
 
 

 

 

 
 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАД ДОБРИЧ 

ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2024 ГОДИНА 
 

Настоящата стратегия определя основни акценти в развитието на Средно 

училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Добрич за периода 2021 - 2024 год. в съот-

ветствие с приоритетите за развитие на просветното дело в Република България и на 

общото европейско образователно пространство чрез прецизиране и оптимизиране 

на организацията и реализацията на дейностите, методите, средствата, прийомите и 

технологиите, които предполагат и нова визия за постигането на целите, поставени 

пред училищното обучение и възпитание. Тя е резултат от осъзнатата в общността 

ни необходимост от ефикасна адаптация на съвременния човек към динамичните 

промени в света и нуждата от придобиване на нови знания и най-вече практически 

приложими умения и компетенции, отговарящи на прогреса на модерното общество. 

Целта е Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ да продължи да се изгражда и ут-

върждава като авторитетен общностен център на национални и общочовешки добро-

детели, ценности и традиции и на перспективни мостове към бъдещето. 

Стратегията за развитие на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ за 

периода 2021 - 2024 г. се стреми да отрази промените в образователната политика 

на страната ни след влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното об-

разование (ЗПУО), държавните образователни стандарти (ДОС) и други нормативни 

актове, свързани с тях. Приоритетите в нея се опитват да отчетат специфични особе-

ности и традиции на училищната образователна среда и да представят ефективни 

концепции за качествено образование, на основни принципи и цели, заложени в тек-

стовете на ЗПУО и конкретизиращите го материали. Стратегията за развитие на учи-

лището се основава на следните документи: 

■  Конституция на Република България; 

■  ЗПУО и всички ДОС, наредби, правилници, заповеди и инструкции на Министер-

ство на образованието и науката (МОН), свързани с прилагането му; 

■  Стратегия на Европейския съюз (ЕС) за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж „Европа 2020“; 

■  Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“ 2021 - 2027 г.; 

■  Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот; 

■  Стратегическа рамка на ЕС „Образование и обучение 2020“; 

■  Европейска програма за умения 2020; 
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■  Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката на Република България (2014 - 2020); 

■  План за действие на ЕС в областта на цифровото образование; 

■  Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 -

2020); 

■  Национална стратегия за учене през целия живот (2014 - 2020); 

■  Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 - 2020); 

■  Мониторинг от ЕС на образованието и обучението в България за 2019; 

■  Конвенция на ООН за правата на детето; 

■  Закон за закрила на детето; 

■  Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за учене през 

целия живот; 

■  Националните програми на МОН, свързани със средното образование; 

■  Проект на МОН „Образование за утрешния ден“; 

■  Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта; 

■  Проект „Подкрепа за успех“ на МОН и редица други. 

В съзвучие с посочените документи в центъра на процеса на образование и 

социализация като екип и общност осъзнато поставяме ученика с неговите дадено-

сти, нагласи, заложби, интереси и потребности. 

Настоящата Стратегия за развитие на Средно училище „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“, гр. Добрич, е разработена на основание чл. 70, във връзка с чл. 263, ал. 1, т. 

1 от ЗПУО и чл. 7 от Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

(ЗФУКПС). Тя обхваща периода от 2021 до 2024 год., като може да се актуализира 

през 2022 год. или при необходимост. 

ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕТО И СПЕЦИФИКА НА УЧИЛИЩЕТО 

В основите на нашето училище са вплетени заветите и родолюбивия пример 

на големия български възрожденец Иван Кършовски. Той учителства само една годи-

на (1859 - 1860 г.) в Хаджиоглу Пазарджик (Добрич) като развива бурна просветител-

ска дейност и оставя трайна духовна диря: 

• открива взаимно училище в специално построена за целта сграда към храм „Све-

та Троица“ като въвежда модерния и прогресивен за времето си взаимоучителен ме-

тод на обучение с преподаване на български език и годишни изпити, което издига 

образованието дело в града ни на европейско ниво; 

• на 11-ти май 1860 г. организира за първи път в Добрич честване на деня на све-

тите братя Кирил и Методий и прогласява независимостта на българската църква. По 

време на тържеството Кършовски произнася пламенно слово, което кара присъства-

щия гръцки владика да напусне обиден, а бележитият българин заплаща тази си про-

ява с около девет месеца престой в затвора. 

Историческата справка за образователното дело в нашия град ни натоварва 

със завидна отговорност - с гордост можем да се считаме за наследници и на първото 



класно училище в града ни, основано през 1872 г. в двора на днешната църква „Све-

та Троица“ от Йосиф Стоенчев Хаджииванов, внук на именития ни съгражданин Иван 

Хадживълков. През 1884 г. се обособяват мъжко и девическо училище, които от след-

ващата - 1885 г. - се помещават в специално построена за целта нова сграда. За пе-

риода 1913 - 1940 г., въпреки възникналите трудностите от несправедливото присъе-

диняване на Южна Добруджа към съседна Румъния, Базарджишката гимназия (тогава 

градът ни носи името Базарджик), която е пряк наследник на първото класно учили-

ще, съумява да запази своя български облик и дори разширява дейността си. След 

възстановяването на справедливостта чрез Крайовския договор през есента на 1940 

г. следва бурен разцвет на училището, което междувременно се преименува на сме-

сена гимназия „Цар Борис III“.  

През 1946 г. за пръв път нашите предшественици приемат за свой патрон 

светите братя Кирил и Методий. През следващите десетилетия ние поставяме нача-

лото на едни от най-авторитетните добрички учебни заведения - Педагогическото 

училище, Вечерната, Природо-математическата, Езиковата и Финансово-стопанската 

гимназия. На 12.10.1971 г. нашето училище се сдобива с първата в областта ни нова 

сграда, в която се намира и до днес. От учебната 1991/1992 г. се именуваме Хумани-

тарна гимназия, а от 1-ви август 2016 г. поради разпоредбите на ЗПУО - Средно учи-

лище „Свети свети Кирил и Методий“. Наша гордост са именитите ни възпитаници: 

писателят Ивайло Петров, първият медалист на България от олимпийските игри Бо-

рис Георгиев - Моката, диригентът Захари Медникаров, „славеят на Добруджа“ - на-

родната певица Галина Дурмушлийска, една от родните ни поп звезди - Миро, почет-

ните граждани на Добрич: Любен Бешков, Данаил Бекяров, Димитър Димитров, Йор-

дан Дачев, Петър Крумов, Никола Богданов и множество други добри и успели хора.   

Независимо дали се именува „първа гимназия“, „руското училище“ или „ху-

манитарна гимназия“, на 24-ти май училището ни по традиция открива празничното 

шествие, защото с гордост, достойнство и удовлетворение пренася през времето 

светлия духовен заряд на делото на светите братя Кирил и Методий. Ние сме автори-

тетното добричко учебно заведение, което е наследник на Първото класно училище в 

града ни, основано от родолюбиви българи преди цели 149 години. Със своята много-

летна история, задружна общност, прекрасни възпитаници, професионален екип и 

високо ниво на образование Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ е пред-

почитана престижна институция за Добрич и обществеността на града ни.  

Учебното ни заведение е уникално с това, че обединява успешно образова-

телната дейност и пълноценното развитие на заложбите, потенциала, талантите и 

ценностите на малки и големи ученици. Днес Средно училище „Свети свети Кирил и 

Методий“ предоставя подкрепяща среда, топли грижи и удачна за малчуганите цело-

дневна организация (тип „учител - учител“), а за тийнейджърите и младежите - бла-

гоприятно израстване и житейска реализация най-вече чрез разширено изучаване на 

хуманитарните предмети български език и литература, география и икономика, ан-

глийски език и история и цивилизации. Изявите и призовите места на регионални, 

национални и международни олимпиади, състезания и конкурси на възпитаници на 

училището най-убедително представят качеството на образованието в него. С ця-

лостната си дейност и разностранна реализация на своите ученици едно от най-ха-

ресваните учебни заведения в Добрич, носещо с чест името на светите братя, крас-

норечиво доказва, че именно чрез хуманитарното образование най-добре се пазят и 



развиват националните традиции, европейските и световните ценности, духовност и 

култура и се предават трайно и надеждно от поколение на поколение.  

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

► Характеристика на училищната общност 

В Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Добрич, към декември 2020 

г. се обучават 788 ученици от I до XII клас, разпределени, както следва: в начален 

етап - 14 паралелки, в прогимназиален етап - 13 паралелки и в гимназиален етап - 7 

паралелки с профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език 

и профил „Икономическо развитие“ с разширено изучаване на английски език. В учи-

лището работят 66 педагози, от които: 1 директор; 3 зам.-директори; 2 психолози, 1 

педагогически съветник, 1 ресурсен учител, 1 логопед, 1 ръководител на направле-

ние „Информационни и комуникационни технологии“, 49 старши учители и 7 учители. 

Високото квалификационно равнище на колегията може да се илюстрира с данните:  

• всички са с висше образование, от които 57 със степен „Магистър“, 7 - „Бакала-

вър“ и 2 - „Професионален бакалавър“;  

• 2 са с Първа професионално-квалификационна степен (ПКС),  16 - с II ПКС,  4 - с 

III ПКС, 21 - с IV ПКС и 15 са с V ПКС;  

• от 2016 г. до момента двама са с придобити 3 квалификационни кредити, 4 - с 4, 

16 - с 5, 13 - с 6, 9 - със 7, 10 - с 8, 4 - с 9, 3 - с 10, 4 - с 11 и 1 - с 13.  

През учебната 2020/2021 г. 13 са членовете на непедагогическия персонал, 

от които: 1 главен счетоводител, 1 завеждащ административна служба, 1 касиер-до-

макин, 1 библиотекар, 1 огняр и 8 чистачки.  

За учебната 2020/2021 г. средната пълняемост на паралелка е 23,23 ученици 

като съотношението служител / ученици е 1 / 9,98, а педагози / ученици - 1 / 11,94. 

Гордеем се с: 

 • 788-членната ни ученическа общност, която има своето представителство в ли-

цето на училищния ученически съвет с 20 избрани от съучениците си наши възпита-

ници - по един от паралелките ни от пети до дванадесети клас; 

• и с над 1 500 членната ни родителска общност, която има две демократично фор-

мирани представителства - училищно настоятелство и обществен съвет, както и 34 

естествено образували се паралелкови общности.  

►Материално-техническа и учебно-техническа база 

Въпреки, че училището ни се помещава в сграда на 49 години, можем да из-

тъкнем, че закритата и откритата ни материално-техническа база е в много добро 

състояние. Разполагаме с 40 учебни помещения, като част от изградените ни кабине-

ти (по английски език, музика, изобразително изкуство) поради извънредната епиде-

мична обстановка, свързана с COVID-19, временно се ползват за класни стаи. Към мо-

мента функционират: специализирани кабинети по география и икономка, два - по 

информационни технологии, зала с интерактивен многофункционален дисплей, физ-

културен салон, две пригодени за спорт зали, две специализирани за физкултурни 

дейности помещения и завидни открити пространства за отдих и спорт, работни стаи: 

за ресурсно подпомагане с игротека, на двамата ни психолози, на логопеда и на пе-



дагогическия ни съветник, библиотека със значително обогатен фонд, основно ре-

монтирана учителска стая, 6 канцеларии, училищен стол и сладкарница. Всичките ни 

класни стаи са снабдени с телевизори и компютърна техника, интерактивни дъски и с 

други технически средства за визуализация и провеждане на качествено присъствено 

обучение, а 5 към 12.01.2021 г. - и за паралелно такова от разстояние в електронна 

среда. Училището ни е оборудвано с 94 компютърни конфигурации, обезпечено е с 

безжична интернет връзка с добро качество и има инсталирано видеонаблюдение 

във всички учебни помещения, коридорни пространства и фоайета на III и IV етаж. 

Осигурените за всички паралелки електронни дневници и различните уеб-базирани 

образователни платформи и приложения дават възможност за осъвременяване на 

обучението и възпитанието и ефикасно общуване учител - ученик - родител.  

► СПРАВКА 

ЗА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА В 

ГРАД ДОБРИЧ КЪМ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОД. И МЯСТОТО НА УЧИЛИЩЕТО НИ СРЕД ТЯХ 
 

№ Училище 
Брой 
уче-
ници 

% от 
общия 
брой 

Брой 
педа-

гогиче-
ски 
слу-

жители 

Съотно-
шение 1 
педагог / 
ученици 

Брой 
непе-
даго-
гиче-
ски 
слу-
жи-
тели 

Общ 
брой 

служи-
тели 

Съотно-
шение 1 
служи-
тел / 

ученици 

1. Обединено училище „Й. Йовков“ 200 2,3 21 1/9,52 6 27 1/7,41 

2. Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ 164 1,9 16,5 1/9,94 5 21,5 1/7,63 

3. Основно училище (ОУ) „П. Волов“ 231 2,6 20 1/11,55 11,5 31,5 1/7,33 

4. ОУ „Ст. Караджа“ 181 2,1 26 1/6,96 6,5 32,5 1/5,57 

5. ОУ „Хан Аспарух“ 408 4,7 38,5 1/10,60 8,5 47 1/8,68 

6. ОУ „Хр. Смирненски“ 227 2,6 22 1/10,32 6 28 1/8,11 

7. ОУ „Хр. Ботев“ 483 5,6 40 1/12,08 12 52 1/9,29 

8. Спортно училище „Г. Ст. Раковски“ 169 1,9 23 1/7,35 8 31 1/5,45 

9. Средно училище (СУ) „Д. Талев“ 613 7,0 60 1/10,22 13 73 1/8,40 

10. СУ „Св. Кл. Охридски“ 1075 12,3 112 1/9,60 18 130 1/8,27 

11. СУ „Л. Каравелов“ 480 5,5 48 1/10,00 11,5 59,5 1/8,07 

12. СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 788 9,1 66 1/11,94 13 79 1/9,98 

13. СУ „П. Р. Славейков“ 904 10,4 72 1/12,55 19 91 1/9,93 

14. ПМГ „Ив. Вазов“ 441 5,1 31 1/14,23 14 45 1/9,80 

15. ЕГ „Гео Милев“ 684 7,9 54 1/12,67 12 66 1/10,36 

16. ПГТС „М. В. Ломоносов“ 115 1,3 15 1/7,67 4,5 19,5 1/5,90 

17. ФСГ „В. Левски“ 434 5,0 31 1/14,00 8 39 1/11,13 

18. ПГ по аграрно стопанство 181 2,1 18 1/10,05 14 32 1/5,66 

19. ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов“ 158 1,8 15 1/10,53 12 27 1/5,85 

20. ПГТ „П. Кр. Яворов“ 413 4,7 30 1/13,77 6 36 1/11,47 

21. 
ПГ по транспорт, обслужване и лека 

промишленост 
361 4,1 27 1/13,37 7 34 1/10,62 

► ОБЩО: 8710 100 786 1/11,08 215,5 1001,5 1/8,70 
 

SWOT АНАЛИЗ (Плюсове - Strengths; Минуси - Weaknesses; Възможности -  



Opportunities; Опасности - Threats) 

В периода октомври - ноември 2020 г. осъществихме мащабно анонимно ан-

кетно проучване за отчитане равнището на реализиране на стратегията за развитие-

то на училището ни до 2019/2020 г. и за нагласите за бъдещото му развитие до 2023/ 

2024 г. (приложение № 1 - бланка за анкетиране), в което се включиха 226, т.е. 95% 

от родителите на учениците ни в III, IV, IX и X кл., 197, т.е. 99% от учениците ни в VI 

и VII кл. и 39, т.е. 59% от педагогическите служители. На база на получените и обоб-

щени отговори на родителите и учениците (приложение № 2) на еднотипните въпро-

си, които можеха да се оценят от 1 (най-ниската оценка) до 8 (най-високата оценка), 

се оформиха следните по-долу изложени изводи за училището ни: 

► Силни страни 

■  Изключително удовлетворяващо за усилията ни до момента е високата оценка 

на анкетираните родители и ученици за периода до 2019/2020 г. - с 6, 7 или 8 точки 

са гласували: над 70% от всички за постигнатото по въпрос № 26; над 60% - за 

реали-зираното по въпроси № 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 27; над 

50% - за осъщественото по въпроси № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 и 19. Със 

задоволство мо-жем да направим извода, че като екип и общност сме постигнали до 

голяма степен планираното за четиригодишния период на предходната ни стратегия, 

което дава се-риозни основания за работен оптимизъм и за следващия стратегически 

период. 

■  Устойчив мост за надграждане на съвместната ни работа е постигнатата най-

малка разлика от 45 точки при най-високите оценки (с 6, 7 или 8 точки) на въпрос № 

26 за периодите 2016 - 2020 г. и за 2021 - 2024 г. Формулировката „Развитието на 

училището ни е в правилна посока, модернизиращо и демократизиращо се, отговаря-

що все повече и по-добре на нуждите и очакванията на учениците, на семействата 

им и на общността“, което за периода 2021 - 2024 г. се подкрепя и от 98% от анке-

тираните педагогически служители, поставя на здрави и перспективни основи и бъ-

дещите ни целенасочени действия като екип и общност.  

■  Извънредно удовлетворяващо и мотивиращо за бъдещите ни усилия е констати-

раната втора по размер най-малка разлика от 68 точки в най-високите оценки (с 6, 7 

или 8 точки) на въпрос № 23 за периодите 2016 - 2020 г. и за 2021 - 2024 г. Тезата „В 

училището ни формираме подходящ климат за добро координиране и хармонизиране 

на взаимоотношенията между училищния екип и семействата на учениците за пости-

гане на по-отчетливи и трайни белези на загрижена общност, включително чрез ини-

циативи за повишаване на емоционалната грамотност на възпитаниците ни“ жалони-

ра важни аспекти от общия ни път и за следващия стратегически период.  

■  Задоволство и важен стимул за предстоящата ни съвместна работа е постигната 

трета по размер най-малка разлика от 73 точки в най-високите оценки (с 6, 7 или 8 

точки) на въпрос № 25 за периодите 2016 - 2020 г. и за 2021 - 2024 г. Дефинираното 

„Осъществяваме по-ефективно планиране, организиране и реализиране на системни 

и ефикасни дейности за отстояване, утвърждаване и издигане на авторитета на учи-

лището и общността ни“, уверени сме, дава достатъчно поводи за нови плодоносни 

усилия за още по-благоприятното постигане на целта ни - Средно училище „Св. св. 

Кирил и Методий“ да продължи да се изгражда и утвърждава като авторитетен общ-

ностен  център на  национални и общочовешки  добродетели,  ценности и традиции и  



на перспективни мостове към бъдещето.  

► Дефицити 

■  Резерви в резултатността на съвместните ни усилията до момента можем да на-

мерим в разликите от по над 100 точки в най-високите оценки (с 6, 7 или 8 точки) на 

анкетираните родители и ученици за периодите 2016 - 2020 г. и за 2021 - 2024 г. при 

отговорите на въпроси № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 и 16. Със самочувствие и 

увереност можем да направим извода, че като екип и общност имаме потенциал да 

потърсим и открием заедно по-ефективни и перспективни решения на проблематика-

та, изложена във визираните въпроси, за следващия стратегически период. 

■  Важна предпоставка за по-успешно търсене, намиране и прилагане на по-ефи-

касни подходи, методи и средства в съвместните образователни усилия на триедин-

ството колегия - ученици - родители е постигнатата най-голяма разлика от 144 точки 

при най-високите оценки (с 6, 7 или 8 точки) на първия въпрос от анкетата за перио-

дите 2016 - 2020 г. и за 2021 - 2024 г. Явно е, че формулировката „Училищната дей-

ност все повече е ориентирана към интереса и мотивацията на учениците, към про-

мените в живота им, както и най-вече към способността им да прилагат усвоените 

умения и компетентности на практика“ трябва да придобие по-резултатни измерения 

в бъдещата ни обща дейност. В подкрепа за верността на извода е и фактът, че най-

високите оценки (с 6, 7 или 8 точки) на първия въпрос от анкетата с родителите и 

учениците за периода 2016 - 2020 г. са с най-ниското равнище от всичките 27 - едва 

45,4% от отговорилите. 

■  Сериозна причина за по-удачно разгръщане на по-ефективни практики в учили-

щето ни е постигнатата втора по размер най-голяма разлика от 139 точки при най-

високите оценки (с 6, 7 или 8 точки) на третия въпрос от анкетата за периодите 2016 

- 2020 г. и за 2021 - 2024 г. Наложително е тезата „При оценяването на учениците ни 

се цели най-вече диагностика на индивидуалните постижения и напредъка на всеки, 

определяне на потребностите им от учене и на областите, в които имат нужда от 

подкрепа“ да намери по-удачни измерения през предстоящия стратегически период. 

Обнадеждаващо е, че това се осъзнава като изключително актуално за 2021 - 2024 г. 

и от 95% от включилите се в анкетирането педагогически служители. 

■  Важен стимул за откриване на нови още по-резултатни решения в предстоящата 

ни съвместна работа е констатираната трета по размер най-голяма разлика от 134 

точки при най-високите оценки (от 6, 7 или 8 точки) за периодите 2016 - 2020 г. и за 

2021 - 2024 г. на въпрос № 2 „Все повече отчитаме интелектуалното, емоционалното, 

социалното, духовно-нравственото и физическото развитие и подкрепа на всеки уче-

ник в съответствие с възрастта, потребностите и интересите му“. Актуалността на из-

вода се потвърждава и от обстоятелството, че най-високите оценки (от 6, 7 или 8 

точки) на втория въпрос от анкетата с родителите и учениците за периода 2016 - 

2020 г. е с второто най-ниско равнище от всичките 27 - само 47,3% от отговорилите. 

► Възможности 

■  Съществена причина за оправдано самочувствие, вяра във възможностите, но и 

за мобилизация на екипа и общността ни за предстоящия период можем да открием в 

отговорите на 423-те родители и ученици за периода 2021 - 2024 г. - с най-високи 

оценки (от 6, 7 или 8 точки) по  всичките 27 въпроса,  уверени, че ще има  позитивно  



развитие и отчетлив  напредък са над 80% от  анкетираните (за 22 от въпросите) или  

над 70% (за останалите 5 от показателите в анонимната анкета). 

■  Явно е, че анкетираните  отчитат  съществения напредък по въпрос № 14 

„Подо-брява се адекватно и целенасочено учебната среда и материално-техническата 

база на училището ни“ за предходния период (280 от анкетираните родители и 

ученици, т.е. 66,2% от всички поставят най-високи оценки - 6, 7 или 8 точки). Но 

фактът, че котират въпроса на първо място и за времето 2021 - 2024 г. (379 от 

анкетираните ро-дители и ученици, т.е. 89,6% от всички го оценяват с 6, 7 или 8 

точки) категорично диктува необходимостта грижата за осъвременяването и 

модернизирането на учебна-та среда и на материално-техническата база на 

училището да продължи с неотслаб-ващи темпове. 

 ■  Като белег за изключителна зрелост на общността ни е натоварването с 

вторите по брой и значение очаквания за предстоящия стратегически период - 372 от 

анкети-раните родители и ученици, т.е. 87,9% от всички оценяват с 6, 7 или 8 точки 

въпрос № 12 „Хуманизмът и толерантността са все повече в основата на 

взаимоотношенията в училището ни“. Без колебание можем да прогнозираме, че 

оптимизирането на ни-вото на хуманизъм и толерантност във взаимоотношенията на 

членовете на училищ-ната общност трябва да стои системно и целенасочено на 

вниманието ни. Обнадеж-даващо е, че за периода 2021 - 2024 г. това се осъзнава 

като изключително важно и от 95% от включилите се в анкетирането педагогически 

служители. 

■  Въпреки, че формулировката на въпрос № 16 „Целенасочено работим за съхра-

няване и утвърждаване на българската национална идентичност“ да е същностна 

част от нашата училищна визитка, 369 от анкетираните родители и ученици, т.е. 

87,2% от всички с оценките си с 6, 7 или 8 точки го поставят на трето място по важ-

ност за предстоящия стратегически период. Категорично трябва да потърсим и наме-

рим за 2021 - 2024 г. нови надграждащи измерения на характерната за училището ни 

теза „чрез хуманитарното образование най-добре се пазят и развиват националните 

традиции, европейските и световните ценности, духовност и култура и се предават 

трайно и надеждно от поколение на поколение“. 

► Опасности и рискове 

■  Вече втора година учебният процес се осъществява в условията на тежка панде-

мична обстановка. За 2019/2020 г. от 16.03.2020 г. за общо 16 седмици - до края на 

учебните занятия образователната система в страната и в частност в нашето учили-

ще трябваше много бързо да премине на онлайн-релси. Подобна е ситуацията и през 

настоящата 2020/2021 г. - към 15.01.2021 г. присъственото обучение за учениците ни 

от гимназиален етап е в рамките на 34 дни (45%), а от разстояние в електронна сре-

да - 41 дни (55%), в първи клас - съответно 49 дни (65%) към 26 дни (35%), а в пети, 

шести и седми клас - 39 дни (52%) присъствено към 36 дни (48%) онлайн (вижте 

Приложения № 3 и № 4). 

■  Негативни социални процеси, които влошават училищната среда и основните 

па-раметри на образователния процес - съществени разминавания в обществото и 

общ-ността ни при отстояването на определени традиционни и съвременни 

изисквания и ценности, някои недостатъчно удачни и перспективни управленски 

намеси в просвет-ното дело, подценяване на възпитателната функция на семейната 



среда от някои ро-дители и възлагането й в небалансирана степен на училището, 

икономическа мигра-ция на родители, водеща до непълноценност на семейната среда 

и редица други. 

■  Кризисните демографски процеси - за периода от 2016 до 2020 г. спадът на уче-

ници в общинските общообразователни училища е с 6,8%, а в нашето - със 7,2%.  

► СПРАВКА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП В ДОБРИЧКИТЕ УЧИЛИЩА КЪМ 04.01.2021 Г. 

№ Училище 
Подг. 
група 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Общо 

1-4 кл. 

Място 
според 

броя 

% от 
всички в 
1-4 кл. 

1. 
Обединено учили-
ще „Й. Йовков“ 

13 
6,9% 

14 
2,2% 

18 
2,8% 

20 
3,3% 

12 
1,8% 

64 12 2,5% 

2. 
Основно училище 
(ОУ) „Н.Вапцаров“ 

23 
12,2% 

16 
2,5% 

20 
3,1% 

25 
4,1% 

19 
2,9% 

80 10/11 3,1% 

3. 
ОУ „Панайот Во-
лов“  

28 
14,9% 

19 
2,9% 

24 
3,7% 

23 
3,8% 

27 
4,1% 

93 9 3,6% 

4. 
ОУ „Стефан Кара-
джа“ 

20 
10,6% 

22 
3,4%  

16 
2,5% 

18 
2,9% 

24 
3,6% 

80 10/11 3,1% 

5. ОУ „Хан Аспарух“ 0 
91 

14,1% 
52 

8,1% 
64 

10,4% 
45 

6,8% 
252 5/6 9,8% 

6. 
ОУ „Христо Смир-
ненски“ 

16 
8,5% 

17 
2,6% 

18 
2,8% 

29 
4,7% 

40 
6,0% 

104 8 4,1% 

7. ОУ „Христо Ботев“ 
37 

19,7% 
92 

14,3% 
59 

9,2% 
64 

10,4% 
62 

9,4% 
277 4 10,8% 

8. 
Средно училище 
(СУ) „Д. Талев“ 

0 
71 

11,0% 
57 

8,9% 
61 

9,9% 
63 

9,5% 
252 5/6 9,8% 

9. 
СУ „Св. Климент 
Охридски“ 

19 
10,1% 

76 
11,8% 

106 
16,5% 

106 
17,3% 

107 
16,2% 

395 2 15,4% 

10. 
СУ „Любен Кара-
велов“ 

0 
46 

7,1% 
50 

7,8% 
43 

7,0% 
45 

6,8% 
184 7 7,2% 

11. 
СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ 

0 
72 

11,2% 
85 

13,2% 
66 

10,8% 
95 

14,4% 
318 3 12,4% 

12. 
СУ „Петко Р. Сла-
вейков“ 

16 
8,5% 

100 
15,6%  

121 
18,8% 

87 
14,2% 

121 
18,3% 

429 1 16,8% 

13. 
Частно (Ч) СУ „Л. 
да Винчи“ 

7 
3,7% 

3 
0,5% 

5 
0,8% 

7 
1,1% 

1 
0,1% 

16 13 0,6% 

14. 
ЧОУ „Мария Мон-
тесори“ 

9 
4,8% 

4 
0,6% 

11 
1,7% 

0 0 15 14 0,6% 

► 
ОБЩО брой, % от 
всички в 1 - 4 кл. 

188 
643 

25,1% 
642 

25,1% 
613 

24,0% 
661 

25,8%  
2 559  
100% 

- - - 100% 
 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Все така да образова учениците и да им помага да станат добри и успешни 

хора в един динамично развиващ се свят. В духа на ценности като добросърдечност, 

съчувствие, емоционална интелигентност, доброжелателство, позитивни очаквания и 

вяра във възможностите Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Добрич да 

създава все повече и все по-ефикасни предпоставки за всеки свой възпитаник да раз-

вива собствения си потенциал, да търси високи хоризонти за пълноценно израстване 

и развитие, градеж и творчество, придобиване на богата култура и важни хуманис-

тични идеали, съвременно гражданско съзнание, нравственост и поведение. 



МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Постигане на още по-отчетлива удовлетвореност от нашите ученици, роди-

тели, служители и партньори и на по-високо ниво на адекватност в оценките на учеб-

ното ни заведение от градската общност спрямо тази на училището ни. („Ентусиазмът 

задава темпото, но постоянството постига целите.“ Дан Милман) Средно училище 

„Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Добрич да бъде:  

■  още по-ценено и желано от учениците и техните родители като институция, 

която предлага много добри условия за израстване и развитие на личността; 

■  все така предпочитано място за работа на мотивирани и висококвалифицирани 

педагогически и непедагогически служители;   

■  разполагащо с още по-съвременна позитивна, подкрепяща и толерантна среда и 

модерна материална-техническа база;  

■  все така даващо уникален принос за издигане авторитета на образованието в об-

щината, региона и страната ни. 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Ориентираност 

към личността 

Приоритетна задача за нас е добруването, успехът и пълноцен-

ното израстване и реализация на отделната личност. 

Равен достъп 

Всеки ученик, постъпил в училището ни, има право на качестве-

но образование, което отговаря на индивидуалните му характе-

ристики (дадености, способности, нужди, интереси, цели и др.). 

Единство в много-

образието   

Обучението и възпитанието в училището ни се осъществява при 

единна, подкрепяща, позитивна и толерантна културно-образо-

вателна среда, гарантираща защита и развитие на отделните 

специфики, традиции, ценности и идеали. 

Сътрудничество 

Целенасочени образователни политики от начален етап до зре-

лостниците, основаващи се на широко участие в сътрудниче-

ство с други институции - от концепцията до изпълнението. 

Гъвкавост   

Ориентиране на дейността ни към многообразните потребности 

на личността, насърчаване и подкрепа за всеки член на общ-

ността за системно търсене и намиране на ефикасен баланс 

между отговорност, личен принос и свободен избор. 

Отговорност 
Всички членове на общността ни носят отговорност за постига-

не на ефикасен и оптимален ефект за развитието ни. 

Равнопоставеност 

Всички заинтересовани страни да имат реални възможности за 

участие в планирането и реализирането на дейностите по из-

пълнение на стратегическите и оперативните цели. 

Ефикасност и мо-

дерност на обра-

зованието 

Колегията и общността целенасочено търсят и прилагат ефикас-

ни и иновативни подходи, методи, прийоми, модели и филосо-

фии за постигане на оптимални образователни резултати. 

Отчетност Всички участници в обучителната и възпитателната дейност от-

говарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 



ефикасност, ефективност и резултатност на политиките. 

Прозрачност и об-

ратна връзка 

Всички вътрешноучилищни нормативни актове да са плод на 

демократични взаимоотношения, екипна работа, оптимална ко-

муникация, балансирана подялба на отговорностите и да са 

публично достъпни. 

Ефективност 

Маркетингов подход, динамично управление, реализация и об-

вързване на целите, отговорностите и ресурсите с конкретни 

резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие. 

Автономност 
Училището провежда собствена политика, отговаряща на дър-

жавните образователни стандарти и регионални политики. 

Законосъобразност 

Всички цели, приоритети, мерки и конкретни наши действия да 

съответстват на Конституцията на Република България, на зако-

ните и другите нормативни и поднормативни актове. 

     

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

Приоритетно направление I. 
Повишаване на качеството и ефективността на учи-

лищното образование. 

Приоритетно направление II. 

Все по-пълно удовлетворяване на специфичните 

образователни потребности на учениците и нараст-

ващата взискателност на родителите. 

Приоритетно направление III. 
Целенасочено развиване на подобренията във вън-

шната и вътрешната училищна среда. 

Приоритетно направление IV. 

Оптимизиране на системата за квалификация на 

екипа за насърчаване на по-системното прилагане 

на добри практики и на иновации. 

Приоритетно направление V. 

Продължаване на утвърждаването на училището ни 

като авторитетен общностен център на национални 

и общочовешки добродетели, ценности и традиции 

и на перспективни мостове към бъдещето. 
 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Приоритетно направление I. Повишаване на качеството и ефективността на училищ-

ното образование. 

► ЦЕЛИ: 

1. Осигуряване на по-качествено и ефективно образование.  

2.   Повишаване на мотивацията за учене, изяви и реализация. 

3.   По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (интерак-

тивност,  проектна работа и др.), както и на оценяване на знанията на всеки ученик. 

4.  Гарантиране на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориен-

тирането му към конкретни резултати. 



5.  Разширяване и подобряване на формите за обучение и възпитание в дух на де-

мократично гражданство и патриотизъм, хуманистична култура и ценности, здравно и 

екологично възпитание, физическа активност и спорт. 

6.  Успешни участия във външните и доразвиване и усъвършенстване на системата 

за вътрешно оценяване. 

7. Засилване на възпитателната работа с учениците в посока на по-пълноценно 

личностно развитие. 

■  ДЕЙНОСТИ: 

1.  Прилагане на още по-ефикасни и целенасочени мерки за издигане  на качество-

то на обучение по всеки учебен предмет и за повишаване нивото на познавателните 

умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на 

учебното съдържание и овладяване на трайни умения и компетентности.  

2.  Повишаване равнището на родноезикова подготовка и грамотност. Акцент вър-

ху резултатите на учениците по български език и литература и по математика.  

3. Още по-отчетливо утвърждаване на чуждоезиковото обучение (по английски 

език, на втория чужд език - немски и руски), на другите традиционни за нас профи-

лиращи предмети в гимназиален етап - география и икономика и история и цивилиза-

ции, както и на компютърната подготовка и умения.   

4. Все по-голяма ориентираност на училищните дейности към интереса и мотива-

цията на учениците, към промените в живота им, както и най-вече към способността 

им да прилагат усвоените умения и компетентности на практика. 

5. Откриване на даденостите, нагласите и заложбите на всеки възпитаник, насоч-

ване на развитието му в области, в които той ще изяви най-добре своя потенциал, 

разнообразяване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с уче-

ниците, както и на допълнителните дейности с тях.  

6. По-системно прилагане на подходи и методи, основани на демократични прин-

ципи и на образователни модели, свързани с оптимална диагностика на индивидуал-

ните постижения и напредък на всеки наш възпитаник, определяне на потребностите 

му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа, както и на повишаване 

на  успеваемостта на учениците ни.   

7. Още по-отчетливо демократизиране и хуманизиране на дейностите в училище.  

8.   Привеждане на мотивираността, отговорността и на дисциплината на ученици-

те в съответствие с обществените реалности на един динамично развиващ се свят.  

9.  Повишаване на социалните умения на учениците и още по-системно налагане 

сред тях на позитивни модели на поведение, с минимализиране нивото на насилие и 

агресия в училището ни. 

10.  Създаване на още по-удачни условия за дейност и успешни изяви на ученици-

те със специални образователни потребности и на срещащите затруднения в усвоява-

нето на учебния материал.  

11.  Разширяване и утвърждаване на ролята на училищния екип за подкрепа на 

личностно развитие на учениците - психолози, педагогически съветник, логопед, ре-

сурсен учител.  



12. Реализиране на още по-ефикасни дейности за гражданско и здравно образова-

ние, за изграждане на навици и култура за здравословен начин на живот. 

13.  Подобряване на спазването на училищните изисквания от всички. 

14. Осъществяване на по-ефективна работа за привличане и задържане на учени-

ци и на училищен и държавен план-прием. 

14.1. Запазване на класовете преминаващи от четвърти в пети клас чрез залагане 

на повече часове по изкуства - музикална школа, танцова и такава по изобразително 

изкуство. 

14.2. Да се обсъди възможността за втора паралелка след седми клас от учебната 

2022/2023 г. и възможен профил или професия. Да се проучат мненията на браншо-

вите организации какви кадри липсват на пазара на труда. Да се осъществят с тях 

контакти, които да гарантират подкрепата им при евентуално сформиране. 

15. Повишаване количеството и качеството на публичните изяви на учениците. 

16. Засилване на ефикасността на взаимодействие с родителите и обществеността.  

17. Утвърждаване въвеждането и системното актуализиране на учителско и учени-

ческо портфолио.  

Приоритетно направление II. Все по-пълно удовлетворяване на специфичните обра-

зователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите. 

► ЦЕЛИ: 

1.  По-пълноценно откликване на изискванията на общността и обществото за все 

по-отговаряща на потребностите устойчива и перспективна образователна система с 

гарантирана публичност и прозрачност на управление и състояние.  

2. По-ефикасно предлагане на конкурентни образователни услуги за предварител-

но проучените потребности на настоящите и бъдещите родители и на техните деца. 

3. Разширяване, разнообразяване и подобряване на комуникацията и процесите на 

взаимодействие в училищната общност и с обществото на местно, регионално, наци-

онално и международно равнище.  

4. Все по-резултатно развиване на ефективността на връзките: учител-родител, 

училище-родителска общност, учебно заведение-общественост.  

5. Осигуряване на още по-подходяща позитивна среда на себеутвърждение в уче-

ниците ни, балансирано подкрепена от най-авторитетните за тях възрастни - родите-

ли, педагози, близки, приятели и общественици. 

6. Създаване на повече и по-разностранни условия за изява на всички ученици в 

съответствие с техните дадености, възможности, нагласи, желания, амбиции и цели.  

7. Изграждане на все по-удачни и пълноценни обстоятелства за още по-ефикасна 

приемственост между различните класове и степени.  

■  ДЕЙНОСТИ: 

1. Периодично анкетиране и анализиране на данните за предоставяните образова-

телни услуги и степента на удовлетвореност от тях сред ученици и родители. Ако 

децата виждат, че техните родители са ентусиазирани относно образованието, те са 



много по-настроени да виждат ходенето на училище в позитивна светлина и да бъдат 

по-податливи на обучение. Ангажирането и работата с родителите е една от най-

важните съставки на качествен учебно-възпитателен процес за учениците. 

2. Още по-удачно формиране на подходящ климат за добро координиране и хармо-

низиране на взаимоотношенията между училищния екип и семействата на учениците 

за постигане на по-отчетливи и трайни белези на загрижена общност, включително 

чрез инициативи за повишаване на емоционалната грамотност на възпитаниците ни. 

3. В училището ни градим още по-сполучливо позитивен организационен климат 

чрез създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения 

на загриженост между всички участници в образователния процес. 

3.1. Осигуряване на обществен транспорт до училището ни като два или три пъти 

на ден (сутрин, обед, следобед) автобуси от градските линии да посещават спирката 

пред учебното ни заведение (приложение № 5). 

3.2. Автобусите от квартал „Рилци“ сутрин и следобед да бъдат посрещани и из-

пращани от наши служители в близост до училището ни. За тази цел да бъдат прове-

дени разговори с обществеността от жилищния район. 

4. Все по-успешно и системно отчитане на интелектуалното,  емоционалното, соци- 

алното, духовно-нравственото и физическото развитие и гарантиране на още по-аде-

кватна подкрепа за всеки ученик в съответствие с възрастта, даденостите, потреб-

ностите, нагласите, интересите и целите му. 

5. Осигуряване на все по-добри условия и подкрепяща среда за учениците ни за 

формирането им като верни на стремежите си, целите и на уникалния си потенциал 

личности с висококачествена образователна подготовка и компетенции, със съвре-

менни хуманистични ценности, култура, рационална и емоционална интелигентност. 

6. Реализиране на мерки за придобиване на още по-ефикасни компетентности за 

разбиране, прилагане и утвърждаване в ежедневието ни на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството ни в Европейския съюз. 

7. Формиране на още по-удачен климат за повишаване равнището на социалното 

участие в общността ни („социалното участие е доброволно, себеналожено задълже-

ние за връзка и сътрудничество с другите в общността“ Бретон) без оглед на форма-

та му - реална или виртуална, важно е да дава чувство на чуваемост, принадлеж-

ност, полезност, мотивираност и удовлетворение на своите членове. 

8. Целенасочено обезпечаване на позитивна училищна среда за по-устойчиво и 

трайно усвояване на съвременни ключови компетенции: умения за учене; социални и 

граждански компетентности; инициативност и предприемчивост; културни компетент-

ности и умения за изразяване чрез творчество; дигитална компетентност; умения за 

подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт. 

9. Осигуряване на по-разнообразна, навременна и ефикасна педагогическа и пси-

хологическа подкрепа за ученици, родители, семейства, близки и общественост. 

10. Реализиране още по-пълноценни взаимодействия с родителската общност и 

техните законни представителства в лицето на училищното настоятелство и обще-

ствения съвет („Доброволческите организации преобразуват изолираните индивиди в 

публични граждани и допринасят за стабилността на обществото.“ Селман). 



11. Изпълване с още по-разнообразни и полезни функции на електронните дневни-

ци - родителите имат право и задължение редовно и своевременно да се осведомяват 

за успеха и развитието на децата им в образователния процес, за спазването на пра-

вилата в училището и за приобщаването им към общността. 

12. Осигуряване на още по-пълноценни мотивационни лостове за подпомагане на 

задължението на родителите да изграждат в децата си навици за самоподготовка ка-

то част от изграждането на умения за учене през целия живот. 

13. Прилагане на по-ефективни дейности за повишаване на позитивната обществе-

на оценка на труда, ролята, мястото и значението на колегията и на непедагогиче-

ския състав. 

14. Реализиране на още по-разнообразни и ефикасни дейности за стимулиране на 

повече и по-разностранни прояви на загрижена за всеки от настоящите и бъдещите 

си членове училищна общност.  

Приоритетно направление III. Целенасочено развиване на подобренията във външ-

ната и вътрешната училищна среда. 

► ЦЕЛИ: 

1. Създаване на още по-подходящи условия за активна учебно-възпитателна рабо-

та с учениците, при сътрудничеството и с подкрепата на родителите им. 

2. Прилагане на по-ефективни действия за превръщането на учениците ни във все 

по-активни и пълноправни участници в образователния процес.  

3. Повишаване на конкурентността и на привлекателността на учебно-възпитател-

на дейност, на училищната среда и на материално-техническата база.   

4. Продължаване на усилията за подобряване и естетизация на състоянието на 

външната и вътрешната училищна среда.  

5. Реализиране на още по-ефикасни дейности и механизми за закрила на здравето 

и безопасността на възпитаниците ни, за тяхното съвременно здравно образование, 

физическата култура, адекватни граждански права, отговорности, творчески дейно-

сти и изяви, отнасящи се до спокойствието, сигурността и безопасността им.  

6. Все по-важно място в работата с учениците ни да намира позитивната дисци-

плина, осъзнаване на причините за проблемното поведение и по-трайно усвояване от 

тях на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 

7. Осъществяване на още по-конструктивна комуникация и сътрудничество с роди-

телите, партньорите и институциите за постигане на по-резултатно обучение, възпи-

тание, израстване, изяви, реализация и социализация на учениците.  

■  ДЕЙНОСТИ: 

1. Своевременно поддържане и актуализиране в пълен обем на информацията за 

училището ни към Админ Про, в електронните дневници на Школо бг и други.  

2. Навременна подготовката на училищните нормативни актове и най-вече - обез-

печаване на спазването им, съобразени с целта - постигане на яснота, стабилност, 

ефикасност, прозрачност и перспективност на училищната организация. 



3. Осигуряване и поддържане на още по-ефективна ИКТ среда, надеждна и гъвка-

ва ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефикасността на упра-

влението и реализирането училищния образователен процес.  

4. Развитие и по-оптимално съчетаване на традиционни добри преподавателски 

практики с използването на технологии, подпомагащи изграждането на трайни нави-

ци, умения и компетенции, които ще осигурят на учениците ни конкурентна реализа-

ция, социализация и успех в съвременното общество, основано на знанието.   

5.  Въвеждане на нови иновативни образователни средства и технологии за осигу-

ряване на още съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес. 

6. Целенасочено продължаване на усилията ни за утвърждаване на атмосфера на 

толерантност и позитивна подкрепяща среда за учениците ни, на още по-ефикасна 

превенция и нетърпимост на насилието и агресията в училището ни и за още по-кон-

структивно решаване на проблемни ситуации. 

7. Осигуряване на още по-пълноценен  здравословен начин на живот, полезно уче- 

ническо хранене, екологично образование, хигиена и здравно обслужване. 

8. Разширяване и стимулиране на формите за възпитание и обучение в дух на де-

мократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, физиче-

ска активност и спорт. 

9. Поддържане на системите за видеонаблюдение, охрана и дежурство за подобря-

ване на сигурността и безопасността на учениците и материално-техническата база.  

10. Системно възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации, 

включително чрез периодично провеждане на практически обучения - проиграване 

на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена 

авария, терористичен акт и др.).  

11. Реализиране на по-ефикасна превенция на тютюнопушенето и употребата на 

алкохол и наркотични вещества сред учениците.  

12. Постигане на още все по-пълноценно, разнообразно и системно партньорство с 

родителите, партньорите и институциите - за осигуряване на оптимално равнище на 

обучение, възпитание, развитие и реализация на учениците ни. 

13. По-системно налагане на индивидуален подход в комуникацията и съвместната 

дейност с всяко дете и неговото семейство („Най-важният елемент от партньорството 

с родителите е комуникацията, която е постоянна и се случва достатъчно често, на 

разбираем език и във формат, който е удобен както за родителите, така и за учите-

ля.“ Епщайн). 

14. Все по ефективно и целенасочено налагане на култура на доверие и взаимно 

уважение в общността ни, особено във връзките на колегията с родителите. Търсене 

и откриване на нови форми на ефикасна комуникация и използване на ИКТ, особено 

в ситуация на продължаваща пандемия със стриктни мерки за безопасност. 

15. Облагородяване на извънучилищното пространство и двор. Боядисване на ог-

радата, покана за изрисуване на страничните стени на училището и трафопоста със 

съгласието на Енерго-Про от художници или групи за графити с образите на светите 

братя Кирил и Методий и други училищни символи. 



Приоритетно направление IV. Оптимизиране на системата за квалификация на екипа 

за насърчаване на по-системното прилагане на добри практики и на иновации.   

► ЦЕЛИ: 

1. Още по-целенасочена работа за повишаване на образователните резултати и на 

мотивацията за учене на учениците ни, включително чрез промяна във фокуса на ра-

бота, методите на преподаване и ролята на учителя - повече да провокира интереса 

за учене, да свърже различни знания и да направи обучението по-практически ори-

ентирано и интересно. 

2. Все по-успешно използване на полезни и разнообразни квалификационни фору-

ми за осъвременяване на професионалното равнище на училищния ни екип, включи-

телно чрез взаимно учене, обмяна на добри практики и провокиране за иновации. 

3. Още по-целенасочено и ефективно налагане на култура на мотивиране на доб-

рите и креативни учители и други служители, на насърчаване на иновациите, творче-

ските решения и на отговорността към резултатите на учениците ни. 

4. Създаване на все повече и по-разнообразни предпоставки в планирането и орга-

низацията на образователния процес и в педагогическата практика на екипа да се от-

крояват по-отчетливо ефективността, оригиналността и творчеството. 

5. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на успешното кариерно развитие на  

педагогическите и непедагогическите служители, при повишаващи се изисквания към 

тяхната работа и при по-ефикасно съобразяване с целите и правата им, личностното 

и професионалното им достойнство.  

6. Реализиране на още по-ефективни дейности за усвояване на знания и формира-

не на умения и компетентности от екипа, свързани с използване на успешни подходи 

в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагнос-

тика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед на постигане 

на по-качествено образование и пълноценно личностно развитие на учениците. 

7. Осъвременяване и усъвършенстване на професионалните умения на колегията, 

промяна и още по-качествено развитие на нагласите и ценностите в съответствие с 

динамиката на общественото развитие и образователни изисквания. 

■  ДЕЙНОСТИ: 

1. Създаване на още по-делова, толерантна и творческа атмосфера на гласност и 

откритост за обсъждане на постигнатите успехи и възникналите трудности в учебно-

възпитателната работа, както и резултатни пътища за разрешаването им. 

2. Усъвършенстване на утвърдилата се система за квалификация, осъвременяване 

на индивидуалната квалификация на всеки педагогически служител. Провеждане на 

въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на колегията.  

3. Използване на разнообразни форми на квалификационна дейност - фокус групи, 

практикуми, тренинги, семинари, представяне на добри практики, обмени на опит, 

лектории, дискусии, участия в конференции и други за още по-пълноценно реализи-

ране на училищните политики, за осигуряване на индивидуален напредък на члено-

вете на екипа и за подобряване на образователните резултати на учениците ни. 



4. Постигане на по-оптимално удовлетворяване на професионалните интереси на 

педагогическите специалисти, осигуряване на по-разнообразни и резултатни възмож-

ности за планиране на личностното и професионалното им израстване и кариерно 

развитие, осигуряване на ефикасно изпълнение на дадените в резултат на контрол и 

атестиране препоръки и насоки за професионално усъвършенстване. 

5. Реализиране на разностранни инициативи за мотивиране на членовете на коле-

гията за превръщане на училището ни в още по-пълноценна среда за професионална 

и личностна изява, за разгръщане на творчеството и иновациите и за представяне и 

обмяната на добри практики. 

6. Осигуряване на навременно и пълноценно обучение на учителите при въвежда-

нето на нови учебни програми, подобряване на личната компетентност на учителите 

чрез вътрешноучилищната система за квалификация и чрез участие във форумите на 

местно, регионално, национално и международно ниво.  

7. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни 

програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни пред-

метни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване 

и информационните и комуникационни технологии.  

8. Разширяване и разнообразяване на използването на удачни за учениците, роди-

телите и колегията електронни платформи (Школо, Тиймс, Уча.се и др.), програми и 

проекти за  успешно  обучение,  възпитание,  комуникация и  социализация, на елек- 

тронните умения на педагогическия екип и на администрацията.   

9. Квалификационна подкрепа за осъвременяване на компетенциите на педагоги-

ческите специалисти по актуални теми и проблеми: • съвременни методи на препода-

ване, взаимодействие и комуникация; • формиране на по-високи равнища на мотиви-

раност за учене и образователни изяви на възпитаниците ни; • осигуряване на по-

ефективна подкрепа и среда при работа с ученици в риск и със СОП; • ефикасни зна-

ния, умения и компетенции за справяне с агресията, насилието и тормоза; • още по-

резултатна учебно-възпитателна дейност с изявени и надарени подрастващи; • из-

ползване на съвременни методи в оценяването на учебните резултати и при диагнос-

тиката на личностното развитие на учениците; • ефикасни методи и прийоми за фор-

миране на по-трайни нагласи за практическо прилагане на учебното съдържание; • 

ефективни форми на сътрудничество с родителите и общността редица други.   

10. Реализиране на системни и ефикасни дейности за облекчаване на труда на пе-

дагогическите служители при воденето, попълването, анализирането, отчитането и 

съхраняването на училищната документация.  

11.  Подсигуряване и насърчаване на придобиването на необходими нови умения, 

на достъпа до различните форми за самоподготовка и за саморазвитие и на модерно 

непрекъснато образование за постигане на оптимално индивидуално развитие от все-

ки член на училищния състав. 

12. Разширяване и усъвършенстване на моделите, формите и методите за контрол 

на учебно-възпитателната работа на колегията, на дейността на непедагогическия 

персонал, на мотивирането и стимулирането на служителите за осигуряване на съот-

ветствие между социалната практика, потребностите на образователната система и 



равнището на професионална компетентност и за създаване на по-пълноценни въз-

можности за задоволяване на професионалните интереси на педагозите. 

13. Насърчаване и разнообразяване на съвместната дейност с МОН, РУО, община 

гр. Добрич, на ефективни партньорства с институции, организации, фирми и НПО от 

града, региона, страната и чужбина институции, включително чрез участия в нацио-

нални и международни програми и проекти като важен инструмент за въвеждане на 

добри управленски и педагогически практики. 

14. Усъвършенстване и обогатяване на компетентностите (знания, умения и отно-

шения) на членовете на колегията за активно подпомагане на учениците при органи-

зиране и разнообразяване на училищния живот извън сферата на обучението, с цел  

формиране на умения за работа в различна житейска среда, на толерантност, съпри-

частност и емпатия, при ученическо самоуправление и при работа в екип, инициатив-

ност и предприемачество в доброволчеството, в дейностите по проекти и други. 

Приоритетно направление V. Продължаване на утвърждаването на училището ни ка-

то авторитетен общностен център на национални и общочовешки добродетели, цен-

ности и традиции и на перспективни мостове към бъдещето. 

► ЦЕЛИ: 

1. Овладяване на негативните демографски процеси и постигане на по-пълно съз-

вучие между позитивните мнения и нагласи на членовете на училищната ни общност 

и тези на гражданството и обществеността. 

2. Реализиране на още по-разнообразни и ефективни дейности за подобряване на 

качеството на образованието в училището ни, на резултатите на учениците и на въз-

можностите им за по-пълноценно израстване, изява, социализация и реализация. 

3. В училището ни да се подобрят още предпоставките и условията за обучение и 

възпитание в здравословна, безопасна, сигурна, толерантна и подкрепяща среда, да 

продължи целенасоченото модернизиране на материално-техническата база. 

4. Става все по-важно нашите ученици да придобиват съвременни компетентности, 

необходими за успешната им личностна и професионална реализация и активен 

граждански живот в България, Европа и света. 

5. Да осъществяваме още по-ефективно планиране, организиране и реализиране 

на системни и ефикасни дейности за отстояване, утвърждаване и издигане на авто-

ритета на училището и общността ни. 

6. Учебното ни заведение да се превръща в още по-действен и авторитетен общно-

стен център, генериращ идеи, диалог, позитивни решения, резултатна съвместна 

дейност и практики на местно, национално и международно равнище. 

7. Да осигуряваме все по-успешно развитие на училището ни в правилната посока, 

модернизиращо и демократизиращо се, отговарящо все повече и по-добре на нужди-

те и очакванията на учениците, семействата, общността и обществеността. 

■  ДЕЙНОСТИ: 

1. Системно, целенасочено и ефективно проучване и анализиране на потребности-

те на ученици, служители и родители с цел предлагане на още по-разнообразни об-

разователни услуги, все по-пълно отговарящи на потребностите, ценностите и култу-



рата на общността, гражданството и обществото. (Да приемем, че всички са учители 

и всички са обучаеми.) Предприемане на още по-ефективни действия за подобряване 

на училищните резултати на НВО и ДЗИ. 

2. Усъвършенстване на ефикасността на училищната комуникационна стратегия: • 

във вътрешен план - с колегията, учениците и непедагогическия персонал; • с роди-

телската общност (например с използването на поне три различни метода на кому-

никация - електронни дневници, фейсбук групи, уебстраници, онлайн и реални срещи 

и дискусии, информационни материали, радио, табла за обяви и редица други; • с 

партньори, приятели, институции, организации, медии, граждански формирования, 

НПО, бивши възпитаници и други. 

3. Още по-успешно адаптиране на учебната среда и материално-техническа база 

към все по-разнообразните потребности и интереси на учениците и техните родите-

ли, близки и семейства, както и на обществото, в съзвучие с идеите, вижданията и 

нуждите на училищния екип с цел формиране на по-трайна обич към ученето, като 

акцентът да се премества все повече към подходи и методи как да се учи ефикасно и 

интересно, а не върху ограничения подход на наизустяването и възпроизвеждането. 

4. Постигане на по-оптимално ниво на мотивираност във възпитаниците ни чрез 

осигуряване на по-съдържателна и ефикасна учебно-възпитателна работа, както и 

организиране и провеждане на училищни и извънучилищни инициативи за: • насър-

чаване и оценяване високите постижения и подобрението, индивидуалния напредък 

и личностното развитие на учениците, както и на представители на персонала и на 

общността; • все по-целенасочено развиване на уменията на учениците да си сътруд-

ничат, да мислят критично, но и градивно, да работят в екип, насърчаване на учени-

ческото самоуправление, доброволчеството и осигуряване на още по-разнообразни 

възможности на възпитаниците ни да реализират свои идеи, както в клас, така и в 

живота на училището; • организиране, провеждане и участия в олимпиади, конкурси, 

състезания, изложби, екскурзии, съвместна дейност с образователни, научни и кул-

турни институти, фирми и НПО, спортни форуми, в тържествени събития от училищ-

ния, местния, регионалния, националния и международния календар и редица други.  

5. Още по-удачно развиване на системата за занимания по интереси, извънкласни 

и извънучилищни дейности, за създаване на по-разнообразни условия за активна де-

ятелност и изява, за по-добрата организация на свободното време и за по-успешно 

развитие на творческия потенциал на учениците. Своевременно информиране, ор-

ганизиране и поощряване за участие на училищни формации и индивидуално в дет-

ски и младежки конкурси от регионален, национален и международен характер. Раз-

работване и мотивиране за включване на все повече наши възпитаници в национал-

ни и международни проекти и програми. 

6. Повишаване на социалните умения на учениците ни чрез подпомагане на физи-

ческото, социалното, културното и личностното им развитие. Осигуряване на индиви-

дуален и групов достъп до добри национални и международни образователни ресур-

си, специализирани учебни помагала и услуги за надграждане на образователното 

равнище, самообучение и саморазвитие. Разнообразяване на работата на училищния 

училищен съвет и на други ученически формирования. По-активно съдействие и под-

крепа за инициативите на учениците от педагогическата колегия и от общността. 



7. Bce no-MacoBo HaBflh3aHe na l4KT B yqilnilUHoro o6pasoBaHile c orneA noAroroBKa
Ha yqeHilqhre 3a pa6ora il xilBor a rnQopr.raqmoHHoro o6qecrao (6asa sa paspa6orBaHe

Ha npoeKTil, npe3eHraqtttA tA ApyftA npoAyKrr or yqeHrqrre). Pasu[pqBaHe Ha cb34aBa-
Hero il ilsnofl3BaHero Ha eneKrpoHHo yve6no cb4bpxaHrae. Oule no-ycneuHo npeBpbu-la-

He Ha yqe6noro HH 3aBeAeHile B r,ffiQopr"rarliloHeH qeHTbp c ny6nrryBaHe 3a cao6oAeFl

AOCTbn Ha nO-U]/pOK Kpbr MaTepilaflil il none3HLr Bpb3Kr4, c no-oTqeTnilB aKueHT KbM no-
nYnflpv3t4paHe Ha nocTrxeH4q Ha yqeHrqrTe, neAaron4qecKh il HeneAaTorhqecKil cnyxil-
Tenv tA Apynt npeAcraBilTeail Ha o6ulnocrra.

B. Aa ce 3anoqHe c noAroroBKara Ha 150-roAttulvte a6wneil Ha yLlilnilqero HLl, roilro
e npe.3 2022 r.3a qenra Aa ce r,rapa6orr nporpaMa, Aa ce npeABilAr 6ro4xer il Aa ce no-
Tbpcer 6ueuu Bb3nilTaHilLll4, Kor4To Aa 6u4ar aHraxr4paHil HaBpeMe c aBTopilTerHara ro-
Al4lxHilHa. [lo rosil noBOA 4a ce cb3AaAe u p5uneilHa 6pouypa ,.Trpcau]4 Ha raflaHTil".

(Cucronnrero Ha eAna o6r4Hocr Moxe Aa 6r4e pa3no3Haro no cneAHilTe npilMepHil
6enesr: o fioBepile MexAy qfleHoBere; . Hafiilqile Ha cnoAeneHr qeHHocrl4; . KanallilTer
3a cbrpy4Hr,lL{ecrBo B ilMero Ha AbarocpoqHr o6u{Hocrnn \entt;. cnoco6nocr Aa Mo6unu-
3ilpa pecypcil 3a coqranHo yqacrile qpe3 ycroilqueu Mpexil e o6r4nocrra.)

Hacrosqara crparerus e nphera Ha 3acegaHue Ha fle4aroruqecKhtt cbBer/ npoBeqeHo
ua 25.02.2021 r. (nporoxon N9 6 or 01.03.2021 r.) u o4o6peua or O1qecraeHus cbBer Ha
sace4aHhel ocbqecrBeHo Ha 22.04.2021 r. (nporoxon N9 2 or 26.04.2021 r.).

27.04.2021 roA.

rpa4 [o6pr,rv l-eoprree)



АНОНИМНА АНКЕТА С РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ III, IV, IX И X КЛАС, УЧЕНИЦИ В  VI, VII     Приложение 1 
КЛАС И С ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ОТЧИТАНЕ РАВНИЩЕТО НА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ-

ТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО НИ ДО 2020 Г. И ЗА НАГЛАСИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО МУ РАЗВИТИЕ ДО 2024 Г. 
 

Молим, отбележете с оценки от 1 (най-ниската) до 8 (най-високата) вярното според Вас за:  
1) четиригодишния период до 2019/2020 г.; 2) очакваното и желаното от Вас до 2023/2024 г.)! 

 

№ Показател 1) 2) 

1. 
Училищната дейност все повече е ориентирана към интереса и мотивацията на учениците, към промените в 
живота им, както и най-вече към способността им да прилагат усвоените умения и компетентности на практика 

  

2. 
Все повече отчитаме интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото раз-
витие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите и интересите му 

  

3. 
При оценяването на учениците ни се цели най-вече диагностика на индивидуалните постижения и напредъка 
на всеки, определяне на потребностите им от учене и на областите, в които имат нужда от подкрепа 

  

4. Учениците ни се превръщат във все по-активни и пълноправни участници в образователния процес   

5. 
Все по-важно място в работата с учениците ни намира позитивната дисциплина, осъзнаване на причините за 
проблемното поведение и усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите 

  

6. 
Чрез екипна работа се осигурява все по-успешна подкрепа за личностно развитие на учениците, която включва 
дейности по превенция на насилието и трайно преодоляване на проблемното поведение 

  

7. 

Осигуряваме все по-добри условия и подкрепяща среда за учениците ни за формирането им като верни на 
стремежите си, целите и на уникалния си потенциал личности с висококачествена образователна подготовка и 
компетенции, със съвременни хуманистични ценности, култура, рационална и емоционална интелигентност  

  

8. 

Целенасочено работим за повишаване на образователните резултати и на мотивацията за учене на учениците 
ни, вкл. чрез промяна във фокуса на работа, методите на преподаване и ролята на учителя - повече да прово-
кира интереса за учене, да свърже различни знания и да направи обучението по-практически ориентирано 

  

9. 
Подобрява се качеството на образованието в училището ни, на резултатите на учениците и на възможностите 
им за по-пълноценно израстване, изява и реализация 

  

10. Все повече наши ученици имат положително отношение към здравословния начин на живот и към спорта   

11. 
Става все по-важно нашите ученици да придобиват компетентности, необходими за успешната им личностна и 
професионална реализация и активен граждански живот в България, Европа и света 

  

12. Хуманизмът и толерантността са все повече в основата на взаимоотношенията в училището ни    

13. 
В училището ни се подобряват предпоставките и условията за обучение и възпитание в здравословна, безо-
пасна, сигурна, толерантна и подкрепяща среда 

  

14. Подобрява се адекватно и целенасочено учебната среда и материално-техническата база на училището ни   

15. Управлението на училището става все по-прозрачно, предвидимо, ефикасно и перспективно   

16. Целенасочено работим за съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност   

17. 
Още по успешно използване на квалификационните форуми  за осъвременяване на професионалното равни-
ще на училищния ни екип чрез взаимно учене, обмяна на добри практики и провокиране за иновации 

  

18. 
Налагаме целенасочено и ефективно култура на мотивиране на добрите и креативни учители, на насърчаване 
на иновациите, творческите решения и на отговорността към резултатите на учениците ни 

  

19. 
Създават се все повече предпоставки в организацията на образователния процес и в педагогическата практи-
ка на учителите все по-ясно да се открояват иновативността, ефективността, оригиналността и творчеството 

  

20. 
Повишава се позитивната обществена оценка на труда, ролята, мястото и значението на педагогическите слу-
жители в училището ни, все повече се зачитат правата, личностното и професионалното им достойнство 

  

21. 
В училището ни градим успешно позитивен организационен климат чрез създаване на условия за сътрудниче-
ство, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в образователния процес 

  

22. 
Партньорство с родителите става все по-пълноценно, разнообразно и системно - за осигуряване на оптимално 
равнище на обучение, възпитание, развитие и реализация на учениците ни 

  

23. 

В училището ни формираме подходящ климат за добро координиране и хармонизиране на взаимоотношенията 
между училищния екип и семействата на учениците за постигане на по-отчетливи и трайни белези на загриже-
на общност, включително чрез инициативи за повишаване на емоционалната грамотност на възпитаниците ни 

  

24. 
Постигаме все по-успешно съответствие и перспективна за развитието на училището ни хармонизация със за-
кона за предучилищното и училищното образование и свързаните с него подзаконови цели, стандарти и актове  

  

25. 
Осъществяваме по-ефективно планиране, организиране и реализиране на системни и ефикасни дейности за 
отстояване, утвърждаване и издигане на авторитета на училището и общността ни 

  

26. 
Развитието на училището ни е в правилна посока, модернизиращо и демократизиращо се, отговарящо все по-
вече и по-добре на нуждите и очакванията на учениците, на семействата им и на общността 

  

27. 
Училището ни става все по-действен и авторитетен общностен център, генериращ идеи, диалог, позитивни ре-
шения, резултатна съвместна дейност и практики на местно, национално и международно равнище 

  

 



Приложение № 2 
 

СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНОТО ПРОУЧВАНЕ С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НИ В ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ, ДЕВЕТИ И ДЕСЕТИ КЛАС - 
ОБЩО 226 ДУШИ И СЪС 197 УЧЕНИЦИ ОТ ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС, ОБЩО 423 АНКЕТИРАНИ 

 

Въп-
рос 
№ 

3 кл. - 
2019 
/20 

6,7,8т.-
бр.р. 

4 кл. - 
2019 
/20 

6,7,8т.-
бр.р. 

9 кл. - 
2019 
/20 

6,7,8т.-
бр.р. 

10 кл. 
- 2019 

/20 
6,7,8т.-
бр.р. 

6 и 7 кл. 
- 2019 

/20 
6, 7, 8т. 
- бр.уч. 

Общо 
2019 
/20 

6,7,8т.- 
бр. 

Общо 
2019 
/20 

6,7,8т.- 
% 

3 кл. - 
2023 
/24 

6,7,8т.-
бр.р. 

4 кл. - 
2023 
/24 

6,7,8т.-
бр.р. 

9 кл. - 
2023 
/24 

6,7,8т.-
бр.р. 

10 кл. 
- 2023 

/24 
6,7,8т.-
бр.р. 

6 и 7 кл. 
- 2019 

/20 
6, 7, 8т. 
- бр.уч. 

Общо 
2023 
/24 

6,7,8т.. 
- бр. 

Общо 
2023 
/24 

6,7,8т.. 
- % 

Раз-
лика в 
броя 

на точ-
ките 

Забележка 

1 47 41 22 7 75 192 45,4% 58 80 42 18 138 336 79,4% 144 с най-голяма разлика в точките 

2 51 53 22 5 69 200 47,3% 58 77 38 19 142 334 79,0% 134 3-та най-голяма разлика в точките 

3 56 51 29 5 72 213 50,4% 62 81 43 19 147 352 83,2% 139 2-ра най-голяма разлика в точките 

4 54 62 25 9 91 241 57,0% 61 82 39 9 147 338 80,0% 97  

5 50 52 23 6 83 214 50,6% 61 79 29 13 153 335 79,2% 121  

6 52 55 23 6 86 222 52,5% 62 82 42 16 152 354 83,7% 132  

7 55 60 23 9 96 243 57,5% 59 81 43 18 160 361 85,3% 118  

8 54 62 28 4 82 230 54,4% 61 83 33 16 147 340 80,4% 110  

9 49 54 28 5 96 232 54,9% 62 80 42 15 155 354 83,7% 122  

10 45 62 24 12 93 236 55,8% 61 84 44 17 159 365 86,3% 129  

11 53 50 24 4 101 232 54,9% 63 76 42 17 162 360 85,1% 128  

12 54 63 28 9 104 258 61,0% 63 82 46 17 164 372 87,9% 114 2-ро място по очаквания до 2024 г. 

13 57 59 29 12 111 268 63,4% 62 84 45 12 163 366 86,5% 98  

14 55 59 31 13 122 280 66,2% 64 80 47 20 168 379 89,6% 99 с най-големи очаквания до 2024 г. 

15 47 48 32 8 112 247 58,4% 64 81 46 19 157 367 86,8% 120  

16 57 57 25 13 112 264 62,4% 62 80 45 17 165 369 87,2% 105 3-то място по очаквания до 2024 г. 

17 51 52 35 15 106 259 61,2% 61 77 38 7 163 346 81,8% 87  

18 54 58 34 17 101 264 62,4% 64 80 48 6 147 345 81,6% 81  

19 43 60 32 14 91 240 56,7% 61 79 34 9 152 335 79,2% 95  

20 56 60 34 15 96 261 61,7% 62 80 37 7 159 345 81,6% 84  

21 51 55 36 19 108 269 63,4% 64 80 40 7 163 354 83,7% 85  

22 57 56 32 17 100 262 61,9% 62 80 34 8 166 350 82,7% 88  

23 56 56 42 18 95 267 63,1% 62 81 24 7 161 335 79,2% 68 2-ра най-малка разлика в точките 

24 48 52 40 18 103 261 61,7% 62 76 33 8 161 340 80,4% 79  

25 53 59 32 19 111 274 64,8% 62 77 35 8 165 347 82,0% 73 3-та най-малка разлика в точките 

26 56 64 35 20 127 302 71,4% 65 64 38 13 167 347 82,0% 45 с най-малка разлика в точките 

27 53 55 38 19 117 282 66,7% 64 82 43 9 167 365 86,3% 83  
 



                                                                                                 СПРАВКА                                                                                    Приложение № 3 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ИЛИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА 16.09. - 21.12.2020 Г. - 65 УЧ. ДНИ 
 

Клас 
Първи период: 16.09.-

28.10.2020г. 
Втори период: 29.10.-

06.11.2020г. 
Трети период: 09.11.-

20.11.2020г. 
Четвърти период: от 
23.11. до 27.11.2020г. 

Пети период: 30.11. - 
21.12.2020г. 

Пр. 
уч. 
д. 

ОР 
ЕС 

уч.д 

1а Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

1б Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

1в Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

2а Присъствено - 29 учебни дни! Пр. - 2 уч.д., ОРЕС - 3 уч. д.! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 36 29 

2б Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

2в Присъствено - 29 учебни дни! Пр. - 2 уч.д., ОРЕС - 3 уч. д.! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 36 29 

2г Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

3а Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

3б Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

3в Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

4а Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

4б Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

4в Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

4г Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

5а Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

5б Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

5в Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

5г Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

5д Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

6а Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

6б Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

6в Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

6г Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

7а Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

7б Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

7в Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

7г Присъствено - 29 учебни дни! Присъствено - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 39 26 

8а Присъствено - 29 учебни дни! ОРЕС - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 34 31 

9а Присъствено - 29 учебни дни! ОРЕС - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 34 31 

9б Присъствено - 29 учебни дни! ОРЕС - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 34 31 

10а Присъствено - 29 учебни дни! ОРЕС - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 34 31 

11а Присъствено - 29 учебни дни! ОРЕС - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 34 31 

11б Присъствено - 29 учебни дни! ОРЕС - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 34 31 

12а Присъствено - 29 учебни дни! ОРЕС - 5 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 5 уч. дни! ОРЕС - 16 учебни дни! 34 31 
 



                                                                                         СПРАВКА                                                                       Приложение № 4 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ОРЕС ЗА 04.01. - 31.03.2021 Г. - 61 УЧ. ДНИ, А ОТ 16.09.2020 Г. - 126 УЧЕБНИ ДНИ 
 

Клас 
Шести период: 04.01. -

02.02.2021г. 
Седми период: 04.02. -

17.02.2021г. 
Осми период: 18.02. -

02.03.2021г. 
Девети период: 04.03. -31.03.2021г. 

Прис. 
уч. д. 
2020/21 

ОРЕС 
уч. д. 
2020/21 

1а Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

1б Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

1в Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

2а Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 89 37 

2б Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

2в Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 89 37 

2г Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

3а Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

3б Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

3в Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

4а Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

4б Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

4в Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

4г Присъствено - 22 уч.дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 10 уч. дни, ОРЕС - 8 учебни дни! 92 34 

5а ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 9 уч.дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 48 78 

5б ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 9 уч.дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 48 78 

5в ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 9 уч.дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 48 78 

5г ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 9 уч.дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 48 78 

5д ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 9 уч.дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 48 78 

6а ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! ОРЕС - 9 учебни дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 46 80 

6б ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! ОРЕС - 9 учебни дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 46 80 

6в ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! ОРЕС - 9 учебни дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 46 80 

6г ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! ОРЕС - 9 учебни дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 46 80 

7а ОРЕС - 22 учебни дни! Присъствено - 10 уч.дни! ОРЕС - 9 учебни дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 49 77 

7б ОРЕС - 22 учебни дни! Присъствено - 10 уч.дни! ОРЕС - 9 учебни дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 49 77 

7в ОРЕС - 22 учебни дни! Присъствено - 10 уч.дни! ОРЕС - 9 учебни дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 49 77 

7г ОРЕС - 22 учебни дни! Присъствено - 10 уч.дни! ОРЕС - 9 учебни дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 49 77 

8а ОРЕС - 22 учебни дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 60 66 

9а ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! ОРЕС - 9 учебни дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 41 85 

9б ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! ОРЕС - 9 учебни дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 41 85 

10а ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС-8 уч.д., пр.-2 уч.д. Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 55 61 

11а ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 9 уч.дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 43 83 

11б ОРЕС - 22 учебни дни! ОРЕС - 10 учебни дни! Присъствено - 9 уч.дни! ОРЕС - 20 учебни дни! 43 83 

12а ОРЕС - 22 учебни дни! Присъствено - 10 уч.дни! Присъствено - 9 уч.дни! Присъствено - 7 уч. дни, ОРЕС - 13 учебни дни! 60 66 
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1a 24 10 I 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0
16 24 B 4 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 4
1e 24 7 4 2 3 1 1 1 3 0 0 0 0 2

1 xn. 72 25 15 2 11 L 2 3 3 L 0 0 2 6
2a 22 10 5 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 0
26 20 7 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 6 0
2a 22 10 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 4
2r 20 B 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1

2 xn. 84 35 L2 2 7 1 3 1 2 0 0 2 t4 5
3a 22 B 3 0 4 0 0 0 0 2 0 0 4 1

36 22 B 2 0 5 2 2 1 0 0 0 0 2 0
3e 22 7 7 0 5 0 I 0 0 0 0 1 1 0

3 Kn. 66 23 12 0 L4 2 3 I 0 2 0 1 7 1
4a 24 I 4 0 5 0 1 1 0 0 0 2 2 0
46 24 8 3 I 5 I 3 0 0 0 0 0 2 1

4e 22 4 7 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5 1

4r 24 6 4 1 7 2 1 0 0 0 0 0 3 0
4 xn" 94 27 18 2 20 4 6 1 o 0 o 2 t2 2
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6a 27 6 7 1 4 1 2 0 0 0 0 0 6 0
66 23 B 4 1 6 0 0 1 0 0 0 0 3 0
6s 27 11 4 0 4 2 1 0 0 1 0 1 2 1

6r 26 9 9 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2

6 Kn. 103 34 24 2 18 3 3 1 I 1 0 2 11 3
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8 xn. 25 6 6 0 9 1 0 0 o I o 1 1 0
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11a 18 3 6 1 1 0 0 1 2 0 0 1 2 1
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