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Раздел I. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Цялостната дейност на Частно средно училище с немски език „ВЕДА“ през учебната 2021/2022 година протече съгласно задачите 

в годишния план. В училището се обучаваха 197 ученици, разпределени в 16 паралелки. 

В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е 

единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на 

проектно-базираното обучение. В резултат на квалификацията на педагогическите специалисти и благодарение на създадените добри 

условия (СТЕМ кабинет) бяха постигнати високи резултати и бяха осъществени много проекто-базирани дейности през учебната година. 

Постигнати бяха отлични резултати по следните направления: 

 

• овладяване на учебния материал според ДОС; 

• иновативно обучение; 

• билингвално обучение попредмети; 

• ДЗИ  12. клас: 

- Български език и литература – 5,85 (среден успех) 

- Немски език – 5,84 (среден успех) 

- Английски език – 5,83 (среден успех) 

• Национално външно оценяване в 7. клас: 

- Български език и литература – 5,38 (среден успех) 

- Математика – 5,11 (среден успех) 

ЧСУ „ВЕДА“ е на шесто място в София по успех от НВО за седми клас. 

• Национално външно оценяване в 4. клас: 

- Български език и литература – 5,86 (среден успех) 

- Математика – 5,78 (среден успех) 

• успешно полагане на изпитите за получаване на международно признати дипломи и сертификати – DSD I, DSD II, Cambridge 

Certificates; 

• отлично представяне на лингвистични състезания: 
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         - „Кенгуру“; 

         - международна олимпиада „ХИПО“. 

• призови места и медали на международното състезание „Математика без граници“ 

• проектна работа; 

• спортни постижения – футбол, таекуондо, плуване и др. 

 

От завършилите седмокласници 100% са приети с конкурсен изпит в профилирани гимназии. Всички дванадесетокласници са 

приети с конкурсен изпит във висши учебни заведения в страната и в чужбина. 

 

Дейността на училището през учебната 2021/2022 година бе подчинена на основните цели и задачи от Стратегията за развитие 

на училището. Създадена е много добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският 

колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно 

най-пълно реализиране на целите по педагогическата и организационната им дейност. 

 

Раздел II. 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

• осигуряване надеждна, естетическа и безопасна среда за развитие, която излъчва сигнали за вяра и подкрепа в потенциалните 

възможности на всяко дете; 

• непрекъснато повишаване качеството и ефективността на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на 

ЗПУО; 

• създаване на условия за формиране на личности притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация, конкурентоспособност и активна гражданска позиция; 

• организиране на обучението по начин, който води до висока степен на функционална грамотност в областта на чуждоезиковата 

и общообразователната подготовка на всеки ученик; 

• мотивиране на учителите да се развиват, обогатяват и квалифицират с цел да постигнат високи резултати в своята работа; 
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• предоставяне на учениците образователен продукт, който отговаря на европейските стандарти за качествено образование; 

• изграждане на разбиране у учениците, че експоненциалното развитие на науките води до необходимост от перманентно учене 

(през целия живот); 

• възпитаване у учениците на толерантност към различието, съпричастност, позитивизъм, дух на родолюбие и модерно виждане за 

света; 

• утвърждаване на „ВЕДА“ като иновативно училище, съобразно получения от МОН статут; 

• привличане на възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищния живот. 
 

Раздел III 

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
 

МЕСЕЦ  

септември 1. Определяне на класните ръководители и класните стаи; 

2. Определяне и приемане на работните групи и комисии по раздели; 

3. Разпределение на часовете на преподавателите;  

4. Приемане на седмичното разписание и организацията на труда; 

5. Избор на председатели на ПЕКК; 

6. Приемане на актуализацията към Правилник за устройството и дейността на ЧСУ „Веда“; 

7. Актуализиране на Правилник за вътрешния трудов ред в ЧСУ „Веда“; 

8. Режим на работно време на преподавателите и служителите; 

9. Разглеждане на новите разпоредби и условия за предпазване от разболяване от грип/ковид; 

10. Разни. 

1. Приемане на План за работата на Педагогическия съвет; 

2. Приемане формите на обучение в училището; 

3. Приемане на учебните планове за всеки клас и паралелка; 

4. Приемане на Годишен план за учебната 2022/2023 г.; 

5. Приемане плановете от Раздел 2 „НАБЛЮДЕНИЯ, ИЗМЕРВАНЕ, АНАЛИЗ. ДОКАЗАТЕЛСТВЕН 

МАТЕРИАЛ“: Мерки за повишаване на качеството на образованието; 
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6. Приемане плановете от Раздел 3 „ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО“: План за контролната дейност на 

директора; 

7. Приемане плановете от Раздел 4 „СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ“: План и Механизъм за противодействие на 

тормоза и насилието; План за безопасност на движението по пътищата;  План за противодействие на тероризма;  

План за пожарна безопасност; План за действия при бедствия, аварии и кризи;  Правила и график за инструктажи 

за безопасни условия на труд; Правила и инструктажи за безопасно използване на интернет;  

8. Приемане плановете от Раздел 5 „ТЕКУЩИ ДЕЙНОСТИ“: План за квалификация и професионално развитие на 

педагогическия персонал; Етичен кодекс на общността; План за извънучебната дейност;  

9. Приемане плановете от Раздел 6 „ПРОЦЕСИ И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ“: План за насърчаване и повишаване на 

грамотността и книжовен български език; Институционална политика за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование; План за учебната дейност; План по иновативно обучение; 

10. Приемане плановете от Раздел 7 „КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА И РАБОТА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ“: План за комуникационна политика и работа със заинтересовани страни; 

11. Приемане на Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено 

основно образование; 

12. Разни. 

октомври 1. Приемане график на класните и контролни работи за първия учебен срок; 

2. Анализ на резултатите от входното ниво по класове и предмети;  

3. Готовност на XII клас за изпита по немски език DSD II; 

4. Разни. 

ноември 1. Представяне на резултатите от работата по проекта „По пътя на времето“; 

2. Обсъждане и избор на благотворителната кауза за провеждането на училищния празник Св. Мартин; 

3. Разни. 

януари 1. Проектоплан за подготовка на домакинството по проекта „По пътя на времето“; 

2. Отчет за иновативното обучение в 5. и 6. Клас; 

3. Готовност за честване на 25-тата годишнина на ЧСУ „Веда“; 

4. Разни. 

февруари 1. Резултати от учебно-възпитателната дейност пред първия учебен срок;  
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2. Доклад на работни групи, комисии по раздели и ПЕКК за работата през първия учебен срок;  

3. Приемане график на класните и контролни работи за втория учебен срок; 

4. Планиране, подготовка и отговорници за домакинството по проекта „По пътя на времето“; 

5. Разни. 

март 1. Разглеждане на резултатите от инспектирането от НИО; 

2. Отчитане на дейностите по домакинството по проекта „По пътя на времето“; 

3. Разни. 

април 1. Готовност на учениците за НВО и ДЗИ; 

2. Планиране, подготовка и отговорници за честване на 25-тата годишнина на ЧСУ „Веда“; 

3. Разни. 

май 1. Приемане на доклада на класния ръководител на XII клас; 

2. Допускане на учениците от XII клас до ДЗИ; 

3. Проверка на готовността за провеждане на тържеството за 25-тата годишнина на ЧСУ „Веда“; 

4. Разни. 

юни 1. Отчет на резултатите от учебно-възпитателната дейност пред втория учебен срок I – VI клас; 

2. Отчитане на резултатите от НВО и ДЗИ по класове и предмети; 

3. Отчет на работни групи, комисии по раздели и ПЕКК за работата през втория учебен срок; 

4. Разни. 

юни-юли 1. Доклад на Комисията по управление на качеството; 

2. Резултати от учебно-възпитателната дейност пред втория учебен срок VII – XI клас;  

3. Избор на работна група за изготвяне на Годишен план на ЧСУ „Веда“ за 2023/2024 г.; 

4. Разни. 

 

  

Раздел IV                                                                                                                            

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

  Училищната комисия по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/ е важен елемент в системата за възпитанието и 
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обучението по безопасност на движението в училище. Тя има за задача да организира и осигурява необходимите условия за 

осъществяване на учебно-възпитателния процес по безопасност на движението във всяко едно училище. Компетентността и правилното 

формиране на нейния състав имат решаващо значение за нейното ефективно функциониране и постигане на положителни резултати.  

 

I. Общи положения:  

1. Комисията е определена от Директора и е в състав:  

Председател: Стефания Павлова – начален учител 

Член: Димитър Димитров -  учител по Физическо възпитание и спорт 

2. През учебната 2022/2023 г. обучението по безопасност на движението по пътищата /БДП/ е задължително и се осъществява в 

съответствие със Системата за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на 

движението по пътищата (БДП) в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдена със Заповед № РД09-

1289/31.08.2016 г. на министъра на образованието и науката.  

3. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I-XII клас със заповед РД 09-2684/20.09.2018 г.  

4. Учебните тетрадки по безопасност на движението са задължителни за учениците. 

5. В края на учебната година се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата.  

 

ІІ. Организация:  

1. Занятията се провеждат от преподавателите с професионална квалификация по БДП или от външни лектори.  

2. За провеждането на тези часове учителите трябва да имат разработено и одобрено от ръководството на училището годишно 

предварително тематично планиране на учебното съдържание.  

3. При подготовката на учебните занятия и реализиране на настоящия план се използват: специализирана литература, тематични 

предавания по средствата за масова информация, инструктивни материали от печата, учебно-методически помагала и други.  

 

ІІІ. Цели:  

1. Възпитание и обучение на учениците от ЧСУНЕ „Веда” по безопасност на движение по пътищата за формиране на знания и умения и 

превръщането им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина.  

2. Иницииране на съпричастие на родителите чрез търсене на нови форми за работа за намаляване на предпоставките за възникване на 

пътнотранспортни произшествия с участието на учениците.  

3. Във връзка с мисията на училището, да формираме щастливо творящи, здрави физически, психически и емоционално ученици.  
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IV. Задачи:  

1. Формиране на система от знания и умения у учениците за мотивирано поведение при ПТП, отговорно отношение към въпросите за 

личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.  

2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности на пътя и начините за тяхното 

предотвратяване.  

3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението правилно да се определя 

собственото поведение в екстремни ситуации.  

4. Осигуряване на знания за безопасно движение и за особеностите, и опасностите на движението по пътищата.  

5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с 

активната подкрепа на родители и учители.  

6. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни 

презентации, макети на пътни знаци, сигнални жилетки и др/.  

7. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на мерки за подобряване на материалната и учебна база за 

възпитание и обучение по БДП (създаване библиотечен фонд, аудио, видео, магнитен и др. носител).  

8. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около училището и отправяне на предложения до кметството (комисиите 

по организация и безопасност на движението) за подобряване организацията на движението в района на училището и обезопасяването 

му.  

9. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на възпитателно-

образователния процес, въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.  

 

V. Дейности и мероприятия:  

1. Обучението на учениците по БДП се организира и провежда по утвърдените програми от МОН за обучение по БДП. 

Срок: постоянен  

Отг.: Заместник директорите  

2. Провеждане на петминутка в последния час от I до VII клас за спазване на правилата за безопасност на движението по пътищата.  

Срок: постоянен  

Отг.: Класните ръководители  

3. Да се осигурят необходимите учебни тетрадки и тестове за провеждане на обучението по БДП.  

Срок: септември 2022 г.  
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Отг.: Председателят на комисията  

4. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас.  

Срок: постоянен  

Отг.: Класните ръководители  

5. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките.  

Срок: постоянен  

Отг.: Педагогически специалисти  

6. Запознаване с безопасните маршрути за движение на учениците от V - VIII клас.  

Срок: м.септември 2022 г.  

Отг.: Класните ръководители  

7. Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с безопасността на децата им чрез теми разглеждани на 

родителските срещи.  

Срок: в началото на всеки учебен срок  

Отг.: Класните ръководители  

8. Индивидуални разговори с учениците, които имат рисково поведение по БДП.  

Срок: постоянен  

Отг.: Класните ръководители  

9. В началото на всеки учебен срок класните ръководители да обяснят на учениците ползата от носене на светли дрехи и 

светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата.  

Срок: в началото на учебната година  

Отг.: Класните ръководители 

10. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в 

района на училището и провеждане на инструктаж по БДП.  

Срок: до 30.09.2022 г.  

Отг.: Класните ръководители  

11. Да се планира квалификационна дейност с учителите, които ще преподават БДП.  

Срок: постоянен  

Отг.: Директор  

12. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзия, походи, наблюдения и др./ да се провежда инструктаж, 
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съгласно ПБУТ в училище и се припомнят правилата по БДП.  

Срок: постоянен  

Отг.: Класните ръководители  

13. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.  

Срок: постоянен  

Отг.: Класните ръководители  

14. При възникване на ПТП с ученици, задължително се информира Началника на РУО в срок от 24 часа.  

Срок: постоянен  

Отг.: Председателят на комисията 

15.Да се осъществи контрол върху учебния процес по БДП.  

Срок: постоянен  

Отг.: Директор  

16. ЧСУНЕ „Веда“ разполага с училищен транспорт. Във връзка с това отговорникът по транспорта провежда редовни инструктажи на 

всички водачи на МПС, превозващи деца и ученици от ЧСУНЕ „Веда“, с цел осигуряване на тяхната сигурност и опазване на живота 

им. Сигурността и безопасността на децата и учениците са най-важната част от длъжностната характеристика на водачите на МПС. 

Всички водачи отговарят лично за децата, които превозват и са задължени да посрещат и изпращат децата от и до фоайето на 

училището. В края на пътуването до дома всяко дете се предава лично на чакащия го родител или упълномощено лице.  

Срок: постоянен  

Отг.: Отговорникът по транспорта 

17. Децата и учениците, които ползват училищен транспорт, се инструктират редовно от класните ръководители относно поведението 

им в превозното средство.  

Срок: постоянен  

Отг.: Класните ръководители 

18. На територията на училището са поставени всички необходими пътни знаци и маркировка по настилката.  

Срок: постоянен  

Отг.: Председателят на комисията 
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Раздел V                                                                                                                                                                   

ПЛАН  ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 

I. Цел на контролната дейност 

Да се установи актуалното състояние на контролираните системи, дейности и процеси и да се извършат целесъобразни корекции, ако 

това е необходимо. 

II . Субект на контролната дейност 

Субект на контролната дейност е директорът, заместник-директорът или други овластени лица. 

III . Обект на контролната дейност 

Обект на контролната дейност като цяло е училището или определени негови подсистеми, за които се осъществява сравнение между 

желаното и действителното състояние. На тази база се препоръчват мерки за повишаване на ефективността. 

IV. Предмет на контролната дейност 

Предмет на контролната дейност са една или повече характеристики на обекта на контрола, които са от съществено значение за 

неговото ефективно функциониране.  

V. Критерии за контрол 

Критерии за контрол са еталоните (норми, стандарти), с които се сравнява съответствието между действителното и желаното състояние 

на обекта.   

VI. Принципи на контролната дейност 

• Обективност; 

• Системност; 

• Конструктивност; 

• Конфиденциалност. 

 

VII. Форми на контролната дейност 
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• директна форма 

• индиректна форма 

 

VIII. Методи на контролната дейност 

• Наблюдение и анализ на педагогическата дейност; 

• Проучване и проверка на документация и материали; 

• Самооценка от педагогическите специалисти; 

• Социологически методи: анкетиране, беседи и др. 

 

IХ. График на контролната дейност 

Обхват на контрола/Тема Времеви график за 

реализиране 

Начин на 

отчитане на 

резултатите 

1. Проверка на : 

-  готовността на материалната среда за началото на учебната година; 

- годишните тематични разпределения на учителите; 

- плановете на класните ръководители;          

 -плановете на ПЕКК, работните групи и комисиите;                                      

-  електронния дневник (Shkolo);                                                                             

-  получените учебници и учебно-помощна литература от 1. до 12. клас (вкл.). 

м. септември, 2022 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 
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1. Проверка на: 

- документацията за часа по спортни дейности; 

- книгата за подлежащи ученици; 

- книгите за инструктаж за безопасни условия на труд; 

- готовността за работа през зимния сезон; 

- резултатите от входното равнище по предмети и класове; 

-  изискването за ежедневно носене на училищна униформа; 

Посещения на учебни часове при новопостъпили учители по немски език. 

м. октомври, 2022 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 

1. Проверка на: 

- електронния дневник (Shkolo); 

- изпълнението на графика за консултации; 

- работата на извънкласните форми; 

- работата по проекти; 

- работата на ученическия съвет; 

- подготовката за успешно представяне на изпита за DSD II.  

2. Наблюдение на часове в класове с новопостъпили ученици. 

м. ноември, 2022 г. Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

1. Проверка на: 

- ритмичността на изпитванията; 

- провеждането на часа на класа. 

2. Административна проверка – събрани такси, договори. 

3. Наблюдение на часове. 

4. Наблюдение на учебния процес – ефективност на работата по иновацията. 

м. декември, 2022 г. 

 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 

1. Проверка на: 

- изпълнението на класните работи;  

- посещаемостта на часовете; 

- работата на психолога; 

- хигиенните условия и храненето в столовата.  

2. Наблюдение на учебния процес – часовете по немски език. 

м. януари, 2023 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 



15 

 

1. Проверка на: 

- резултати от обучението по предмети след приключването на първия учебен срок. 

-  спазване на изискванията за здравословно хранене на учениците в павилиона и 

столовата. Проверка на съответната документация. 

2. Административна проверка. 

3.Контрол на: 

- изпълнението на задълженията на фирмата за охрана; 

-  дейността на работник поддръжка (текущи ремонти). 

м. февруари, 2023 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 

1. Проверка на: 

-  електронния дневник (Shkolo) – ритмичност на нанасяне на материала, отзиви и оценки; 

- посещаемостта на часовете;  

- проверка на готовността на учениците за успешно представяне на изпита за DSD I. 

2. Наблюдение на учебния процес – приложение в урочната работа на съвременни форми 

на преподаване (ролеви игри, проектно-базирано обучение, симулации и др.) 

м. март, 2023 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 

1. Проверка на: 

- личните досиета на служителите. 

- готовността на XII клас за ДЗИ. 

2. Наблюдение на учебния процес. 

3. Формиране на комисиите за провеждане на предстоящите изпити. 

м. април, 2023 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 

1. Проверка на: 

-  готовността на IV, VII и X клас за НВО, а на XII клас за ДЗИ. 

- хигиенните условия.  

2. Наблюдение на учебния процес. 

м. май, 2023 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 

1.Проверка на: 

- спазване на изискванията за водене на документацията в края на учебната година (класни 

ръководители, учители, длъжностни лица). 

м. юни, 2023 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 
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- главната книга; 

- изпълнението на класните работи в гимназиален етап; 

- годишните резултати по предмети и класове. 

1. Проверка на: 

- личните картони; 

- Портфолио на педагог и Портфолио на ученик; 

- постигнати резултати с ученици, на които е оказана обща и допълнителна подкрепа; 

- пазване на изискванията за подготовка, обработка и архивиране на дипломи за средно 

образование от майската изпитна сесия. 

м. юли, 2023 г. 

 

Протокол за 

регистриране на 

резултатите 

 

 

Раздел VI                                                                                                                                                           

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2022/2023   

 

МЕСЕЦ ДЕЙНОСТ 

 

ОТГОВОРНИК 

септември 1. Подготовка за откриване на учебната година и посрещане 

на първокласниците 

2. Предаване на графици на класните работи 

3. Начало на подготовка за ДЗИ 

4. Обсъждане на новостите и критериите при подготовката на 

7. и 12. клас за сертификатни изпити 

5. Стартиране на проектна дейност по класове и теми 

Катя Вучкова, Христина Ангелова, Елена Косева, 

Елена Толева 

 учителите 

учителите  по матуритетни предмети; зам.- директори 

Искра Лазарова, Дарина Васева, Дарина Васева, 

Климентина Матеева 

учителите 

 

октомври 1. Входни равнища по предмети 

2.  Подготовка и презентации на кандидатите за пилотен устен 

изпит за DSD 11. Клас 

3. Многоезично състезание – немски и английски език 

учителите 

 Климентина Матеева 

 

учителите  по НЕ и по АЕ; 
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4.  Състезания: 

-  Математика без граници 

- Софийски математически турнир 

5. Подготовка за олимпиадите по предмети 

6. Подготовка за  изпити за взимане на ниво към Cambridge за 

6. и 7. Клас 

7. Седмица на Космоса 

зам.-директор 

преподавателите по математика; зам.-директор 

 

учителите по предмети 

Христина Деспова 

 

учители по физика и астрономия 

 

ноември 1. Софийски математически турнир 

2. Изпити за Sprachdiplom II – писмен  

3. Интегрирани часове немски и английски език 5.-7. клас 

( начало)  

4. Работа по проекти 

5. Международен ден на науката и мира 

Нина Йорданова и Спасийка Ранделова 

Клементина Матеева 

Ирина Сомлева, Христина Деспова 

 

Учителите 

Учители по Човек и природа 

 

декември 1. Олимпиади по предмети (общински кръг) – по график от 

РУО 

2. Класни работи и тестове за приключване на I учебен срок 

3. Изпити за Sprachdiplom II – устен 

4. Състезание по краснопис 

5. Работа по проекти 

учителите 

 

учителите 

Климентина Матеева 

Елена Косева 

преподавателите 

януари 1. Директорски контролни по БЕЛ, математика и НЕ  

2. Участие в състезание „Таралеж“ – 1. – 4. клас по график 

3. Математика без граници - втори кръг 

4. Подготовка за математическо състезание „Европейско 

математическо кенгуру“ 

5. Олимпиади по немски език 

6. Работа по проекти 

 зам.- директори 

учителите от начален етап 

учителите по математика 

Нина Йорданова  

  

зам.-директор; учителите  по НЕ  

учителите 
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7. Олимпиада по Биология и ЗО – 7 клас 

8. Олимпиада по Химия и ООС – 7 клас 

 

Каролина Милева 

Маргарита Йотова 

февруари 1. Отчет на резултатите от I учебен срок 

2. Участие в областния кръг на олимпиадите по предмети 

3. Подготовка участие в пилотен изпит за DSD I  

4. Работа по проекти 

5. Подготовка за Лингвистично кенгуру 

6. Участие в международно състезание ХИПО 

7. Участие в състезание по БЕЛ „Таралеж“ 

8. Работа по проекти 

 

класните ръководители 

зам.- директори;  

Искра Лазарова 

учителите 

учителите по НЕ и АЕ 

Христина Деспова 

Стефания Павлова 

учителите 

март 1. Математическо кенгуру (областен кръг) 

2. Участие в лингвистично кенгуру 

3. Контролни тестове по формата за ДЗИ по учебни предмети  

4. Изпит DSD 1. – 7. кл. 

5. Математика без граници – трети кръг 

6. Състезание „ Таралеж“ – математика 

7. Пробен изпит за определяне на ниво за 6. и 7. клас за 

сертификат от Cambridge 

8. Работа по проекти 

 

 Нина Йорданова 

учителите по НЕ и АЕ 

 учители по съответните учебни предмети 

Клементина Матеева; Искра Лазарова; зам.-директор 

Недялка Тузлучанска ( зам.-директор) 

Стефания Павлова 

Христина Деспова 

 

учителите 

април 1. Лингвистично кенгуру  

2. Месечни тестове по немски език 

3. Работа по проекти 

4. Класни работи – 12.клас 

5. Международно състезание ХИПО – втори кръг 

Искра Лазарова, Христина Деспова 

Анна Арсениева(зам.-директор); учителите 

учителите 

учителите по БЕЛ, математика, НЕ и АЕ 

Христина Деспова 

Анна Арсениева(зам.-директор) 
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6. Училищно състезание по художествен превод – НЕ, АЕ- 12. 

клас 

7. Участие в национален кръг на      Олимпиадата по немски 

език 

8. Работа по проекти 

 

 

Анна Арсениева (зам.-директор);учителите по НЕ 

 

Учителите 

май 1. Изпит по немски език за Fit für Deutsch – 4. клас 

2. Изходно равнище по предмети – начален етап 

3. Класни работи за втори учебен срок 

4. Национално  външно оценяване – 4. клас 

5. Провеждане на изпити за промяна на оценка – при 

подадени заявления от учениците от 12. клас  

6. Провеждане на ДЗИ за учениците от 12. клас  

7. Национален кръг на проекта “Четящите лисици“ 

8. Финал на проекти 

 

Учители по НЕ 

зам.- директори; учителите 

учителите 

зам- директор 

 

зам- директор 

Анна Арсениева;Спасия Ранделова (зам.-директори) 

Клементина Матеева 

учителите  

юни 1. НВО по БЕЛ и по математика за 7. клас 

2. НВО за 10. клас- математика, БЕЛ и ИТ 

3. Изпит по английски език  за взимане на ниво А2- В1, 6.- 7. 

клас 

4. Лингвистично кенгуру – национален кръг  

5. Отчет на резултатите от учебната година 

6. Изходни равнища по предмети.  

зам. директор; учителите по  предмети 

зам. директор; учителите по  съответните предмети 

Христина Деспова 

 

зам.-директор; Христина Деспова, Искра Лазарова 

класните ръководители; 

зам- директори - Спасия Ранделова; Недялка 

Тузлучанск; Анна Арсениева (зам- директори) 
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Раздел VII                                                                                                                                                                    

ГОДИШЕН ПЛАН НА ИЗВЪНУЧЕБНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022/2023 ГОДИНА   

МЕСЕЦ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

септември 1. Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година .  

2. Празник на София – св. София, Вяра, Надежда и Любов- 

17.09. 2022г. 

3. Световен ден на мира – 21.09.2022г. 

4. Ден на независимостта – 22.09.2022г.   

5.  Хигиена на класните стаи. Срок: постоянен 

6.  Моят безопасен път към училище. 

7. 26.09. - Европейски ден на езиците. 

8. Работа и участие на училището по проект Еразъм + “По 

пътя към бъдещето” (8.-12. клас), пътуване до Италия. 

 

9.Подготовка за честване на 25-годишния юбилей на ЧСУНЕ 

„ВЕДА“. 

Катя Вучкова, Христина Ангелова 

класни ръководители 

 

зам.-директор, класни ръководители 

 класни ръководители 

класни ръководители 

начални учители, класни ръководители 

учителите по чужди езици, немски и английски език 

Анна Арсениева, Климентина Матеева, Елка Ставрева, 

Христина Деспова, Златка Николова, Радина Николова 

 

„И сякоя възраст, класа, пол, занятье, зимаше участие в 

това предприятие“ 

 

октомври 1.  Откриване на кръжочната дейност . 

2. Отбелязване на 3 октомври – Обединението на Германия. 

3. Празник на Благодарността за даровете на природата. 

 

4. Начало на годишните проекти по класове 

 

5. Гражданска защита – теми по класове. 

6. Димитровден – изпращаме лятото, посрещаме зимата. 

7. Подготовка за честване на 25-годишния юбилей на 

зам.- директор, ръководители на кръжоци 

учители по немски език 

учители по немски език, класни ръководители, Елена 

Толева, Катя Вучкова, Мирела Деннер 

класни ръководители, учители по съответните предмети 

 

класни ръководители 

класни ръководители 

„И сякоя възраст, класа, пол, занятье, зимаше участие в 



21 

 

ЧСУНЕ „ВЕДА“. това предприятие“ 

ноември 1. Ден на народните будители / с акцент 300-годишнината от 

рождението на Паисий Хилендарски и 260-годишнината 

от написване на „История славянобългарска“/. 

2. Честване на „Св. Мартин“; Благотворителен базар 

3. 11.11. – Международен ден на науката и мира. 

4. 13.11. – Световен ден на добротата. 

5. 16.11. – Международен ден на толерантността. 

6. 21.11. - Ден на християнското семейство 

7. Оповестяване и реагиране при различни природни 

бедствия – земетресение, наводнение, силен вятър, 

снеговалеж, заледяване и др. 

8. Работа и участие на училището по проект Еразъм + “По 

пътя към бъдещето” (8.-12. клас), пътуване до Унгария 

9. Подготовка за честване на 25-годишния юбилей на 

ЧСУНЕ „ВЕДА“. 

класни ръководители, учители по бел и по история и 

цивилизации, 

 

Елена Толева, класните ръководители, Радина Николова 

класните ръководители 

класни ръководители, Снежинка Несторова 

класни ръководители, Снежинка Несторова 

класни ръководители 

класни ръководители 

 

 

Анна Арсениева, Елка Ставрева, Златка Николова,  

 

„И сякоя възраст, класа, пол, занятье, зимаше участие в 

това предприятие“ 
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декември 1. Честване на Свети Николаус 

2. Изработване на украса за коледните празници 

3. Коледен базар  

4. Честване на Коледа по класове 

5. Изработване на сурвачки 

заместник-директор, класни ръководители 

класни ръководители, Радина Николова 

зам.-директор, Радина Николова 

класни ръководители 

Радина Николова 

януари 1. Медицинска беседа и презентация на тема: “Как да 

защитим себе си и околните по време на грипна епидемия 

и Ковид - 19“ 

2. „Да бъдем позитивни всеки ден“ – тренинг 

3. Безопасно използване на ICT, киберзащита 

4. Сурвакане по класове. Сурва. Зимни празници 

5. Йовковият магически свят /143- годишнина от 

рождението на Йовков/ 

6. Подготовка за честване на 25-годишния юбилей на 

ЧСУНЕ „ВЕДА“. 

училищен лекар  

 

 

Снежинка Несторова 

класните ръководители 

класните ръководители 

учителите по БЕЛ 

 

„И сякоя възраст, класа, пол, занятье, зимаше участие в 

това предприятие“ 

февруари 1. Отбелязване на годишнината от обесването на Васил 

Левски  

2. Провеждане на традиционен карнавал ФАШИНГ 

3. Изработване на мартеници. Изложба. 

4. Подготовка за честване на 25-годишния юбилей на 

ЧСУНЕ „ВЕДА“. 

 

зам.-директор и класните ръководители 

 

Зам.-директор и класните ръководители, Радина Николова 

Радина Николова и класните ръководители 

„И сякоя възраст, класа, пол, занятье, зимаше участие в 

това предприятие“ 

март 1. Честване на 145-та годишнина от Освобождението на 

България: 

2. Празник на буквите 

Благовещение – прогонване на злото с огън и игри 

3. Честване на първа пролет 

4. Работа и участие на училището по проект Еразъм + “По 

Златка Николова, зам.-директор , учители по БЕЛ  

Елена Толева 

класните ръководители, Радина Николова 

класните ръководители 

класните ръководители 

Анна Арсениева, Климентина Матеева, Елка Ставрева, 
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пътя към бъдещето” (8.-12. клас), посрещане на 

училищата партньори в България 

5.  Подготовка за честване на 25-годишния юбилей на 

ЧСУНЕ „ВЕДА“. 

Христина Деспова, Златка Николова, Радина Николова 

 

„И сякоя възраст, класа, пол, занятье, зимаше участие в 

това предприятие“ 

април 1.  Отбелязване на годишнината от Априлското въстание 

2. Традиционни пролетни празници – Лазаровден, 

Цветница, Великден – изработване на украса, 

поздравителни картички и яйца 

3. Честване на Великден според германската традиция 

4. Денят на Земята - засаждане на дървета 

5. Подготовка за честване на 25-годишния юбилей на 

ЧСУНЕ „ВЕДА“. 

Златка Николова, класни  ръководители, учители по БЕЛ 

зам.-директор, Радина Николова,Елена Толева  

 

 

класни  ръководители, учители по немски език 

зам.-директор, класните ръководители 

„И сякоя възраст, класа, пол, занятье, зимаше участие в 

това предприятие“ 

май 1. Ден на труда 

 Отбелязване на 6 май – Гергьовден – Ден на храбростта и 

на Българската армия 

2. Отбелязване на 9 май – Ден на Европа 

3. Отчитане на годишните проекти по класове 

4. 24. май – Ден българската писменост и култура. 

Изпращане на абитуриентите – випуск 2022 г. 

5. Подготовка за честване на 25-годишния юбилей на 

ЧСУНЕ „ВЕДА“. 

класните ръководители  

класните ръководители 

 

Д. Васева, М. Лазарова 

класните ръководители 

учители по БЕЛ, Радина Николова, Елена Толева, 

Маргарита Йотова 

„И сякоя възраст, класа, пол, занятье, зимаше участие в 

това предприятие“ 

юни 1. Ден на детето 

Отбелязване на 2 юни – Ден на Ботев и падналите за 

свободата на България 

2. Празник на училище „Веда“ за завършване на учебната 

2022/2023г. 

Класните ръководители 

Златка Николова, учители по БЕЛ 

 

Зам.-директор, Катя Вучкова и класните ръководители, 

Христина Ангелова 

 

Раздел VIII                                                                                                                                          
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ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА   

Настоящият план се изготвя на основание чл. 44, ал. 5 от Наредба № 15/22.07.2019 г. /Обн. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., изм. и доп. 

ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 5 Юли 2022г./ на МОН за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие със: 

1. Стратегията за развитие на образователната институция. 

2. Установените потребности за повишаване на квалификацията. 

3. Годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаваща 

квалификация, определяни ежегодно от МОН. 

4. Правилата за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия 

съвет, утвърдени от директора, които са част от настоящия план. 

5. Възможностите за участие на образователните институции в международни и национални програми и проекти. 

 

 

І. Цели 

1. Въвеждане на нови иновативни методи и подходи в процеса на обучението 

2. Постигане на още по-високи и убедителни резултати от обучението на учениците от училище “ВЕДА”  

 

ІІ. Основни  задачи 

1. Разширяване и затвърждаване на компетентностно-ориентирания подход в учебния процес от всички педагогически 

специалисти в училището  

2. Надграждане и разширяване на уменията на педагогическите специалисти при работа с ученици с различен тип 

интелигентност ( Х.Гарднър – 7 вида интелигентност) 

 

III. Дейности за изпълнение на основните задачи 

 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

(планират се задължително 16 академични часа за учебната година за всеки педагогически специалист)  

 

и ВЪВЕЖДАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ  (планира се при установена необходимост)   
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Вид квалификация / 

Тема 

Организационна форма 

/лектории, 

вътрешноинституционални 

дискусионни форуми, открити 

практики, методическо 

подпомагане, презентации на 

творчески проекти, резултати и 

анализи на педагогически 

изследвания и постижения, 

споделяне на иновативни 

практики/ 

Време на 

провеждане 

 

 

Целева група 

/брой 

участници/ 

 

 

 

 

 

Ръководител/отговор

ник за провежданата 

квалификационна 

форма 

 

 

 

 

 

Брой 

академич

ни часове 

1. Въвеждаща 

квалификация - 

разработване на план на 

урока/ провеждане на 

урок 

методическо подпомагане/ открита 

практика 
септември/октомври 

новоназначен

ите 

педагогически 

специалисти - 

5 

 

Анна Арсениева 

Сиси Ранделова 

 

4 

2. Обучение за работа с 

интерактивната дъска    

методическо подпомагане/ открита 

практика 
септември/октомри 

Педагогическ

ият състав и 

новоназначен

ите 

педагогически 

специалисти - 

36 

 

 

Мария Серкеджиевва 

4 
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3. Оценяване знанията 

на учениците - 

традиционни и 

иновационни методи 

(към "Иновативни 

методи за повишаване 

на мотивацията за учене 

и развитие в 

учениците") 

методическо подпомагане/ открита 

практика 
 октомври 

педагогически

ят колектив- 

36 

 

 

 

 

 

Валентина Денчева 

 Снежинка Несторова 

Анна Арсениева 

 

  

 

 

4 

4. Специфични 

компетентности по 

направление  

(педагогически екипи за 

ключови 

компетентности)  

 дискусии 
през цялата учебна 

година 

 

педагогически

ят колектив- 

36 

 

 

 

Председателите на 

педагогически екипи 

за ключови 

компетентности  

 

2 

5. Как да научим 

учениците и децата да 

мислят конструктивно, 

критично и творчески 

(чрез методиката на 

Едуард де Боно – „10 

инструмента за 

мислене” и „6 мислещи 

шапки”) 

методическо подпомагане/ открита 

практика 
октомври/ноември 

педагогически

ят колектив- 

36 

 

 

 

 

 

 

Анна Арсениева 

Снежинка Несторова 

 

 

 

4 



27 

 

6.  Роботи срещу 

насилие 
Презентация/дискусия  ноември 

педагогически

ят колектив – 

36  

 

Елена Косева 

Рени  Русецка 

  

 

2 

7.Изглаждане и 

решаване на конфликтни 

ситуации в класа 

 методическо подпомагане   
през цялата учебна 

година 

педагогически

ят колектив – 

36 

 

Снежинка Несторова 

 

4 

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Тема 

Организационна форма 

/курс, семинар, тренинг, 

школа, практикум, лектория, 

уебинар, специализации и др./ 

Време на 

провеждане 

Целева група 

/брой участници/ 

 

Брой 

академични часове 

 

 

Източник на 

финансиране 

1. Иновативни 

методи в 

обучението в 

начален етап 

семинар 

септември 

/октомври/ 

ноември 

Учители от 

училището - 6 
16 

Собствени 

средства 

 


