

 

Нашите усилия ще бъдат насочени към:  

- Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на 

финансовите ресурси на ниво училище.  

- Повишаване на капацитета ни за оползотворяване на средства от Европейския съюз. Ефективно и 

прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава 

усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска 

добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.  

- Създаване на условия за повишаване притока на публични и частни средства към училището. 

Осигуряване на условия за родителско и гражданско участие в управленската и финансовата 

дейност на училището.  

- Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни 

дейности с училищното настоятелство.    

Училището оперативно ще управлява ресурсите си въз основа на тази 4-годишна стратегия за 

развитие (с права, делегирани му от общината в областта на бюджета, човешките ресурси и 

разпореждането с МТБ), и ще извършва вътрешна оценка на приноса на всеки учител и на 

резултатите, постигнати от учениците.  

 

 

     ТРЕТИ  РАЗДЕЛ 

 

1. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите в дейността на 74.СУ “ Гоце 

Делчев” 

 

1. Административна дейност 

  - изготвяне на Списък – Образец № 1; 

                                              Срок: м. септември 

                                              Отг. Директор 

 

 

- преглед на задължителната документация за началото на учебната година; 

                                                    срок: м. октомври 

                                                    отг. директор, зам. директори 

- изготвяне график за провеждане на допълнителна работа с ученици; 

                                                     срок: м. октомври 

                                                     отг. директор 

- изготвяне график за 2-ри час на класа; 

                                                     срок: м. септември 

                                                     отг. директор 

- изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците; 

                                                     срок: м. септември 
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                                                      отг. директор 

- изготвяне график на дежурството; 

                                                     срок: м. септември 

                                                     отг. директор 

- утвърждаване на Правилник за дейността на 74.СУ “ Гоце Делчев”; 

                                                      срок: м. септември 

                                                      отг. директор, зам. директори 

2. Дейности за постигане на реални резултати от учебно възпитателния процес: 

 

- Ориентиране на учебните програми,  профилиране на  обучението, което да отговаря на 

потребностите на района и интересите на родители и ученици; 

                                                     Срок: м. септември 

                                                     Отг. директор, зам. директори 

- Във връзка с утвърждаването на висок рейтинг на училището, рекламна, индивидуална, конкретна 

дейност на всеки учител по осигуряване на достатъчен брой ученици в първи, пети, осми и девети 

клас; 

                                                     Срок: постоянен 

                                                     Отг.всеки учител персонално 

- Постоянно поддържане на учебния интерес на четвъртокласници и седмокласници  към занятията и 

учебното съдържание чрез прилагане на модерни дидактически технологии, за бъдещото им 

развитие и реализация в 74.СУ “ Гоце Делчев”; 

                                                   Срок: постоянен 

                                                   Отг. Кл. ръководители, педагогически съветник 

- Осигуряване условия на обществения съвет за активно и конкретно решаване на дейности, които 

подлежат на решаване и контрол; 

                                                    Срок: постоянен 

                                                    Отг. директор 

- Разширяване дейностите по интегрирано образование с  МОН, РЦПППО, Столичен превантивно – 

информационен център; 

                                                     Срок: през годината 

                                                     Отг. педагогически съветник, психолози 

 

 

 

3. Организиране на извънкласна дейност и отдиха на ученици и учители; 

                                                Срок: през годината 

                                                 Отг. директор 

4. Съобразно желанието на родители и ученици да се сформират  групи  ИУЧ и ФУЧ: 

                                                                                                                                            Срок: м. септември 

                                                                                                                                                     Отг. директор 

                                                                                                                        

 

 

 

СЕКЦИИ И КЛУБОВЕ 
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ИЗВЪНКЛАСНИ  ФОРМИ 

    

1. Съобразно желанията на учениците са сформирани следните групи за извънкласна дейност: 

 

- Танцов ансамбъл  –  Даниела Илиева; 

- Мажоретен състав – Даниела Илиева 

- Училищен хор  - Красимир Никифоров 

- Народен хор „От извора” – Маргарита Чорбаджийска; 

- Вокална група  „Калинки” – Мария Йовчева; 

- Образователен театър „Вила Вилекула“ 

- Ученически съвет – Александър Бунов 

- Спортни танци към клуб „Гардения” 

- Футбол 

- Волейбол 

- Баскетбол 

- Тайкуондо 

- Шахмат 

- Театрална школа 

                                    Срок: м. октомври 

                                    Отг. директор, зам. директори 

 

2. Подновяване на договори за сътрудничество: 

 

                                                        Срок: м. септември  

                                                        Отг. директор 

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Гражданското образование се реализира в ЧК, ИУЧ, ФУЧ звената на извънучилищна дейност, 

учебни дисциплини, чието съдържание кореспондира с предмета и целите му.  

 

2. Изготвяне на План - програми за реализиране дейностите : 

- ученически съвет                                                                                                           м. 10  отг. Бунов  

- спортен клуб                                                                                                          м. 09  отг. С. Бончева 

- здравно образование                                                                                                       отг. Р.Стоянова  

- превенция на зависимостите                                                                      отг. Ал.Милчева, Б. Билева                                                             

- умения за решаване на конфликти и решаване на спорове                                                 отг. Бунов 

- екологично възпитание                                                                                    м. 10  отг. Р. Димитрова 

- безопасност на движението                                                                        м. 10  отг. Г. Александрова 

- действия при природни бедствия, аварии и катастрофи                         м. 10  отг. Г. Александрова 

- умения за работа в екип                                                                              м. 10  отг. Г. Александрова 

 

3. Изготвяне на проекти свързани с: 

- Човешки права; 

- Извънкласни дейности “ Лятно училище”; 

- Ученическо самоуправление; 

- Превенции на зависимости; 

- Екология; 

- Библиотека; 
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- Актова зала; 

- Интегрирано образование  

- Втори етап – Родителско участие в образованието – реконструкция на  училищен двор, 

осветление на Тенис корт;  Ремонт футболно игрище;                            

                                        срок: м. декември  

                                                      отг. директор, зам. директори, пед. съветник 

 

4. Участие в проекти / партньори/: 

- Проект: „Аз обичам моето училище“ 

- Проект „Образование за утрешния ден“ 

- Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” 

- Програма “ На училище без отсъствия”, мярка “Без свободен час” 

- Деца в риск - превенция  на ранно отпадане на ученици от училище; 

- БЧК 

 

5. Честване на годишнини, празници, училищни тържества, съобразно: 

- Тържествено откриване на новата учебна година; 

- Ден на независимостта на България- национален празник; 

- Ден на народните будители; 

- Коледни тържества; 

- 3 ТИ МАРТ – Ден на освобождението на България; 

- Празник на буквите;- 1 ви клас; 

- Патронен празник- май 2020г.; 

- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост; 

- 1 ВИ ЮНИ- международен ден за защита на детето; 

- 2 РИ ЮНИ – ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България; 

- Изпращане на випуск 2021 г.; 

- Спортен празник – по отделен график; 

- Ден на хигиенизиране и озеленяване на училището- април; 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА  ДЕЙНОСТ 

 

1. Създаване на методичен съвет – център за квалификационна дейност в училище и приемане на 

план – програма за дейността му. 

                                                    Срок: м. октомври 

                                                    Отг. Г. Александрова 

2. Приемане на тематични програми за психолого- педагогическа и методическа квалификация на 

учителската колегия. 

                                                     Срок: м. октомври 

                                                     Отг.   пед. съветник 

3. Диференциране на работата на Педагогическия съвет по съответните тематични направления 

на квалификационната дейност. 

                                                     Отг. директор 

 

КОНТРОЛНА   ДЕЙНОСТ 
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1. ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

1.1.ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ 

1.1.1. Проверка на резултатите от входното ниво на 

учениците по отделните учебни предмети. 

срок: октомври 

  

1.1.2. Проверка на резултатите от проведените тестове за 

изходно ниво на учениците. 

срок: май-юни 

  

1.1.3. Разговор с новоназначени учители и оказване на 

методическа подкрепа за ефективно включване в 

образователния процес. 

срок: септември 

  

1.1.4. Разговори с учителите по отношение 

осъществяването на задължителното училищно обучение 

до 16 годишна възраст. 

срок: ноември 

  

1.1.5. Установяване на обхвата на учениците и 

посещаемост на учебни занятия. 
срок: декември-януари 

1.1.6. Проверка на провеждането и ритмичността на 

взетите теми в часа на класа по безопасност на движението 

по пътищата и гражданско образование. 

срок: ежемесечно 

  

1.1.7. Проверка и проучване мнението на учениците от VII, 

чрез провеждане на анкета на тема: "Моето училище в 

бъдещето". 

  

срок: април 

  

1.2. ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ (всеки учител да бъде посетен най-малко един път в 

годината) 

1.2.1. Проверка на готовността на учители и ученици за 

провеждане на ефективни занятия. 

срок: ноември 

  

1.2.2. Проверка върху ритмичността на изпитванията. срок: ноември 

1.2.3. Контрол върху работата с ученици, които имат 

трудности в овладяването на учебния материал и 

проведената допълнителна работа от учителите. 

срок: ноември и 

април 

1.2.4. Проверка нивото на овладените знания по история и 

цивилизации, география и икономика, български език и 

литература, математика и чужди езици чрез провеждане на 

тестове. 

срок: след НВО 

1.2.5. Посещения на учебни часове на новоназначените 

учители. 

срок: октомври-ноември 

1.2.6. Проверка на посещаемостта, организацията и 

провеждането на часовете във факултативните учебни 

часове. 

срок: по график 

  

1.2.7. Проверка върху организацията на учебно-

възпитателната работа по учебни предмети от 

задължителноизбираемата подготовка и избираемите 

учебни часове. 

  

срок: по график 

  

1.2.8. Проверка на организацията на учебно-

възпитателната работа чрез посещения на учебни часове 

по задължителна подготовка. 

срок: по график 
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1.2.9. Проверка на учебно-възпитателната работа на 

учителите и учителите на група, организацията и 

провеждането на учебните часове на учениците от 

целодневната организация на учебния ден. 

  

срок: по график 

1.2.10. Контрол върху провеждането на различните видове 

изпити: 

* държавни зрелостни изпити; НВО – IV, VII  и X клас 

* приравнителни; 

* изпити за определяне на срочна или годишна оценка на 

учебен предмет или модул; 

* изпити за промяна на срочна или годишна оценка на 

учебен предмет или модул. 

 

срок: май, август 

срок: юни-юли 

срок: постоянен 

1.2.11.Контрол върху организацията и провеждането на 

училищните тържества, празници, ритуали, изложби и 

конкурси, съдействащи за развитие и укрепване на 

общоучилищния дух и за изява на интересите и 

способностите на учениците 

срок: постоянен 

1.2.12.Контрол върху провеждането и резултатите от 

вътрешноучилищните олимпиади. 
срок: януари 

1.2.13.Контрол върху работата на учителите с родителите: 

провеждане на родителски срещи, връзката на училището 

със семейството, дейността на родителските активи. 

срок: постоянен 

1.2.14.Контрол на дейността с факторите от социалната 

среда, извънучилищните звена и специализираните органи. 
срок: постоянен 

1.2.15.Контрол на дейността на методическите обединения 

и постоянните комисии. 
срок: по график 

2. АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ 

2.1. ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СВЪРЗАНА С 

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС (Извършва се най-малко два пъти на учебен срок.) 

2.1.1. Проверка на плановете на класните ръководители. срок: септември 

2.1.2. Проверка на плановете на класните ръководители и 

съответствието им при попълването в дневника за взетия 

учебен материал. 

срок: при проверка на 

лекторски часове 

  

2.1.3. Проверка на плановете на методическите 

обединения, 

постоянните комисии и водената от тях документация. 

срок: октомври 

  

2.1.4. Проверка на учебните програми за задължително 

избираема подготовка. (Представят се на старши 

експертите, утвърждават се от 

началника на РУО София-град, съгласно чл. 102(3) от 

ППЗНП. 

срок: септември 

  

  

2.1.5. Проверка на ел.дневниците на паралелките. срок: постоянен 

2.1.6. Проверка на дневниците на паралелките и 

съответствието им с:  

*книгата за подлежащи на задължително обучение 

ученици;  

* главната книга; 

*регистрационната книга за издадените документи и 

срок: веднъж на срок 
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завършена степен на образование; 

2.1.7. Проверка воденето на книгата с протоколите от 

заседанията на педагогическия съвет. 

срок: след всяко 

заседание на ПС 

2.1.8. Проверка на главната книга за учениците до VII 

клас. 
срок: юни 

2.1.9. Проверка на личните картони на учениците от VІІІ 

до последния клас и съответствието им с водената 

училищна документация. 

срок: веднъж на срок 

2.1.10. Проверка на книгата за подлежащи на 

задължително обучение ученици. 

срок: веднъж на срок 

  

2.1.11. Проверка на протоколите от проведените изпити. срок: след изпитите 

2.1.12. Проверка на книгата за резултатите от изпитите на 

учениците на индивидуална форма на обучение и 

съответствието й с другата училищна документация. 

  

срок: веднъж на срок 

  

2.1.13 Проверка на регистрационната книга за издадените 

документи за завършена степен на образование или 

придобита професионална квалификация и съответствието 

й с дневниците на паралелките, книгата за подлежащи на 

задължително обучение ученици, издадените документи за 

завършена степен на образование или придобита 

професионална квалификация, главната книга за 

учениците до VII клас, личните картони за учениците от 

VІІІ до последния клас и ученическите книжки. 

  

  

  

срок: юни 

  

  

  

  

2.1.14. Проверка на воденето на летописната книга. срок: септември 

2.1.15. Проверка на издадените удостоверения за завършен 

първи, втори и трети клас и съответствието им с 

останалата училищна документация. 

срок: май 

  

2.1.16. Проверка на издадените удостоверения за завършен 

начален етап и съответствието им с водената задължителна 

училищна документация. 

  

срок: май, юни 

          

2.1.17. Проверка на издадените свидетелства за завършено 

основно образование и съответствието им с попълнената 

училищна документация. 

  

срок: юни 

  

2.1.18. Проверка на издадените дипломи за завършено 

средно образование и съответствието им с останалата 

задължителна училищна документация. 

  

срок: юни 

  

2.1.19. Проверка на воденето на книгата за резултатите от 

изпитите на учениците на самостоятелна и индивидуална 

форма на обучение и явяващите се на приравнителни 

изпити. 

  

срок: юни 

  

2.2. ПРОВЕРКА НА ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЯ (Извършва се най-малко два 

пъти през учебната година) 

2.2.1. Проверка на воденето на техническата и 

технологичната документация и документите за 

материалните и стоковите дейности: 

срок: веднъж месечно 

-Входящ - изходящ дневник срок: септември 

-Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на срок: веднъж на срок 
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труда и противопожарна охрана 

-Книга за периодичен инструктаж по безопасност, хигиена 

на труда и противопожарна охрана 
срок: веднъж на срок 

-Книга за извънреден инструктаж по безопасност, хигиена 

на труда и противопожарна охрана 
срок: при необходимост 

-Инвентарна книга срок: декември 

-Ревизионна книга срок: веднъж годишно 

-Отчетни счетоводни форми срок: ежемесечно 

2.2.2. Проверка на воденето и съхраняването на 

документацията по трудовоправните отношения с 

персонала: 

· състоянието на личните дела                                                            
 

срок: декември – април 

2.2.3. Проверка на документацията, свързана с 

финансовата дейност: 
 

· Книга за регистриране на даренията срок: веднъж годишно 

· Разпределението на средствата от фонд СБКО срок: октомври и април 

· Ведомост заплати срок: ежемесечно 

·Изготвеното поименно разписание на длъжностите и 

работните заплати и съответствието му с другата 

документация. 

срок: септември 

2.3. ПРОВЕРКА ПО СОЦИАЛНО - БИТОВАТА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

2.3.1. Дейността на обслужващия и помощния персонал. срок: постоянен 

2.3.2. Книгата за санитарното състояние. срок: постоянен 

2.3.3. Изпълнението на текущите и основните ремонти. срок: два пъти годишно 

2.3.4. Разширяването и опазването на материално-

техническата база (МТБ) и поддържане състоянието на 

училищната сграда. 

срок: постоянен 

2.3.5. Спазването на изискванията за техническата 

безопасност, охрана на труда и противопожарната охрана 

от учениците и училищния персонал. 

срок: постоянен 

2.3.6. Спазване и изпълнение на плана за осигуряване на 

нормален учебен процес през зимата. 
срок: октомври 

2.3.7. Дейността на административния персонал. срок: постоянен 

2.3.8. Дейността на медицинското лице и медицинското 

обслужване в училището. 
срок: веднъж на срок 

2.3.9. Безплатната закуска за ученици от І до ІV клас по 

Националната програма. 
срок: веднъж на срок 

2.3.10. Предлаганата храна в стола и столовото 

обслужване. 
срок: веднъж на срок 

2.3.11. Изпълнението на препоръките и изискванията на 

специализираните органи: РУО София-град, СРЗИ, ПБЗН, 

СДВР и други. 

срок: веднъж на срок 

2.4. ПРОВЕРКИ ПО СПАЗВАНЕТО НА: 

2.4.1. Правилника за вътрешния трудов ред в училището, 

длъжностните характеристики на педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал, изискванията 

за трудовата дисциплина. 

срок: постоянен 

2.4.2. Правилника за дейността на училището. срок: постоянен 



 

33 

 

2.4.3. Графика за дежурството. срок: постоянен 

2.4.4. Графика за времетраенето на учебните часове. срок: постоянен 

2.4.5. Графика на учителите за приемни дни и часове за 

срещи с родителите. 
срок: постоянен 

2.4.6. Графика за провеждане на консултации с учениците. срок: постоянен 

2.4.7. Графика на учебния процес. срок: постоянен 

2.4.8. Графика за провеждане на ФУЧ. срок: постоянен 

2.4.9. Правилника за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 
срок: постоянен 

2.4.10. Седмичното разписание. срок: постоянен 
 

 

           

 
    

 
 

 

 

 

 

 

ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПС 

 

Педагогическият съвет в училище: 

СЕПТЕМВРИ 

 

1. Приема Етичен кодекс на училищната общност; 

2. Приема Правилник  за дейността на училището; 

3. Приема училищен учебен план; 

4. Приема формите на обучение; 

5. Приема индивидуални планове за обучение; 

6. Приема Годишен план за дейността в училище; 

7. Запознава се със седмично разписание за І срок на учебната 2020/2021 година; 

8. Запознава се с график на учебните занятия и дневен режим; 

9. Приема политики и мерки за повишаване качеството на образователния процес; 

10. Запознава се с Правилник за вътрешния трудов ред; 

11. Запознава се с Правилата за работна заплата; 

12. Приема Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд; 

13. Приема План за работата на ПС; 

14. Приема План за квалификационната дейност; 

15. Актуализира училищна програма за осигуряване на целодневна организация на учебния ден; 

16. Запознава се с план за контролната дейност на директора и заместник директора; 

17. Приема планове на МО; 

18. Приема план за работата на училищен координационен съвет: 

- програма за превенция на ранното напускане на училище; 
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- програма за превенция на зависимо поведение в училищна среда; 

- програма за превенция на агресията в училище; 

- програма за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

19. Приема предложения за разкриване на занимания по интереси; 

20. Приема план за честване на важни дати и събития; 

21. Приема план за дейности по БДП; 

22. Запознава се с: 

а) График за писмените работи; 

б) График за провеждане на консултации и индивидуалната работа с ученици; 

 

в) График за провеждане на допълнителния час на класа за консултиране на родители и ученици и 

водене на училищната документация; 

г) График за провеждане на часовете по ИУЧ, ФУЧ, ЗИП; 

д) График за провеждане на часовете по БДП. 

23. Приема Програма за часове по гражданско и здравно образование по Национална програма „Без 

свободен час в училище” и проект „Квалификация на педагогическите специалисти”; 

24. Определя числеността и състава на комисия за оценка на постигнатите резултати от труда на 

педагогическия персонал; 

25. Актуализиране на досега съществуващите, както и гласуване на нови правила за регистриране на 

отсъствията, с цел да се предотврати фиктивно записване на деца и ученици в училище. 

          ОКТОМВРИ 

1. Запознава се с планове за работа при бедствия, аварии, катастрофи; 

2. Запознава се с плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата. 

3. Утвърждава списък на учениците, които отговарят на условията за получаване на стипендия след 

завършено основно образование, за първи срок на учебната 2020/2021 година; 

4. Освобождава ученици от ФВС и хореография за първи срок на учебната 2020/2021година, след 

информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо 

училището; 

5. Разглежда заявления за промяна формата на обучение; 

6. Отчита резултатите от входящата диагностика – състояние и проблеми;  

 

НОЕМВРИ 

 

1. Запознава се с план за работата с ученици със СОП и на ресурсно подпомагане; 

2. Разглежда нарушенията на училищния правилник и обсъжда предложения за прилагане санкции 

на ученици. 
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ДЕКЕМВРИ 

 

ТЕМАТИЧЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Тема: „Как да окажем подкрепа за личностно развитие на децата и учениците?”. 

ЯНУАРИ 

 

1. Обсъжда и отчита резултатите от УВП през първия учебен срок и на дейността на постоянните 

комисии и методически обединения. 

2. Запознава се с доклад на директора и заместник директора по УД за резултатите от контролната 

дейност през първия учебен срок. 

3. Утвърждава план прием за учебната 2021/2022 година; 

4. Утвърждава дейности по прием в  I клас и VIII клас 

5. Утвърждава график за СФО – I срок; 

6. Запознава се със седмичното разписание за ІІ учебен срок за учебната 2020/2021 година. 

 

ФЕВРУАРИ 

 

1. Утвърждава избор на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022 

година; 

2. Утвърждава списък на учениците, които отговарят на условията за получаване на стипендия след 

завършено основно образование, за  втори срок на учебната 2020/2021 година; 

3. Освобождава ученици от ФВС и хореография за втори срок на учебната 2020/2021 година, след 

информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, обслужващо 

училището; 

 

АПРИЛ 

 

1. Утвърждава дейности по НВО – IV, VII и X клас. 

2. Определя броя на групите с целодневна организация на учебния ден и начина за осъществяване 

на целодневната организация за учебната 2021/2022 г. 

3. Определя критерии за прием на ученици в групите с целодневна организация на учебния ден за 

учебната 2021/2022 г. 

4. Определя групите за ИУЧ и ФУЧ за учебната 2021/2022 г. 

 

МАЙ 

 

1. Обсъжда и отчита резултатите от УВП през учебната година на  I – III клас, ХІІ клас; 

2. Утвърждава дейности по ДЗИ: 

- Протокол на училищната комисия за допускане до изпити на ученици от XII клас за промяна на 

оценката; 

- Протокол на училищната комисия за допускане до ДЗИ на ученици от XII клас успешно положили 

изпити за промяна на годишната оценка по предмети; 

- Доклади на класните ръководители за допускане на ученици от XII клас за явяване на ДЗИ и 

придобиване на средно образование. 

        

ЮНИ 
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1. Обсъжда и отчита резултатите от УВП през учебната година на IV – XI клас; 

2. Обсъжда и отчита резултатите от УВП на всички класове през учебната 2020/2021 година  и 

изпълнението на годишния план на училището. 

3. Обсъжда и анализира резултатите от НВО и ДЗИ за учебната 2020/2021 г. 

4. Запознава се с отчет на дейността на училищните комисии и методически обединения. Запознава 

се с проекта на Списък-образец № 1 за предстоящата учебна година. 

5. Запознава се с датите на изпитната сесия за промяна на оценката – срочен и годишен успех; 

6. Приема  училищни учебни планове за 2021/2022 година; 

 

 

ОСНОВНИ  ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ  ОТ СОЦИАЛНАТА  

СРЕДА 

 

1. Избор на нови членове на обществения съвет и изготвяне План за работата му. 

                                                    Срок: постоянен 

                                                    Отг. директор 

 

2. Разкриване на кабинет за консултация на родителите. 

                                                     Срок: м. ноември 

                                                     Отг. пед. съветник, логопеди и психолози 

 

3. Организиране дейността на Ученическия съвет. 

                                                     Срок: м. ноември 

                                                     Отг. пед. съветник 

 

4. Осигуряване на публична изява на ученици от музикални и хореографски паралелки. 

                                                     Срок: през годината 

                                                     Отг. зам. директори 

 

5. Приемане на програми за активно изграждане на външни връзки с недържавни организации, 

университети, ДИУУ, печат, телевизии. 

                                                      Срок: през годината 

                                                      Отг. директор, зам. директор 

 

6. Изготвяне на програми и кандидатстване за участие в национални и международни проекти, 

Отворено общество, Отворено образование, Център за независим живот, Дружества за 

приятелство с ООН, Фондация “ България”, МОН, Европейски фондове, МТСП, МОСВ. 

                                                     Отг. директор, зам. директор  

Срок: през годината 

                          

7. Приемане на план за изграждане, реконструкция и модернизация на материално техническата 

база - обзавеждане на: 

- Лятна естрада; 

- Спортни площадки; 

- Кабинети и зали за приобщаващо образование; 

 

                                   Срок: междинни срокове, свързани с изпълнението; 

                                   Отг. директор, зам. директори 
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8. Актуализиране на връзките със следните институции: 

- Гражданска защита; 

- Противопожарна охрана; 

- Детска педагогическа стая; 

- Център за работа с деца; 

- БЧК; 

- Нестопански организации, музеи, медии; 

 

9. Съвместна дейност:  

- Полиция; 

- Здравеопазване; 

- Общинска администрация; 

- РУО, София-град; 

- МОН 

- БЧК 

- Спортни клубове и дружества; 

 

- Частни педагогически издателства; 

- Национален съвет по наркотични вещества; 

- Охранителни фирми и агенции; 

- СБУ 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ И ФОРМИ НА РАБОТА НА КОМИСИИ, 

 

КЛУБОВЕ И КОМИТЕТИ – ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ПРОГРАМИ 

 

1. Комисия за честване на Патронен празник   74.СУ “ Гоце “Делчев”.                                      

                                                        Срок: м. април 

                                                                   Отг. председател МО БЕЛ 

2. Комисия “ Съхраняване паметта на училището” / Летописна книга/ Патрона на училището 

Гоце Делчев – изготвяне на план програма. 

                                                         Срок: м. ноември 

                                                         Отг. М. Тенева, Хр. Трендафилова 

3. Комисия “ Квалификационна дейност” – изготвяне на план за квалификационната дейност. 

                                                         Срок: м. ноември 

                                                         Отг. директор, зам.директори, Д.Донева 

4. Комисия “ Превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни” – 

приемане на план. 

                                                         Срок: м. октомври 

                                                         Отг. директор, Ал. Бунов, Б.Билева, Ал. Милчева 

5. Комисия “ Безопасност на движението по пътищата” – приемане на план. 

                                                         Срок: м. октомври 

                                                         Отг. Г. Алексондрова 

6. Постоянна комисия “ Защита при природни бедствия, аварии и катастрофи” – приемане на 

план. 

                                                         Срок: м. септември 
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                                                         Отг. Г. Александрова 

7. Вътрешно диагностичен екип за комплексно психолого-педагогическо оценяване на деца със 

СОП. 

                                                          Срок: м. септември 

                                                          Отг. директор 

8. Комитет по условия на труд - “ Безопасни и здравословни условия на обучение и труд” – 

приемане на план. 

                                                          Срок: м. октомври 

                                                          Отг. Е. Пенчева 

9. Комисия “ Противопожарна охрана” – приемане на план. 

                                                          Срок: м. октомври 

                                                          Отг. Г. Александрова 

10. Комисия за прилагане на Правилника за дейността на 74.СУ – приемане на план. 

                                                          Срок: м. септември 

                                                          Отг. Е. Пенчева 

11. Комисия “ Украса и озеленяване” – приемане на план. 

                                                          Срок: м. октомври 

                                                          Отг. Е.Пенчева, Св. Радикова, М.Димова 

12. Комисия “ Чествания и тържества”- приемане на календарен план. 

                                                         Срок: м. септември 

                                                         Отг. МО БЕЛ 

13. Спортна и туристическа дейност – приемане на план. 

                                                         Срок: м. октомври 

                                                         Отг. В. Иванова 

14. Комисия “ Учебна и училищна документация” – изготвяне на план. 

                                                           Срок: м. октомври 

                                                           Отг. директор 

15. Комисия за усъвършенстване на план- прием – основни направления и задачи.  

                                                          отг. директор 

16. Комисия “ Здравно образование “  

                                                              Отг. директор, Р.Стоянова 

17. Клуб “ Съхрани българското “                                                                                 

                                                                                                                                           отг. П. Манова 

 

 

18. Екоклуб “Гея”                                                                                                            отг. Р. Димитрова 

 

 

19.  Методични обединения                                                               отг. Д. Донева 

 

 

Плановете за дейностите на комисии, клубове, комитети са неразделна част от Годишния план. 

 

 

 

ТЕМИ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 

 

Месец септември: 

Организационна родителска среща за началото на учебната година 
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1. Родители на ученици от I -VII клас да бъдат запознати с учебните планове, по които се 

обучават техните деца. 

2. Родителите да бъдат запознати с Правилник за дейността на училището като се акцентира на 

произтичащите от това права и задължения на всички участници в образователно-

възпитателния процес: родители, ученици и учители. 

3. Информация за родителите по някои въпроси, права и задължения произтичащи от ЗПУО. 

4. Основни моменти от Училищния Правилник за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд и Заповед за безопасни и здравословни условия на обучение и 

труд 

5. Избор на родители, които ще осъществят връзките между класните ръководители и 

родителите на учениците в класа и родители. 

                                                            Отг. класни ръководители 

 

 

 

Месец октомври: 

1. Информиране на родителите за проект „Извънкласни дейности“, затова че създава условия за 

повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на 

средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и 

компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. 

2. Родителите на учениците от IV, VII, X клас да бъдат запознати с условията и реда за 

провеждане на външното оценяване в края на учебната година. Родителите да бъдат 

запознати с необходимостта всеки ученик да достигне ДОС, с условията и реда за завършване 

на начално и основно образование.  

”. 

                                                            Отг. директор 

Месец ноември: 

1. Екип за подкрепа за личностно развитие провежда среща с родители за информиране за 

приобщаващото образование. 

2. Родителска среща с родителите на ученици от XII клас относно завършване средно 

образование, за провеждането на ДЗИ и за получаването на документи за средно образование. 

 

Месец декември: 

1. Обсъждане на въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното 

развитие на децата им. 

 

Месец януари: 

1. Обсъждане на етапни резултати от подготовката на учениците 

2. Обсъждане на резултатите от УВР през първия срок. 

                                                Отг. класни р-ли 

Месец април: 

1. Организация на свободното време на ученика. 

2. Запознаване на родителите с Наредби на МОН и начина на организация   за прием след 

завършен VII клас 

Месец май: 

1. Състояние на успеха и дисциплината. 

2. Взаимодействие,семейство и училище.          

3. За първи – дванадесети клас – резултати от учебно – възпитателната работа. 
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4. За четвърти и седми клас – Насочване на учениците от тези класове и запознаване на 

родителите с план – приема на училището. 

 

 

ЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА: 

 

 

      Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 14 от 10.09.2020 

година. 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 
 


	74 СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”
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