
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ'' 

Отчет за изпълнение на 
Плана на 

дейностите за реализиране на 
Стратегията 

през учебната 2021-2022г. 
Изпълнението на плана на дейностите за реализиране на Стратегията 

допринася за постигането на основната цел - поддържане на високо качество на 

обучението и възпитанието, чрез личностно-ориентиран подход към ученика. 

Планът е основен инструмент за реализирането на Стратегията за развитие и 

представлява неразделна част от нея. 

През учебната 2021-2022 година ОУ" Св. Св. Кирил и Методий" изпълняваше 

успешно своята стратегия. През годината имаше онлайн обучение, което не 

попречи училището да продължи своята основна мисия да осигурява 

съвременна, модерна и висококвалифицирана подготовка на учениците от 

първи до седми клас, която успешно да съчетава националните традиции с 

европейското измерение, чрез развитие на индивидуалните способности на 

всеки ученик, учител, администратор; 

Да подготвя българските ученици за учене през целия живот, чрез предоставяне 

на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за 

качество. 

Да формира ученици - личности от първи до седми клас - знаещи и можещи, с 

широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни 

да живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света. 

Адрес: гр. Самоков 2000, Община Самоков 
У А. „Св. Св. Кирил и Методи" № 2 

Телефон/факс: +359 (0)722 /66382; 88070 
е-Mail: un kirilimetodi@abv.bg 

h tip:!7 пи kwlimetndi, еи 
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Да осигури равен достъп до образование независимо от етнос, пол, социална 

принадлежности и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на 

училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и 

пълноценна личностна реализация. 

Да даде качественото образование и възможност на децата да се развиват като 

отговорни, грижовни и активни членове на обществото. 

Да предостави възможност на всяко дете да развие таланта, така че да живее 

пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като 

самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. 

Педагогическият колектив на ОУ "Свети свети Кирил и Методий" чрез 

постоянната си работа създава гаранции, че учениците придобиват, знанията и 

уменията, които са им необходими, за да продължат да учат цял живот, да се 

трудят и проявяват високо гражданско съзнание. 

Разпространението на COVID-19 и обявената принудителна изолация постави 

училищната общност отново пред предизвикателство, свързано с въведеното 

извънредно положение за ограничаване на пандемията. Организирането на 

учебните часове и междучасия беше съобразено с разпоредбите на МОН и РЗИ 

така, че да се избегне струпване на големи групи от ученици в училищните 

коридори, училищната лафка и двора на училището. През м. ноември започна 

дистанционно неприсъствено обучение в групи по паралелки. 

Трансформирането на класната стая, с цел достигане до всеки ученик и в 

синхрон с революцията на дигиталните технологии, се осъществяваше чрез 

използваната и предходна учебна година Google Classroom- облачна 

платформи за обучение, в която училището вече има свой акунт и поща 

Учебните занимания в електронна среда продължиха да се осъществяват в 

виртуални класни стаи, където учениците имат свои акаунти и поща. 

Проведеното синхронно обучение дава възможност на децата и учителите да 

имат постоянно жив контакт, да участват ативно в учебния процес и да имат 

достъп до необходимите материали и ресурси. Учебният процес в електронна 

среда освен интересен за учениците е и подходящ за провеждане на 

диагностика, своевеременна обратна връзка и необходимото консултиране по 

всеки учебен предмет. Включването на модерните технологии, които децата 
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харесват и ползват, допринесе за голямата активност на учениците и лесното 

приспособяване към необичайния начин на преподаване. 

Спокойната обстановка създаде условия за ползотворно обучение за всички 

мотивирани ученици, а с учениците, срещащи затруднения при усвояване на 

учебния материал, се работеше индивидуално. 

Предимства на дистанционното обучение: учениците могат да се обучават със 

свое собствено темпо; интерактивността представя информацията по нов и 

интересен начин; учениците имат достъп до своето обучение посредством 

портал в мрежа или платформа за електронни обучения 24 часа, 7 дни в 

седмицата; учениците придобиха нови компетентности, знания, умения и 

нагласи. 

Недостатъци на дистанционното обучение: липса на жив социален контакт; 

съществуват ограничения в наличието на различни устройства и технически 

ограничения, свързани със скоростта на интернетната връзката, покриването на 

определени хардуерни и софтуерни стандарти; нивото на техническите умения 

на участниците ученици, родители и учители; организирането на подобен тип 

обучение изисква допълнителни значителни инвестиции. 

Разнообразявайки, както методите за постигане на успеваемост с учениците ,без 

да се изключва традицията в образованието, във времето на извънредното 

положение, се използваха, разработваха и въвеждаха иновативни елементи. 

Посоки на работа в ОУ" Св. Св. Кирил и Методий" бяха „Училище в облака" и 

„Проектно-базирано обучение". В изпълнението и се планираха групови и 

индивидуални проекти за изпълнение, работа в облака с обратна връзка, където 

достъп имаха и родителите, които бяха много активни. 

Силните страни, оформящи облика на ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" 

град Самоков са: 

Благоприятна и творческа атмосфера; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" има дългогодишни традиции и резултати 

в образователна дейност, съобразена с динамичното социално-

икономическо развитие на община Самоков и региона; 
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ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е първото общинско училище в гр. 

Самоков. Неговата история започва в 1800 г.; 

Взаимна толерантност и демократичност между различните етнически 

групи ученици; 

Квалифициран учителски състав; 

- Умение за планиране; 

Сътрудничество между учители и ученици, родители, 

институции и организации 

Прилагане на нови образователни модели; 

Иновационни преподавателски практики; 

Участие в проекти и конкурси на общинско, регионално, национално 

и международно ниво; 

Сформирани групи за целодневно обучение за всички класове от 

I - V I I клас; 

Добра материална база. Училището притежава основна сграда -

паметник на културата и допълнителна сграда, добре обзаведени 

учебни стаи, компютърен кабинет и поддържан училищен двор; 

Нов физкултурен салон; 

Всички класни стаи са оборудвани със статичен проектор и 

компютърна свързаност. 

Преподавателите са с подготвеност според новите изисквания на 

GDPR. 

Връзка между управленските функции: 

планиране - организиране - координиране - мотивиране - контрол; 

Добра реализация на учениците в средните училища; 

Заемане на призови места в обявени регионални и национални 

конкурси, 

Олимпиади и състезания. 

Наличие на съвременна техника; 

Разширена Internet мрежа; 
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Гъвкавост и бързо успешно преминаване от присъствено в електронно 

дистанционно обучение на всички ученици от първи до седми клас. 

Удобни мобилни връзки с колектива на училището; 

Библиотека с много добър библиотечен фонд; 

Работа по множество проекти и Национални програми; 

Богат и разнообразен годишен календар с извънучилищни дейности и 

спортни прояви; 

Популяризиране на специфични за региона празници и ритуали; 

Слаби страни на ОУ" Св.Св. Кирил и Методий" са: 

Училището се намира в периферията на града и тази отдалеченост 

възпрепятства идването на ученици от отдалечените райони. 

- Ограничено финансово осигуряване 

Малко средства от дарения и спонсорство; 

Минимални средства от наеми; 

Основните задачи пред педагогическия колектив през 2021-2022 са: 

• Формиране на умения за реализиране на придобитите знания чрез 

търсене на реални връзки за практическа приложимост. 

• Използване на ИТ и включване на иновативни и интерактивни методи на 

преподаване за повишаване на мотивацията и активността на учениците 

по време на учебните занятия /присъствени и дистанционни/ 

• Интегриране на децата със специални потребности към реалните 

училищни условия. 

• Приобщаване на децата от малцинствени групи към учебния процес, 

повишаване на мотивацията за учене и намаляване на риска от ранно 

отпадане от училище 

• Повишаване на учителските компетентности чрез участие в 

квалификационни курсове. Приобщаване на родители и общественост към 

училищния живот чрез участие в съвместни форми за взаимодействие. 

• Приемственост между начален и прогимназиален етап. 

• Да се постави ученикът в активна позиция по отношение на проблемите, 

насърчаването му за овладяване и практикуване на социални 



компетентности и умения, стимулиращи активното му комуникативно 

поведение. 

Дейности утвърждаващи цялостната концепция за провеждане на 
образователно-възпитателния процес. 

През изтеклата 2021-2022 година бе създадена стимулираща училищна среда, 

отговаряща на изискванията на ЕС, на интересите и потребностите на учениците и 

превръщането на училището в желано място за ученици и родители. 

Изпълнени са поставените задачи за повишаване качеството на ОВП по всички учебни 

дисциплини. Налице е надграждане на знанията на учениците в групите по избираема 

подготовка. Усъвършенстване уменията на учениците за работа с електронни тестове 

Утвърждаване на целодневната форма на обучение като изключително полезна и 

търсена от родителите. 

Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички ученици и 

допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни 

да се справят с промените и несигурността в съвременното общество. 

Постиженията на учениците от провеждането на образователно-възпитателния процес 

в училището определяме чрез проследяване на напредъка, в резултат на извършване 

на сравнителен анализ на входните, междинните и изходните равнища по всеки учебен 

предмет, вътрешноучилищните оценявания на учениците в края на учебната година по 

формата на НВО и резултатите от участието им в извънкласните и извънучилищните 

дейности - олимпиади, конкурси, състезания и други. 

В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е сформиран екип от високо квалифицирани 

педагогически специалисти, които ежегодно продължават да повишават 

квалификацията си. 

Системно се работи за издигане качеството на образование за постигане на ДОС. 
Училището има политика за привличане на мотивирани ученици, чрез провеждане на 
целенасочена рекламна кампания. 

Ежегодно се усъвършенстват съществуващите тематични планове и програми и при 

необходимост се разработват нови, отговарящи на търсенето от учениците и на 

ресурсите, с които разполага училищната ни общност. В плановете на ЕКК са заложени 

следните основни стратегии: 

- за осигуряване на достъпно и качествено образование; 
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- за подобряване работата с изоставащи и талантливи ученици; 

- за приобщаване и активно взаимодействие с родителската общност. 

Реализирани дейности по въвеждане на иновативни методи на преподаване. 
Ръководството се стреми да обезпечи процеса на обучение с достатъчно технически 

средства и необходими пособия. Закупени са 20 абонамента за образователния 

портал- wwwjjchase.bg. През учебната 2021-2022 г използвахме разнообразни 

съвременни интерактивни и интегративни педагогически методи, форми и техники. Все 

по-активно в учебната си работа учителите включват мултимедийни продукти и 

електронно учебно съдържание. Всичко това засилва активността и мотивацията на 

учениците за учене, стимулира интереса им към учебните дисциплини и потребността 

им от непрекъснато повишаване на подготовката, изгражда у тях умения и навици, 

необходими в ежедневието им, провокира изявата на придобитите знания и на 

творческите им способности. 

Педагогическите специалисти се ръководят от основните характеристики на 

компетентностния подход за интегрирано междупредметно взаимодействие, 

практическа насоченост на обучението, ориентация към резултати, прилагайки 

иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и учене за придобиване и 

развиване на ключови компетентности. 

Планирането и използването на иновативни методи и разнообразни интерактивни 

педагогически форми и техники на взаимодействие (лекция, беседа, дискусия, игра, 

казус, наблюдение, самостоятелна и групова работа, изготвяне на доклади, табла, 

презентации, постери, лапбук и др.), все по- активното използване на мултимедийни 

продукти и платформи („Уча се", „Книговище" „ Kahoot", "РНЕТ Colorado.edu" и др.), 

използване на проектно - базираното обучение, като начин за организация на учебно-

познавателната дейност на учениците в учебната дейност съдействат за личностното 

развитие на учениците и засилва активността и мотивацията им за учене, стимулира 

интереса към учебните дисциплини и потребността от непрекъснато повишаване на 

подготовката, изгражда у тях умения и навици, необходими в ежедневието им, 

провокира изявата на придобитите знания и на творческите им способности. 

През учебната 2021г.-2022г. бе проведене атестиране на педегогическите специалисти, 

които имат над четири години педагогически стаж . 

7 



Проведени дейности и мероприятия с учениците през учебната 2021-2022 година: 
Обща подкрепа за личностно развитие се осъществява в дейности на ЦОУД и 

индивидулани консултации по учебни предмети, съобразно утвърден график. 

Осигуряват се различни извънкласни и извънучилищни форми за дейности и 

занимания по интереси, с цел стимулиране на творческите изяви, повишаване на 

мотивацията за учене, насърчаването на иновациите и креативното мислене на 

учениците. 

В НП „ Участвай и променяй-родителят активен партньор в училищния 

живот" взеха участие всички учители и родители. Бяха организирани различни 

мероприятия, срещи, пленери и инициативи, на които родителите взеха активно 

участие, като показаха своята отговорна позиция на партньори в образователния 

процес на техните деца. 

В НП „ Заедно в грижата за ученика „ 

Подул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите на учителите от 

началния етап с детски учители и учители по предмети от прогимназиален 

етап" участие взеха класните ръководители на 4 клас, учителите в ПГ на детска 

градина „ Зорница" и учителите от прогимназиален етап на училището. 

Учителите от начален етап се запознаха с резултатите от диагностиката на училищна 

готовност в ПГ. Бяха организирани работни срещи с цел запознаване с индивидуалните 

особености на децата, планирани и проведени съвместни уроци между преподаватели 

в начален и прогимназиален етап.Учениците от четвърти клас подготвиха подаръци на 

децата от ПГ по повод Деня на усмивката, Коледа и Баба Марта. 

НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда' - модул „ Културните 

институции като образователна среда" участваха всички учители и ученици. 

Съзадоха се съвместни уроци с използване на иновативни училищно-музейни 

практики. Бяха организирани и проведени практически занятия в музея, открити уроци5 

задължителни и избираеми учебни часове по учебни предмети от училищната 

подготовка, забавно-образователни и интерактивни игри, творчески работилници и 
други. 

Дейности се проведоха в партньорство с Градския исторически музей-гр. Самоков, 
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Културно-историческия комплекс „Цари Мали град" -с. Белчин, Информационно-

посетителски център на природен парк „ Рила", Младежки театър „ Николай Бинев" и 
детски-научен център „ Музейко". 

Поради динамичната обстановка, във връзка с разпространението на COVID-19 в 

страната, голяма част от предвидените в плана дейности и мероприятия бяха 
реализирани онлайн. 
НП Национална програма иновации в действие 

Група ученици и учители от начален и прогимназиален етап от ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий" гр. Самоков и наблюдаваха открити уроци в гр. Павликени, Ботевград и гр. 

Самоков. Участваха и в Областната конференция на иновативните училища, която 

се проведе в КК „Боровец". 

През месец май учениците от петите, шестите и седмите класове участваха в 

Заключителна дейност по проект „Подкрепа за успех", която се проведе в ОУ „Христо 

Максимов". В лабораторното обучително пространство на СТЕМ центъра към 

училището, заедно с ученици от училището - домакин, нашите петокласници, 

ръководени от преподавателя си, демонстрираха впечатляващи опити. Учениците от 

шестите класове се включиха в преписването на „История славянобългарска", а 

седмите класове участваха в спортни състезания. 

Заниманията по интереси: 
Група „Млади природолюбители" с ученици от III »Б" клас, ръководител Николета 

Костадинова. Цел: формиране на любов към природата, грижа и опазване на околната 

среда. Възпитаване на навици за здравословен начин на живот. Преодоляване на 

обездвижването на децата. 

Група "Живей здравословно" с ученици от II клас, ръководител Йорданка 

Николчова. Цел: Да се усвоят и придобият знания за здравословен начин на живот, 

здравословно хранене и за взаимовръзката межди човека и околната среда, 

движението е неразделна час от здравословния начин на живот. Повишаване 

мотивацията за лично екологично възпитание 

Група „Актьорско майсторство" с ученици от IV -А" клас, ръководител Роза 

Попова. Цел: Развитие на въображението и изразните средства у децата. Умение за 

работа на сцена. Реализиране и поставяне на постановка. 

Грула „Забавна математиката" с ученици от I -А" клас, ръководител Галина 
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Войникова. Цел: Засилване интереса на учениците към математиката и разкриване на 

увлекателната и страна. Осъзнаване на мястото и значението на математиката в света 
около нас. 

Група „Математиката-лесна" с ученици от III »Б" клас, ръководител Вера 

Николова. Цел: Логическо мислене, наблюдателност и въображение, повишаване на 

функционалната грамотност. 

Група "Сръчковците" с ученици от I »А" клас, ръководител - Яна Ляпова. Цел. 
Учениците на имат свобода да творят, усъвършенстване на прецизността и 
търпението. Овладяване на нови знания, умения и отношения свързани с техниката и 
технологиите 

Ателие "Светът около нас" с ученици от II »А" клас, ръководител Веска 
Терзийска. Цел: Развиване на умения рисуване, като учениците следват своя учител. 
Изработване на изделия от отпадни материали, природни материали, канап, пясък и 
т.н. 

Група "Обичам родната природа" с ученици от 111-А" клас, ръководител Павлинка 
Христова. Цел: Възпитание в любов към родината. Походи по еко пътеки в района, 
почистване. 

Сформирана беше група от ученици от IV клас по Национална програма 

„Ученически състезания и олимпиади ,Модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученически олимпиади", ръководители Роза 

Попова и Станка Драганова За общинския кръг на олимпиадата „Знам и мога" са 

класирани три от обучаваните деца. 

Занимания по интереси в прогимназиален етап-група за здравно образование. 
Извънкласна дейност 

• Отбелязване на Деня на народните будители 

• Тържество на буквите 

® Отбелязване Деня на християнското семейство 

• Отбелязване на световни и междунаридни дни по различни поводи 

• Посещение на културни и исторически забележителности в гр. Самоков 

• Тържества с различна тематика 

• Провеждане на традиционните поход и колопоход посветен на Деня на 

народните будители. 
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• Участие в „Седмица на четенето" 

• Подреждане на изложби от рисунки. 

Посещение на театрални постановки 

• Участие в общоградското тържество по повод отбелязванто на 24 - май 

® Участие в инициативи на на Общинска библиотека "Паисий Хилендарски" -

филиал 4 квартал 

• Децата се включиха и в мероприятия органицирани от МКБППМН 

• Празнично отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за свободата ма 

България. 

Проведени шнкурси, олимпиади, състезания 

Голяма е активността и масово участието на учениците от начален етап във всички 

състезания, олимпиади и конкурси. Многобройни са призовите места, отличните 

класирания и медалите в: 

• Общински кръг на олимпиадата по математика; 

• Областен кръг на олимпиадата по математика- класирани ученици; 

• Общински кръг на олимпиадата „Знам и мога" 

• Областен кръг на олимпиадата „Знам и мога"-

• Международното математическо състезание „Математика без граници"- медали 

от финален кръг; 

• Участие в състезанията, организирани от СБНУ 

• Участие в конкури за рисунка в различни направления 

• Участие в ученическите олимпиади и националните състезания по график 

утвърден от Министъра на образованието и науката. 

Учениците от прогимназиален етап взеха участие в олимпиадите по: 

• Математика -5 ученици класирани на областен кръг 

• Български език и литература-12 ученици класирани за областен кръг и 3 

класирани на областен кръг 

• „Математика без граници" -2 бронзови медали 

• Участие в конкурс за рисунка „С една валентинка"-един награден ученик, „Да 

помогнем на Земята"-трима отличени ученици 

• Астрономия-1 класиран за областен кръг 
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Уроци и обучения 

Открит урок по музика по случай Международния ден на музиката проведе 
г-ца Вучова. 

Отбелязахме Световния ден на водата с открит урок пред учениците от 
първи клас и от четвърти клас на тема „Водата - извор на живот". Чрез 
занимателни игри и викторина четвъртокласници сами стигнаха до извода за 
важността от опазване и пестене на питейната вода в нашия край. Урока е 
проведен от г-жа И. Милчева. 

Г-жа Макова проведе изнесен урок пред учениците от 4Б клас на тема 
„Геометрични фигури и тела" и бинарен урок математика и технологии 
(математика и естетика) съвместно с учениците от 6А, 6Б, 4А, 4Б - тема „Декартова 
координатна система - проект книжка с картинки". Кратко математическо 
състезание проверяващо математическа компетентност, съобразителност и 
умения за работа в екип. 

Г-жа Павлова проведе интерактивен урок по литература с 4" а „и 4" б" на тема" 
Вълшебни приказки". Открит урок на тема" Бай Ганьо - кривото огледало, в което 
се оглеждаме и днес" проведен в конферентната зала на хотел" Арена" бе 
проведен от г-жа Павлова, с гости: Старши експерт М. Ананиева РУО София 
област и учители по български език и литература от гр. Самоков. 

Г-жа Макова и г-жа Тодорова се включиха в изготвянето на материали и проверка 
на общински кръг на олимпиадите по математика (заедно с Мария Тодорова), 
Физика и астрономия- 7 клас, проверка на олимпиадата по астрономия. 

Празници и тържества 

Началото на учебната година бе тържествено открито с участието на ученици от 

първи и пети клас. Във всички класове от начален етап бяха проведени класни 

тържества за откриването на новата учебна година. 

Активно се включихме в кампанията „Дни на безопасността на ROADPOL", която се 

провежда за втора поредна година в периода 16-22 септември. Посланието й тази 

година е „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата" и е под патронажа на 

министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. 

21 септември е обявен за Ден без загинали на пътя и учениците от училището 

проведоха традиционния си колопоход до село Доспей, а тези, които не караха колела, 
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раздадоха на шофьорите на ключови кръстовища в Самоков флайери с послание да 
бъдат внимателни на пътя. 

В навечерието на Деня на християнското семейство учениците от начален и 

прогимназиален етап посетиха Митрополитската черква. Отец Михаил Колев изнесе 

приятна беседа, в която разказа историята на празника и смисъла, който той носи. 

Учениците от седми клас написаха разкази и стихове, които посветиха на коледния дух. 

С техните творби бе направен видеофилм, посветен Коледа. Сценария и филма бяха 
подготвени от г-жа Павлова и г-жа Маркова. С него участваха в конкурса "Нашият 
коледен дух". 

Всички активно се включиха в благотворителния коледен базар, като изработиха много 

красиви сувенири, картички, сурвачки, приготвиха коледни сладкиши. Учениците от 7 

клас представиха училището на градския коледен базар. 

Г-жа Павлова подготви с ученици рецитал посветен на Националния празник 3-ти март. 
Учениците се включиха активно в боядисването на великденски яйца, организирано от 
Община Самоков. 

Групите ЦДО участваха в конкурс-ревю за Деня на Земята. 

Учителите от прогимназиален етап се включиха много активно в подготовката и 
провеждането на празника на училището 

Патронният празник на училщето беше празнично отбелязан чрез, официална част, 

проведена в Изложбена галерия"Васил Стоин" и голямо тържество в читалище-

паметник „ Отец Паисий". Беше огранизирано празнично шествие от училището до 

читалището, в което взеха участие всички ученици, учители и родители. 

Участвахме в общоградския празник по случай 24 май като бяхме представени от 

сборна танцова формация при училището с танц „Полет към свободата".Отбелязахме 

тържествено Деня на Ботев и загиналите за свободата на България и завършихме 

учебната година с две тържества, на които бяха раздадени свидетелствата на четвърти 

и седми клас. 

Групите ЦДО, ръководени от г-жа Илиева и г-жа Кудева организираха различни 

дейности и мероприятия с учениците в тях. 
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Екскурзии 
През учебната 2021-2022 г. бяха проведени учебни екскурзии в начален и 
прогимназиален етап. 

Малките ученици посетиха гр. Юостенди, гр. София. гр. Велико Търново. 

За учениците от 5-7 клас бе организирана екскурзия с маршрут гр. Пловдив и 
Асеновград, гр. Кържали-перперикон и гр. Златоград. 

СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ 
Беше организирано училищно сътезание с щафетни игри, в което взеха участие всички 

ученици. Участие в общоградско спортно състезание. 

Участие в квалификационни форми на педагогически персонал. Повишаване на 
професионалната квалификация. 

В училището е създадена комисия, която заедно с директора на училището планира 

квалификационната дейност, в зависимост от финансовите възможности, желанията 

на педагогическите специалисти за квалификация и стратегията за развитие на 

училището. Осъществи се активна и ползотворна вътрешноинституционална 

квалификационна дейност с целия колектив, както и разнообразна 

извънинституционална квалификация, организирана от МОН, РУО - София-регион, 

ДИУУ - София и различни неправителствени обучителни организации. Всички 

преподаватели се стремят към подобряване на преподавателската си работа. 

Споделят се добри практики в ЕКК и се оказва активна методическа и педагогическа 

помощ на новоназначените учители. Квалификационната дейност съдейства за 

подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното 

съдържание от учениците. 

Установен е стремеж на педагогическата колегия за повишаване и усъвършенстване 

на професионално - квалификационното равнище чрез участие в информационни и 

обучителни форми: онлайн съвещания, курсове, конференции и др. и търсене и 

откриване на нови решения за по-качествено присъствено и дистанционно обучение. 

Оказва се помощ и съдействие на новопостъпилите членове на ЕКК и на учителите с 

малък педагогически стаж. 

През тази учебна година всички педагогически специалисти продължиха с 

повишаването на своята квалификация, за постигане на по-високо качество на 
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педагогическия труд и по- високи резултати в учебната работа. Към планираните 

квалификационни дейности се добавиха и допълнителни обучения, предварително 

гласувани на педагогически съвет. 

По препоръка на директора бяха актуализирани и допълнени правилата за 

вътрешноквалификационната дейност на педагогическите специалисти. 

1. Участие в съвещания, организирани от РУО във връзка с новата учебна година-

всички педагогически специалисти. 

2. Използване на Google+ приложения за работа в училище НЕУСПО-2 

педагогически и 1 непедагогически специалист. 

3. Придобиване на 4 ПКС - 2 педагогически специалисти 

4. „Методика на интерактивното обучение по БДП за деца и ученици" -1 кв.кр. - 3 

педагогически специалисти 

5. „Изкуството до овладеем стреса. Пътят към промяната в себе си. Стратегии и 

техники. Превенция на агресията. Емоционална интелигентност". 1 кредит - 18 

педагогически специалисти 

6. „Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие -

семейство - образователна институция" - 1 кредит - 1 педагогически специалист 

7. „Методи за оценяване на природонаучна грамотност в международното 

изследване PISA 2022" - 1 кредит - 1 педагогически специалист 

8. "Методи за оценяване на математическата грамотност в международното 

изследване PISA 2022" -2 педагогически специалисти 

9. „ Методи за оценяване на четивната грамотност в международното изследване 

PISA 2022"-1 педагогически специалист 

10. Участие на педагогическите специалисти в множество уебинари , срещи и 

дискусии в различни предметни области, за което е приложена таблица. 

11. Кур за придобиване на II ПКС на тема „ Диагностична дейност на учителя"-4 

педагогически специалисти 

През учебната 2021-2022 година всички педагогически специалисти продължиха с 

повишаването на своята квалификация, за постигане на по-високо качество на 

педагогическия труд и по- високи резултати в учебната работа. 
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Ремонтни дейности, обновяване и оборудване на класни стаи. 

Направени са козметични ремонти преди началото на учебната година - блажно и 

постно боядисване на класните стаи и коридорите на училището. 

Направен е ремонт на мазилката на физкултурния салон на училището.Поставени са 

окачалки в коридорите в непосредствена близост до салона. 

Обновени са две класни стаи, закупени са училищни мебели за самостоятелни работни 
места. 

С цел обезпечаване нуждите на учители и ученици за работа в електронна среда по 

проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" се осигурени 

лаптопа за ученици, както и 9 броя за учители. 

За обновяването на стаята на заместник директорите и учителската стая беше 

закупено ново оборудвяне и мебели - компютри, бюра, шкафове. 

За допълнителната сграда бяха закупени и монтирани нови щори. 

Закупени са 2 броя мултимедии за подмяна на повредени такива. 

В момента няма свободни помещения за консултации с родители и деца и 

административни цели. 

Осигуряване на достъп до Интернет 

Училищната политиката за работа в интернет има за цел да осигури и организира 

използването на образователния потенциал както на училищната мрежа, така и на 

глобалната мрежа, в съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на 

учениците. Има Интернет достъп във всички класни стаи. 

Работа на училищната общност с учениците в риск 

През учебната 2021-2022 година бяха предприети допълнителни мерки за намаляване 

на броя на отсъствията от учебни часове чрез своевременно информиране на 
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родителите. При обучението в OPEC контролът в това отношение беше затруднен и 

поради наличие на недобро техническо обслужване от страна на интернет 

доставчиците. 

Учениците в училището са поставени в отговорна активна позиция при овладяване 

на знанията и развиване на способностите за самостоятелно търсене и използване на 

информация от разнообразни източници и е в центъра на цялостната педагогическа 

дейност в училищната общност. В училището няма регистрирани случаи на агресия, 

тормоз и други негативни прояви в училищната общност. Системно се работи за 

ограничаване и елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи 

за насилие в училището. Изградена е система за защита и превенция, ефективна 

система за дежурствата, сътрудничество с МКБППМН. 

Системно се организират дейности за борба с противообществените прояви. 

Работата на училищната общност с ученици в риск включва разработена и приета 

Програма за превенция от отпадането на учениците в задължителна училищна 

възраст, в която са конкретизирани принципите, целите, задачите, мерките и 

ангажирането на групи за ограничаване на рисковите фактори. Въпреки положените 

усилия от страна училището и отговорните институции, през изминалата учебна 

година е отпаднал един ученик от 5 клас, поради натрупан голям брой отсъствия по 

неуважителни причини. 

За засилване на взаимодействието с родителите по класове, за решаване на 

проблеми, свързани с обучението и дисциплината се провеждат по предварително 

утвърден график родителски срещи и консултации. 

Организирана е много добра и ефективна вътрешноучилищна информационна 

система. Редовното се актуализират информационните табла в учителската стая. 

Сътрудничество и партньорски взаимоотношения 
Създадени са партньорски взаимоотношения със синдикалната организация в 

училище. Във връзка със заложената задача за мотивиране на персонала през 

учебната 2021-2022 година е реализирано увеличение на индивидуалните трудови 

възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания 

бюджет. Има изградено добро сътрудничеството с работещо и ефективно училищно 

настоятелство. 

Осъществява се добро взаимодействие със социалната среда, с държавните и 
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обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието 

на децата. Работи се за привличане в него на общественици и родители. Слаба е 

работа ни по привличане на спонсори и допълнително финансиране. 

Поддържане и обновяване на Фойсбук страницата на училището 

В ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий" има формиран екип от учители, разработващи 

ефективна рекламната стратегия на училището чрез Фейсбук страница , 

Диана Карабожилова 
\ / \ 

*/ JllHtfO*® 
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