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ДОКЛАД 

ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПЛАНА НА СТРАТЕГИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО  

за учебната 2021 – 2022  г. 
 

I. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА: 
 

            През учебната 2021/2022 година в училище се обучаваха 549 ученици в 23 паралелки от I до VII клас. Сформирани 

бяха  12 полуинтернатни групи в начален етап. За учебната 2021/2022 година са приети  66 деца в първи клас. 

  

 

 

Клас Кл. ръководител В началото   В края   Отсъствия 

1 „А“ клас Коева 24 24 1133 изв. / 2 неизв. 

 1 „Б“ клас Василева 19 20 1448изв.  /  4 неизв. 

1 „В“ клас Гюрова 23 18 1215 изв.  

2 „А“ клас Граматикова 21 21 2143 изв.  

2 „Б“ клас Кантарджиева 24 24 1682 изв. 

2 „В“ клас Турманова 23 23 1851 изв. 

3 „А“ клас Мазнева 24 24 1534 изв. 

3 „Б“ клас Петкова 24 24 1572 изв. 

3 „В“ клас Кръстева 21 20 1375изв. / 1 неизв. 

4 „А“ клас Добрева 23 23 1106 изв. / 5 неизв. 

4 „Б“ клас Апостолова 23 23 1740 изв. / 1 неизв. 

4 „В“ клас Александрова 24 24 1613 изв. / 6,5 неизв. 
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Анализът на движението на учениците показва, че броят на децата в училище намалява поетапно за преминаване към 

едносменен режим на обучение. Успоредно с това намалява и приемът на ученици за Първи клас, което застрашава 

нормалния ритъм на работа в училище. Училището ни има добър имидж в района, отлични резултати на НВО, което е 

особено важно да се запази и през следващите години. 

 Общият среден успех на учениците в края на учебната година е Мн. добър 5,34, който е по – висок в сравнение с 

предходната година - Мн. добър 5,25. 

 

Клас  Среден успех Бр. годишни оценки Брой ученици  

1А 5,96 24 24 

1Б 5.86 19 19 

1В 5.94 21 21 

2А 5,89 230 21 

2Б 5,91 240 24 

2В 5,82 229 23 

3А 5,73 310 24 

3Б 5,75 312 24 

3В 5,64 240 20 

4А 5,72 276 23 

4Б 5,55 276 23 

4В 5,6 288 24 

5А 4,84 286 21 

  В началото Напуснали  Придошли В края 

V 69 0 0 69 

VI 111 6 3 108 

VII 96 0 0 96 

ОБЩО 276 6 3 273 
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5Б 4,9 334 24 

5В 5,07 312 24 

6А 5 364 28 

6Б 5,43 310 24 

6В 4,94 363 28 

6Г 5,24 361 28 

7А 5,05 400 25 

7Б 5,06 416 26 

7В 4,8 352 22 

7Г 4,76 368 23 

 

За учениците от прогимназиален етап средният успех по предмети е Мн. Добър 5.02, който в сравнение с 

предходната година /5,11/ е по –нисък. При учениците от 1-4 клас  

средният успех по предмети е Отличен 5,76, който в сравнение с предходната година е по –висок – Отличен 5,64. 

 

Среден успех от НВО:  

• VII клас:  

Математика – в точки: 40.89,  който е по-нисък в сравнение с резултата от 2021 - 52.43  

БЕЛ – в точки: 71.06, който е по-висок в сравнение с резултата от 2021- 70.51и е   

• IV клас:  

Математика: в точки – 70.84, който е по-нисък в сравнение с резултата от 2021- 71,64  

БЕЛ: в точки – 82.81, който е по-нисък в сравнение с резултата от 2021-  83,7  

 

ІІ. Педагогически и непедагогически персонал 

През учебната 2021/2022 година щатният персонал в ОУ “Св. Климент Охридски” 

гр. Бургас беше 54,5, от които 45,5 педагогически персонал и 9 непедагогически. Утвърден бюджет на училището за текущата 

календарна година 1928585 лв. 

Училището се управлява от директор, подпомаган от един заместник-директор по учебната дейност и един по 

административно-стопанска дейност. От учебната 1995/96 година в училището работи и педагогически съветник. Голяма част 

от учителите повишават непрекъснато квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, 

придобиване на квалификационни степени. Носители на професионално-квалификационни степени са 89,36 % от 
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педагогическия персонал. В началото на 2021/2 учебна година квалификационната степ при учителите е разпределена, както 

следва: 

 

Квалификационна 

Степен 

V ІV ІІІ ІІ І 

Брой учители 10 14 2 10 6 

В резултат на лична квалификация през изминалата учебна година учителите, които придобиха нова КС са:  

Краса Атанасова - II ПКС – Университет "Проф.д-р Асен Златаров"- Бургас, 10.11.2021 

Донка Русева - III ПКС Детско-юношеска психология ДИПКУ Ст. Загора 21.2.2022г. 

Кристина Пелова- Педагогика на обучението по Технологии и предприемачество – ППС ДИПКУ Ст. Загора  

11.11.2020г. -     05.12.2021г. 

     - Планиране и организация на учебния процес - подготвителен курс за V ПКС 

 Пламена Иванова - Свидетелство за Професионално - педагогическа специализация - Начална училищна педагогика 

към Шуменски университет ДИКПО - Варна 

- придобива Трета професионално - квалификационна степен. 

 

По отношение на възрастовите характеристики на педагогическия персонал, най-голям е процентът на работещите между 55 

и 60 годишна възраст –  19,5 учители 

 

 

 

                                          

II. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ:  

 

1 цел: Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка в процес на 

преминаване на едносменен режим съобразно изискванията на ЗПУО и общинската политика чрез запазване на 

максималната пълняемост. 

 

Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Индикатори Резултати:  

до 30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 над 60 

0 0 2 3 13 8 10 9,5 



5 

 

1.1. Издигане 

равнището на 

овладяване на книжовен 

български език и 

математика. 

Брой участници в 

състезания  

Резултати от 

проведени състезания 

Успех по български 

език  

Резултати от НВО 

В изпълнение на Програмата с дейности за усвояването на българския книжовен език в 

ОУ „Свети Климент Охридски“ се проведоха следните мероприятия: 

1. Учениците от ОУ „Свети Климент Охридски се включиха активно в 

Седмицата на четенето през месец октомври и в Международния ден на 

книгата през месец април чрез четене на любими книжки и илюстрации към 

тях, чрез литературни четения в библиотеката, рецитали, постери и др. 

Състезание „Кой е най-добър читател“, игра-състезание „Познай коя е тази 

книга“ 

2. Посещение на първокласниците в библиотеката и дарителска кампания за 

книги. Посещения на читалище „Изгрев 1909“ , както и на Регионалната 

библиотека „ П. Р. Славейков“. 

3. „ Походът на книгите“ 

• Учениците от 5, 6, 7 класове прочетоха откъси от любими книги.  

• Петокласници и шестокласници четоха любими приказки на 

учениците от 1 клас. 

• Среща с писателката Елена Стойчева и мастър шеф Райчев 

• 1а клас - Празник на буквите- екипна задача по БЕЛ за обобщаване на 

знанията в края на учебната година 

• Съвместен проект между 3б и 7 б класове - презентация за 

съвременни български детски писатели, загадки, пъзели, мисли, 

книги. 

• В 1б гостува поетесата Стойка Маринова / Стоя Винар/ 

• Във 2 а гостува бащата на Дани Гулеков, който прочете своя любима 

книга. Децата изработиха книжки с приказки.  

• Във 2 б родители четат разкази от българските автори К. 

Константинов и Св. Минков 

4. „ Международен ден на книгата“- 2 април 

• В 3 в клас се проведе парад на литературните герои за насърчаване на 

четенето 

• В 4 б се проведе игра „ Познай ме!“- проект- загадка 

• Ученици от 4 б гостуваха на 1 б клас и им прочетоха откъси от 
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любими книги. 

• Във 2 а клас се проведе урок на тема „ В света на книгите“ 

 

5. Участие в различни конкурси: 

• „Аз съм българче“ за рецитиране на стихотворения за България- Мартин 

Димитров и Петя Иванова- Грамоти за активно участие 

• Участие в 60 Национален рецитал-конкурс на Ботева поезия и проза 

• Активно участие в състезанието на СБНУ „Аз и буквите“  

• Празник на буквите в първи клас 

• Участие в конкурс на Народно читалище „ Изгрев 1909“ на тема  

„ Моята мечтана история. Аз, герой в бъдещето“- 1-во място- 

Елеонора Неделчева, 2-ро място- Божидара Бойчева, 3- то място 

Радостин Иванов 

• Участие в Национална програма „ Иновации в действие“ в 

училище  

„ Евлоги Георгиев“- гр. Дупница 

6. Отбелязване на различни празници с табла, презентации, празнични кътове, 

радиопредавания: 

• Радиопредаване „Денят на Народните будители“ 

• Празникът на училището 

• Радиопредаване „ Тиха нощ, свята нощ“ 

• Баба Марта, Сирни Заговезни 

• Радиопредаване „Годишнина от обесването на В. Левски“ 

• Радиопредаване „ Ние вече сме грамотни“ 

• Празник на буквите в първите класове 

• Празнично тържество по повод Денят на българската просвета и 

култура и славянската писменост се проведе заедно с учениците 

от 3б клас и Пенсионерски клуб „ Изгрев“, представители на 

Тракийско дружество „ Антим 1“ и в партньорство с Читалище „ 

Изгрев 1909“ 

• 24 май – Празнично шествие, тържества по випуски 



7 

 

7. Целенасочена мотивация и подготовка на учениците за участие в училищни, 

регионални и национални състезания и олимпиадата по БЕЛ: 

 

- Олимпиада БЕЛ: 18 участници, 1 класиран на областен кръг 

- Подготовка за НВО в 4 клас и 7 клас.  

- НВО – 7 клас БЕЛ: Среден успех: 71, 06 т.  

8. Участие на учители във форми за квалификация (заседания, семинари, 

дискусии, като се обсъждат добри практики за усвояване на КБЕ) 

1.3.Утвърждаване на 

чуждоезиковото 

обучение.  

Брой участници в 

състезания  

Резултати от 

проведени състезания 

Успех по английски 

език   

Резултати от НВО 

Среден успех по английски език за учебната година е 5.60 за учениците от втори до седми 

клас. В сравнение с предходната година  5.11 е значително по-висок. 

Участия в състезания проведени извън училище:  

За втора година училището бе домакин на НВО английски език. В него участваха 11  

седмокласника. Среден брой точки е 93, 88 при 100 максимум. Това показва, че са се запазили 

високите резултати от предходната година  – 26.44 от 30 максимум. 

1.4.Създаване на условия 

за изяви  на  учениците и 

конкретизиране на 

работата с ученици със 

специфични образов. 

Потребности, ученици, 

срещащи затруднения в 

усвояването на учебния 

материал.  

Брой участия в 

извънкласни 

дейности 

През учебната година се работи в двете посоки едновременно както в общата подкрепа на 

учениците от първи до седми клас, така и в посока допълнителна подкрепа за учениците със 

СОП. Създадени са 13 екипа за допълнителна подкрепа, 2 ЕПЛР за подпомагане на 

адаптацията в първи клас.  

Извънкласни дейности:  

Екскурзии  

Срещи с автори на текстове от учебници 

Седмица на четенето 

Ден на прегръдката 

Ден на розовата фланелка- ден без насилие и тормоз в училище 

Коледни тържества 

“Празници на буквите” в първите класове 

Тържества по случай 6.05., 24.05. и закриване на учебната година 

Участия в национални програми и проекти  

Всички изброени по-горе дейности са подробно описани в отчетите на учители и председатели 

на училщни комисии. 

1.5. Осъществяване 

на допълнителна работа 

с учениците. Откриване 

на заложбите на всяко 

Брой ученици 

участващи в групи по 

ЗИ  

Брой групи ЗИ  

За учениците от 1 до 4 клас : 

✓ През II срок на учебната 2021/2022 година има три групи Занимания по интереси:  

- Рисуване върху текстил – сборна група от 4а и 4в клас с ръководител Р. Пенчева. 

-  IТ Tворчество – 4б клас с ръководител Т. Апостолова.  Учениците участваха в два 
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дете и насочване на 

развитието му в област, в 

която то ще изяви най-

добре своя потенциал. 

Развиване и подобряване 

на индивидуалната и 

диференцирана работа с 

учениците.  

Участия на ученици в 

олимпиади и 

състезания в 

различни 

направления 

конкурса -  «Моята мечтана професия» и «Моята мечтана история. Аз, герой в 

бъдещето», от които получиха заслужени награди. 

- Еко Работилница -  3б клас с ръководител М. Петкова. Часовете се проведоха след 

края на учебната година в направление Екологично образование и здравословен начин 

на живот. 

✓ През  II срок на учебната 2021/2022 година ръководителите на двете групи IT 

Математика (1-4 клас) – В. Кантарджиева и М. Петкова посрещнаха гости от други 

училища и представиха иновативни методи на преподаване.    

Участия в състезания :  

1. “Аз и знанието” – 127 ученици 

2. “Аз рисувам” – 121 ученици 

3. “Аз, природата и светът” – 155 ученици 

4. “Аз и числата” – 152 ученици 

5. „Аз и буквите“ –133 ученици 

6. „Аз общувам с Европа“ – 69 ученици 

7. “Математика без граници”: 

- есенен кръг – 84 ученици; 

- зимен кръг – 77 ученици; 

Математически турнир „Иван Салабашев“ – 2 ученици 

Национален турнир по математика – 1 ученик 

Национално математическо състезание „Николай Чудотворец“ – 3 ученици 

Знам и мога“ – 1 участник на Областен кръг 

НФС – СБНУ – 80 ученици 

Математика без граници – пролетен кръг – 67  деца 

Полуфинал Математика без граници 

Английски език 

Европейско кенгуру – 6 ученици 

 

Резултати от състезания:  

1. МБГ – ЕСЕН 

 

1 клас – 3 златни медала, 5 сребърни медала, 5 бронзови медала 

2 клас – 3 златни медала, 4 сребърни медала, 5 бронзови медала 

3 клас – 2 сребърни медала, 1 бронзов медал 

4 клас – 3 бронзови медала 

 

2. МБГ – ЗИМА 
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1 клас – 5 сребърни медала, 9 бронзови медала 

2 клас – 4 златни медала, 3 сребърни медала, 4 бронзови медала 

3 клас – 1 сребърен медал, 1 бронзов медал 

4 клас – 1 сребърен медал, 2 бронзови медала 

 

3. Математически турнир „Иван Салабашев“ 2 златни медал -1 „В“ клас и 1 „А“ клас 

4. Национален турнир мо Математика – 1 първо място – 1 „А“ клас 

5. Национално математическо състезание „Николай Чудотворец“ -3 първи места – 1 „А“ 

клас и 1 второ място – 1 „Б“ клас 

6. Олимпиада по Математика за 4 клас – 1 класиран за Областен кръг – 4“В“ клас 

7. Олимпиада Знам и мога – 1 класиран за Областен кръг – 4 „В“ клас 

 3. МБГ – ПРОЛЕТ 

 

1 клас – 1 златен медал, 2 сребърни медала, 4 бронзови медала 

2 клас – 2 златни медала, 5 сребърни медала 

3 клас – 2 бронзови медала 

4 клас – 1 бронзов медал 

 

Математика без граници – полуфинал 

участници -  2 деца от 1 клас, 4 деца от 2 клас, 1 дете от 3 клас 

 

Математика без граници – финално 

 

За учениците от 5-7 клас: 

В прогимназиален етап групи занимания по интереси за учебната 2021/2022 година 

съставиха: 

 Софка Бойчева- математика- 3 групи-7 клас 

 Елиана Поптрайкова-математика-1 група-5 клас, 3 групи-6 клас 

 Мариана Ченгелиева- фанфарен оркестър-7 клас 

 Радиана Билярова- баскетбол- една смесена група 5-7 клас 

 

През декември- януари се проведе общински кръг олимпиади по български език, 

математика, техническо чертане, астрономия, биология, история и химия. Участваха   

общо  61 ученици. Класирали се за областен кръг-9 ученици: 

 БЕЛ-1 

 Техническо чертане-3 

 Астрономия-3 
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 Биология-2 

Мария-Ирен Недялкова и Даниел Гроздев се класираха за националния кръг на 

олимпиадата по Техническо чертане и получиха награда 

 

Участия в състезания и конкурси:  

1. На състезанието „Математика без граници“ има двама наградени ученици- 

със сребърен медал - Борис Георгиев от 5А  

бронзов медал - Виктор Даскалов от 5В 

2. Наградени ученици V, VІ,VІІ класове от състезанието по английски език 

"Многознайко" 

3. Фанфарният оркестър ръководен от Мариана Ченгелиева е част от всяко 

тържество на училището и участва на Първия областен преглед на детските и 

младежки духови , фанфарни и перкусионни маршови оркестри - Бургас 2022 

4. Отново първо място във Фолклорна плетеница за ТА „Звездички“ с ръководител Н. 

Парушев 

5. Отборът с ръководител Софка Бойчева спечелил IV място във викторината "Да 

пазим децата на пътя".  

1. Изложби от рисунки и картички, изработени от ученици. Участие в общински 

конкурси /по писма и покани от различни институции/.Виртуална 

ретроспективна изложба «Сътворено през годините» организирана от Стоян 

Евтимов 

2. Стефани Баева Vб клас - Първо място в III възрастова група на Националния 

конкурс "Морето не е за една ваканция"! 

 Проект Екокът - ТВОРИМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА- В разработването на 

проекта участваха Янна Златева, Яна Бяндова, Стоян Евтимов. 

 През октомври 2021 г. и април, май  2022 екип от учители и ученици в 

Прогимназиален етап работи по създаването и поддържане на Екокъта. 
  

1.6. Изнасяне на 

уроци в културни 

институти и институции, 

свързани с културно-

историческото 

наследство.  

Брой организирани 

екскурзии и 

посещения на музеи 

Брой ученици 

посетили  музеи 

Поради наличие на пандемия и ограничаване в организирането на публични изяви учениците 

участваха в посещения на културни институции след приключване на учебната година, в 

седмицата определена от МОН за проектни дейности и екскурзии.Подготовка и провеждане на 

екскурзии – Малко Търново и село Бръшлян; град Сливен; Аква Калиде;  «Исторически парк» 

– с. Неофит Рилски; Бегликташ и Созопол. Посетени бяха от класове: Регионалната 

библиотека, Научния музей- Планет Ум, Читалище «Изгрев», Етнографски музей, 



11 

 

Природонаучен мезей. 

 

1.7. Реализиране на 

системна и целенасочена 

рекламна стратегия за 

привличане и задържане 

на ученици. Извършване 

на перспективен прием 

за ученици в 

прогимназиален етап 

Броя ученици 

желаещи да бъдат 

записани в първи и 

пети клас. 

За осъществяване на успешен прием в училище се организира кампания по предварително 

изготвен план, който включва:  

Срещи на екипа с ръководството на училището. 

Изпращане на писма до електронните пощи до  директорите на ДГ „Изгрев“, ДГ 

„Звездица Зорница“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Веселушко“ и ДГ „Здравец“ с информация 

за започнатата кампания и желанието ни за партньорство.  

Подготвяне и раздаване на рекламни материали за Коледа, 1 март, 24 май 

-за всяка Детска градина рекламен плакат. Изготвен е рекламен клип. За Баба Марта 

бяха посетени детските градини в района около училище и поднесени подаръци                                                                                                                  

за бъдещите първокласници - мартеници и пъзели с лика на Климент Охридски. Бяха 

организирани Дни на отворените врати и творчески работилници. 

За пети клас се изготвиха и раздадоха по училища рекламни брошури.  

В резултат на кампаниите в първи клас се записаха 61 ученика, а в пети има постъпили 

– 4 ученика. 
1.8. Подготовка на  

учениците за 

продължаване на 

образованието. 

Професионално 

ориентиране на 

учениците, завършващи 

основно образование, 

съобразно техните 

интереси и възможности.  

 Проведоха във всички седми класове родителски срещи, на които присъстваха директорът, 

ЗДУД, педагогически съветник за възможностите за продължаване на образованието на 

учениците и процедурите по подаване на документи. Проведе се среща с представители на 

Центъра за кариерно развитие в часа на класа във всички седми и четвърти класове. 

1.9. Засилване 

взаимодействието с 

родителите, училищното 

настоятелство и общ. 

съвет и разширяване на 

възм-те за участието им 

в упр-то на училището  

Инициативите 

организирани от 

училищното 

настоятелство и броя 

включили се 

родители и ученици 

През цялата година се поддържа добро взаимодействие с Обществения съвет и Училищното 

настоятелство. Родителите се включиха активно и в боядисването на училищната ограда – 

инициатива на директора на училището съвместно с младежката организация на Лукойл. 

 

1.10. Използване на 

създадени 

 В двете платформи Тиймс и Школо се записват уроци на учителите, качват се презентации, 

които могат да се ползват от ученици, родители за допълнителна работа или подпомагане на 
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видеоматериали (вкл. 

специализирани 

видеолекциии) и 

интерактивни уроци.  

учебния процес. 

Създаде се и платформа с разработени материали на учителите от 5-7 клас в облачното 

пространство. 

1.11. Реализиране 

превенция на насилието 

и агресията сред 

учениците и 

утвърждаване на 

позитивни модели на 

поведение.  

Инициативите 

организирани от 

училището и броя 

включили се ученици 

Инициативи свързани с Ден на приятелството 

И Ден на розовата фланелка 

Теми разгледани от мед. лице в училището: Световен ден без тютюнев дим. 

Здравословно и рационално хранене.  

Спортни занимания. Кои храни са здравословни и как да ги използваме? 

Световен ден за опазване на околната среда – 6-7 клас. 

Организиране на спортен празник  

1.12. Подкрепа на 

изявата и развитието на 

даровитите деца и 

ученици.  

Ученици класирали 

се и участвали в 

различни училищни и 

извън училищни 

състезания 

Наградени ученици в училище:  
 

1. За отличен успех :  

Дария Събева Събева 6в клас;Борис Георгиев Георгиев - 5а клас; 6Г - Калоян Иванов 

Бойчев, Белослава Пеева Кралева, Вероника Данчева Узунова, Виктория Атанасова 

Христова, Виктория Желязкова Петкова, Елена Иванова Вълчева, Иван Мартинов 

Кралев, Магдалена Емилова Иванова, Милана Веселинова Йорданова, Силви 

Тихомирова Димитрова; 6 а клас - Надя Радостинова Кръстева, Тодор Ивайлов 

Стаменов, Деница Мирославова Димитрова, Женет Мирославова Жечева, Иван 

Павлинов Мянков, Магдалена Георгиева Димова, Пламен Насков Ванков, Улвие 

Мустафа Мустафа; 5 б клас - 5Б - пълен отличник - Стефани Христова Баева, Димитър 

Маринов Делибалтов, Еда Николаева Асенова, Илиян Тодоров Илиев, Миглена 

Тодорова Станчева, Алекс Ивилинов Кисьов – 5 в клас; 7 б клас - Георги Руменов 

Николов, Калоян Димитров Михайлов, Теодора Цветанова Карарусинова, Алекс 

Ивайлов Нейчев, Александрина Данаилова Павлова, Виктор Киров Стоянов, Никола 

Станимиров Тасев, Хатче Редван Иб, Петко Красимиров Христов; 7 г клас - Мелтем 

Фикрет Шабан, Ивайла Златкова Сотирова, Катерина Михайлова Младенова, Тедислав 

Стоянов Ташев; 7 а клас - Алейна Ферад Али, Виктория Станиславова Христова, 

Денис Севдалинов Маринов, Димана Дамянова Стоянова, Мартин Мартинов Костов, 

Мария-Александра Цветанова Иванова, Светослав Стоянов Недев 
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За участия в състезания и отличен успех:  

1 „А“ клас: Златомир Станиславов Райчев, Георги Антонов Йорданов, Инна Радкова 

Недялкова, Габриела   Христомирова  Йоргова, Никола Аспарухов Аристотелов, 

Николай Радостинов Радев, Радослав Любенов Любенов 

1“Б“ клас: Марина Несторова Петрова, Елена Христова Димитрова, Велислав 

Михайлов Пенев 

2 „В“ клас: Йордан Мартинов Жеков –  

2 „А“ клас: Ани Иванова Скарлатова, Дани Деан Гулеков 

2„Б“ клас: Николай Добромиров Папазов, Бояна Диянова Долапчиева 

2„В“ клас: Божидар Стефанов Моллов, Виктория Радостинова Шапшалова     Керчо 

Димитров Иванов, Наталия Димитрова Димитрова , Ния Нинова Попова, Християна 

Пламенова Дончева  

3„А“ клас: Дара Николова Станкова, Женя Николаева Жечева, Мерве Идриз Исмаил, 

Костадин Георгиев Жеков 

3 „Б“ класПетя  Светославова  ИвановаДимитър  Иванов  Димитров 

3 „В“ класМихаела Атанасова Атанасова Надежда Маринова Бождерменова  

4 „Б“ класБожидара Иванова БойчеваЕлеонора Ганчева НеделчеваРадостин Николаев 

ИвановМила Яворова Йонова 

4 „В“ класАйберк Ръдван СюлейманДария Георгиева ТошеваАнтоанета Златинова 

Цанкова 

Общ брой ученици за награждаване – 38  
 

1.13. Развитие на 

приобщаващото за 

учениците със 

специални 

образователни 

потребности и 

изграждане на среда 

съобразена със 

специфичните им 

потребности. 

Наличие на  

оборудван РК, 

Брой адаптирани 

ученици със СОП 

Училище „Св. Климент Охридски “ разполага с много добра материална база, която 

предоставя на своите възпитаници при предварително определен график: 

богата училищна библиотека с кът за игра; 

ресурсен кабинет; 

кабинет на педагогическия съветник с  място за работа на логопед; 

компютърни стаи; 

медицински кабинет; 

допълнителен вход за колички; 

училищен стол и др. 

През учебната 2021/2022 година комисията и координаторът зам. директор Р. Дюлгерова 

проследяваше за изпълнението на заложените графици.  
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Своевременно се идентифицираха ученици, които имат нужда от обща и допълнителна 

подкрепа и ученици със специални образователни потребности. 

С учениците се работи за преодоляване на обучителните им затруднения и за постигане на 

образователен напредък по съответния учебен предмет. Присъствието на учениците е 

задължително и се удостоверява в Дневник за консултации. 

Класните ръководители уведомяват родителите за задължението им да осигурят присъствието 

на учениците за провеждане на допълнителното обучение. Родителите са информирани, че при 

неизпълнение, писмено ще бъде уведомена дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия 

адрес на ученика. Родителите на учениците са информирани на срещи с екипите за резултатите 

на учениците и техния образователен напредък.  

 

2. Цел: Усъвършенстване системата за квалификация на педагогическите специалисти 

Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Индикатори Резултати: 

2.1. Провеждане на 

въвеждаща, 

поддържаща и 

надграждаща 

квалификация на 

учителите, на 

административния 

персонал и на 

ръководството чрез 

разнообразни форми – 

проблемна група, 

практикум, тренинг, 

семинар, лектория, 

дискусия, участие в 

научна-практическа 

конференция, 

информация от 

библиотека, интернет.  

Брой проведени 

обучения 

Брой 

квалифицирани 

учители 

Вътрешноинституционална квалификация: 

1 Вътрешноквалификационно обучение на тема: „Проектнобазирано обучение в 

училище“ - лектор Райничка Дюлгерова ЗДУД 

В обучението  участват 46 педагогически специалисти, работещи в ОУ „Свети 

Климент Охридски“ – гр. Бургас 9.00 ч. до 12.30 ч., 8.07.2022  

Вътрешноинституционална квалификация на педагогически и непедагогическия 

персонал на тема:  

„ Здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд“ с лектор 

Силвия Пенева – ЗДАСД  

В обучението  участват 46 педагогически специалисти и 9 непедагогически 

служители, работещи в ОУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Бургас  

9.00 ч. до 12.30 ч., 9.07.2022 г 

 

Външноинституционална квалификация 

1. Проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти": Кампания Октомври 2020 - Октомври 2021 
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Име на програмата: Иновативни методи за развитие на творческото мислене, таланта 

и емоционалната интелигентност на децата и учениците 

48 академични часа – 3 квалификационни кредита 

25 участници 4-6/10 септември 2021 г, х-л Форест Нук, Пампорово 

2. Участия на колеги във форми на външноинституционална квалификация 

    Обучени педагогически специалисти – 35 

          Брой обучения   - 54 

         Обучени непедагогически специалисти – 1 

   Брой обучения – 2 

  Заплатено от училище – 265 лв за 5 обучения 

 

2.2. Повишаване 

ефективността на 

педагогическия 

контрол чрез 

засилване на 

вътрешно-училищната 

контролна дейност и 

вътрешно оценяване 

 

Брой проверки  Брой проведени проверки :  

Директор - 145 

ЗДУД - 133 

ЗДАСД – 90  

РУО - 3 

2.3. Обмен на 

информация и 

съобщения чрез 

електронна система   

и  използване   на  

електронни  

документи   от  

задължителната  

училищна 

документация.  

Брой услуги 

извършени по ел. 

път 

Кореспонденцията между училището и РУО, Община, МОН и с други организации от 

образователната система се извършва изцяло по електронен път. Кореспонденцията с 

ученици и родители се извършва в Школо и абв пощата.  

От ЗУД в електронен вариант са дневника на класа, на група за ЦОУД, дневник на 

педагогическия съветник, логопед 

2.4. Обвързване на 

кариерно развитие със 

Показатели ДТВ В края на всяка учебна година се извършва самооценяване и оценяване на 

педагогическите специалисти. Оценяването се осъществява с точки максимума е 100. 
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системата за 

диференцирано 

заплащане и с 

допълнително матер. 

Стимулиране, 

предвидено във 

вътрешните правила за 

работна заплата.  

Въведените показатели са обвързани с квалификация, използване на ИКТ в учебния 

процес, използване на различни образователни платформи, спазване на ПДУ и 

вътрешните правила, познаване на нормативна уредба и др. Тези показатели са пряко 

свързани с повишаване качеството на образователния процес. 

2.5. Създаване на 

условия за 

квалификация на 

учителите за 

използване на 

различни форми и 

начини за практическо 

прилагане на учебното 

съдържание.  

Брой учители 

преминали 

квалификационни 

курсове и обучения  

Освен тези общоучилищни квалификационни дейности в обучения са участвали още:  

  

Първи клас: 

- 1. „Динамична класна стая в началното училище за ефективно образование и 

формиране на контекстни умения. Прилагане на динамичен модел с интегрирано 

интердисциплинарно учебно съдържание в учебния процес в началното 

училище.»  - Коева, Гюрова, Василева- подсигурени от училището 

- 2. "Работа с Microsoft Teams и създаване на електронно съдържание за работа в 

дигитална среда« - Василева/ подсигурени от училището от училището/ 

- 3. Иновативни методи за развитие на творческото мислене, таланта и 

емоционалната интелегентност на децата и учениците« 

- 4. Алтернативи по пътя на грамотността- Обучение на Просвета АД- Василева 

- 5. Онлай обучение -семинар "Еразъм+" и eTwinning в полза на дистанционното 

обучение – Гюрова 

- 6.Трудови, социални и осигурителни права, КНСБ София-Коева 

- 7. «24-ти май – за буквите и хората», Клет, Захари Карабашлиев 

Втори клас: 

- „Проектното обучение по технологии и предприемачество в начален етап като 

иновативна образователна технология “-Турманова/лична/ 

- "Онлайн ресурси за създаване на електронно съдържание" –Кантарджиева/ 

- "Формиране на дигитални компетентности у учениците от начален етап«- 

Кантарджиева 

- Проследяване на постиженията в детското развитие, «Изкуства БГ» - Турманова 

- Изследователският подход в обучението по математика в начален курс, Бит и 

техника ООД, Турманова 
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- Методически наски в образователния процес по музика за 1 и 4 клас, с марка 

"Изкуства«, Турманова 

- Трудови, социални и осигурителни права, КНСБ София-  

-         Кантарджиева 

Трети клас: 

• Първокласно начало - виртуална и добавена реалност – Мазнева, Кръстева, 

Петкова 

• Откриване и развитие на потенциала на нашите деца с Георги Тошев- Мазнева 

• Bad or sed? Beat the Imposter Syndrome in your classrom starts in 1 hour – Мазнева 

• Възможности за създаване и използване на дигитални ресурси за обучение в 

електронна среда – Мазнева 

• Съвременни методи и форми за проверка и оценка на знанията и езиковите 

компетентности в чуждоезиковото обучение – Мазнева 

• Как да преподаваме на деца- билингви –Петкова 

• Три работещи практики за развиване на социално- емоционални умения в клас – 

Петкова 

• Webinar : Canva за преподаватели –Петкова 

• Формиране на умения за успешно прилагане на учебната програма по 

Компютърно моделиране в начален етап- Петкова 

• 5 игри, които да пробвате на живо и онлайн. Дигитални ресурси и игри за всяка 

класна стая - Петкова 

• Трудови, социални и осигурителни права, КНСБ София – Мазнева 

• Възможности на учебните програми по Човекът и обществото-3-4 клас, за 

оценка на функционалната грамотност на учениците /върху учебното 

съдържание на по история на България/,Просвета -  Петкова 

 

Четвърти клас: 

• 1. "Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми« – 

Александрова, Апостолова 

• 2. "Работа с Microsoft Teams и създаване на електронно съдържание за работа в 

дигитална среда«- Апостолова 

• 3. "Методически насоки в образователния процес по компютърно моделиране 

4.клас«-Апостолова 
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• 4. "Месечен уебинар - компютърно моделиране за 4. клас«-Апостолова 

• Юлия Георгиева – учител по АЕ в НЕО 

• 1. Еразъм+ и Етуининг в полза на дистанционното обучение. 

•  

3. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище. 

Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Индикатори  

3.1. Организиране, 

поощряване и 

своевременно 

информиране за 

участие в детски и 

младежки конкурси от 

регионален, 

национален и 

международен ха-

рактер.  

 

Брой ученици 

участвали в детски 

и младежки 

конкурси от 

регионален, 

национален и 

международен ха-

рактер.  

Олимпиади- 68 

Конкурси- 26 

Състезания- 920 

3.3. Участие на 

училищни формации и 

индивидуални 

участници в различни 

изяви. 

Брой участия 1.  Е-Twinnig проект “ЕuroHоp” с 2а,б,в, 3б,в 4а,б,в класове 

2. Да бъдем толерантни – Ден на розовата фланелка- за всички ученици от 1-7 клас 

3. 2 април - Международен ден на детската книга- за всички ученици от 1-7 клас  

4. Походът на книгите с участието на ученици и родители, радио водещи - за 

всички ученици от 1-7 клас  

5. Празник на здравословното хранене 2а и 2б клас   

6. Световният ден на изкуствата – участваха всички ученици от 1-4 клас  

7. Пролетни празници 

8. „Празник на буквите“ – за всички първи класове 

9. Безплатно обучение по програмиране към програма “Coding Kids Burgas” на  

Община Бургас – 3 б клас  

10. Готвим здравословно“  с гост мед. сестра Галина Чолакова – 3 б клас 
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11. Посещение в пенсионерски клуб по случай 24 май- 3 б клас 

12. Спортен празник организиран от г-жа Билярова и г-н Кавръков - за всички 

ученици от 1-7 клас  

3.4. Предоставяне 

на свободен достъп на 

училищната база за 

провеждане на 

различни видове 

дейност.  

Брой договори за 

наем към Община 

Бургас 

За учебната 2021 – 22 година няма сключени договори поради наличие на строги мерки 

и правила за ограничаване разпространението на Ковид -19  

3.5. Участие на 

учениците в спортни 

състезания по 

различни видове спорт 

и занимания по 

интереси. 

Брой групи и 

участия 

Участие във Фолклорна плетеница  

 

4. 3.6. Организиране на 

културни празници в 

училището на 

различни нива.  

Брой тържества, 

снимки  

Всички чествания са отразени в презентациите на училищните комисии представени на 

ПС за приключване на учебната година и са неразделна част от класьора с плановете на 

УК. 

 

3.7. Разширяване на 

създаването и 

използването на 

електронно учебно 

съдържание. 

Електронни уроци 

и тестове 

създадени и качени 

в платформата и 

Школо  

Създадена е банка с електронни уроци и презентации, които са качени в Школо, Тиймса  

и в облачното пространство. 

5. 3.8. Изпълнение на 

дейностите по 

Националния календар 

за извънучилищни 

дейности и 

Националния спортен 

календар на МОН и 

организираните на 

общинско  и областно 

Участието на 

ученици в 

състезания от НСК 

на МОН на 

общинско  и 

областно ниво.  

 

Поради наличие на пандемия учениците от училище не участваха в спортни изяви от 

календара на МОН 
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ниво.  

6. 3.9. Всеки учител 

организира и провежда 

минимум по една 

дейност свързана с 

изява на ученици пред 

родители на учебна 

година.  

 През тази учебна година изявите пред родители се осъществиха онлайн. Част от тях се 

проведоха в училище и се заснемаха, за да стават достояние на всички родители или 

самите ученици в присъствието на родители се включваха в Тиймса, за да отбележат 

съответния празник. За разлика от предходната година Празникът на буквите бе 

проведен в класните стаи при спазване на всички изисквания. 

4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и създаване на условия за 

личностна изява, инициатива и творчество на учениците чрез извънкласни форми и създаване на 

условия за осмисляне на свободното време. 
Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Индикатори Резултати: 

4.1.Развиване по 

всякакъв начин на 

достъпа до новите 

информационни 

технологии.  

Брой платформи 4 – Тиймс, Школо, Уча се, Е- стол. 

4.2.Задоволяване 

желанията на 

учениците за 

допълнително 

обучение в ИУЧ и 

ФУЧ.  

Анкети проведени 

сред родители и 

ученици за 

желанията им за 

ИУЧ и ФУЧ 

Попълнени заявления от родители – 510 броя. 

4.3.Допълнително 

обучение и 

диференцирана работа 

с учениците със 

специфични 

образователни 

интереси.  

Планове и графици 

за работа с 

учениците със 

специфични 

образователни 

интереси. 

Създадени 13 броя папки – лично образователно дело, с информация за учебни планове, 

програми и дейности.  
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4.4.Участие в различни 

форми на 

алтернативно 

обучение и 

възпитание, свързани с 

творческото развитие 

на подрастващите.  

Реализирани 

проекти 
• Международна програма "e - Twinnig",  

• Национална програма „Без свободен час” 

• Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ 

• Програма „Иновативно училище“: „IT компетентности“ 

• Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади“ 

• Проект BG05M2OP001-3.018 „ Подкрепа за приобщаващо образование” 

• Проект №  “ Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи ” 

• Национална кампания „За чиста околна среда – 2021 г.” на тема „Обичам 

природата – и аз участвам“ 

• Национална програма «Информационни и комуникационни технологии в 

системата на предучилищното и училищното образование» 

 

4.5.Развитие на 

приобщаващо 

образование за децата 

и учениците със 

специални 

образователни 

потребности.  

Учебни програми  35  броя учебни програми – част от личните дела на учениците  

4.6.Изграждане и 

поддържане на 

система за връзка с 

родителите чрез 

eлектронната поща по 

схемата: училищно 

ръководство – класен 

ръководител – 

родител.  

Брой съобщения в 

Школо и ел. поща 

Изпращане на заповеди, дневен режим, презентации от родителски срещи, от класния 

ръководител – в Школо е генерирана справка с 1022  върнати съобщения от родители, 

което е с 822 повече от миналата година. 

4.7.Редовно 

актуализиране на 

Актуална 

информация в 

Наличен сайт и портфолио на училището, които редовно се актуализират  
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училищния сайт. сайта http://www.ohridski-burgas.org/ 

 

 

4.8.Развиване форми 

на ученическо 

самоуправление.  

Прояви на УС Ученическият съвет в  ОУ “Свети Климент Охридски“ работи по Плана, който е приет 

на първото заседание на УС. 

   УС е провел 5 заседания през учебната 2021/2022 година. 

  Първото заседание е проведено на 27.09.2021г. и на него е избрано ръководство на УС 

и приет План за работа на УС . За председател на УС е избран Тодор Стаменов от 6.“а“ 

клас, за заместник-председател – Кристиан Георгиев от 6.“б“, а за секретар – Виктория 

Петкова от 6.“г“ клас. Учениците бяха предложени и избрани чрез гласуване. 

Педагогическият съветник – г-жа Донка Русева запозна всички присъстващи с Плана за 

работата на УС, като го прочете и го предложи на обсъждане. След обсъждането му с 

членовете Планът бе приет единодушно.  

   На 10.12.2021 г. бе проведено второто заседание на УС. Състоя се среща с Директора 

на училището – г-жа Железова, обсъдиха се обявените коледни конкурси и 

организацията за продажбата на коледните картички на БЧК. 

   На 22.12.2021г. се проведе оценяване на участниците в Коледния конкурс. Журито бе 

в състав: г-жа Стайкова – председател на УН, г-жа Нанка Стоянова – председател на 

МОПУ и г-жа Донка Русева – педагогически съветник. 

   На 29.04.2022г. се проведе четвъртото заседание на УС във връзка с организирането 

на Ученическо самоуправление на 09.05. 

   На 09.06. 2022г. се проведе последното заседание на УС. Присъства г-жа Дюлгерова. 

Тя запозна членовете на УС с посещението на нашите учители по проект „Иновации в 

действие“ с учители и ученици от Иновативното училище „Евлоги Георгиев“, град 

Дупница. Представи подробна презентация и разказа впечатленията си по време на 

посещението си там. 

   През настоящата учебна година бяха проведени няколко инициативи на УС – помощ 

за децата в Украйна и храна за дом за възрастни хора. 

 

4.9.Представяне и 

популяризиране на 

резултатите от 

участията на 

Брой ученици 

участвали в  

в състезания, 

олимпиади, 

Олимпиади- 68 

Конкурси- 26 

Състезания- 920 

http://www.ohridski-burgas.org/
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учениците в 

състезания, 

олимпиади, конкурси, 

изложби.  

конкурси, 

изложби. 

4.10.Утвърждаване 

традицията за 

поздравителни адреси 

до родители на 

изявени ученици.  

Брой 

поздравителни 

адреси 

Връчени бяха благодарствени писма на всички родители, които са участвали и 

подпомагали активно извънкласните дейности на класовете и в доброволческата акция 

за боядисване на училищната ограда.   

4.11.Информиране на 

родителите чрез 

електронен дневник и 

фейсбук страницата  за 

възможностите за 

участие на техните 

деца в национални, 

регионални и 

училищни състезания 

и конкурси.  

Брой информации Съобщения : 38470, написани оценки – 77588, отзиви- 5079 или общо информация 

изпратена от учители към родителите – 158 731. Всяка оценка, отсъствие, забележка 

или похвала се изпраща като съобщение до всеки родител. Отделно класният 

ръководител, директорът кореспондират с родители относно дейности на ниво класна 

стая , училище. В сравнение с предходната година изпратена информация без оценки, 

отзиви, отсъствия е 6425 за цялата учебна година.  

 

4.12.Пълноценно 

използване на 

наличната техника в 

училище. 

 Максимално се натоварва техниката в училище и непрекъснато се обновява.   

4.13.Връчване на 

ежегодна награда 

„Ученик на годината“ 

на патронния празник 

на училището. 

  

5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището. 

Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

Индикатори Резултати  
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направления 

5.1.Изготвяне на 

вътрешноучилищни 

нормативни актове, 

съобразени с целта на 

това приоритетно 

направление за 

постигане на яснота и 

стабилност на 

училищната 

организация.  

Брой нормативни 

документи 

Всички нормативни документи са налице. Актуализират се всяка учебна година. 

5.2.Изготвяне и 

реализиране на 

Програма за превенция 

на насилието и 

агресията сред 

учениците и план за 

дейността на 

УКБППМН 

План за дейността 

на УКБППМН 

Има наличен план за учебната 2021-22 година. Във връзка с изпълнение на плана и във 

връзка с изпълнение на разпоредбите на МОН  е проведена Анкета по Механизма за 

тормоза на учениците от 3, 4,5,6 и 7 – ми клас в началото  на учебната година. 

Резултатите са  обобщени и представени на педагогически съвет през октомври месец. 

Имаме осъществени  срещи с външни организации – БЧК, Асоциация „Деметра“. 

Работим съвместно с БЧК в 3 „а“4 „в“  класове по проект, свързан с оказване на първа 

помощ. Асоциация „Деметра“ проведе онлайн Ч. К  в 7“б“  и 7“г“ класове и 6“а“ и 6“б“ 

класове на тема: „Превенция на насилието и агресията“. Провеждат се часове на класа 

във връзка с превенция по темата за наркотичните вещества. 

        През тази учебна година не сме имали ученици с противообществени прояви.  

        Регистрирани са 6  случая на агресия и 3 инцидента между ученици  за учебната 

2021/2022г.  

       Провеждани са консултации с учениците, които са имали санкции през учебната 

година или са били на допълнителна подкрепа. 

       През учебната 2021/2022г. бяха изнесени лекции в 7-те класове от инспектор ДПС 

– Сабина Колева от 5 РПУ. по превенция на зависимостта от наркотични вещества.  

      Росица Димова от Общинския съвет по наркотични вещества проведе часове в 

трети „а“,  трети „в“ и  4“ а“ класове по проект. 

      В Третите и четвъртите класове по проект на БЧК бяха проведени занятия и лекции. 

5.3.Стриктно спазване 

системата на 

дежурство в училище, 

График дежурство 

и 

Правилника за 

Има изготвен график за първи и втори срок от комисия с председател Нана Стоянова. 

Учителите дежурят по него. 

На всеки етаж има дежурни учители, както и в ученическия стол и двора на училището. 
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осъществяване на 

вътрешен контрол чрез 

създаване на комисии 

по спазването на 

дежурството 

Изпълнение на 

Правилника за 

осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

обучение и труд в 

училището.  

осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия 

на обучение и труд 

в училището.   

Редовно се контролира и извършват проверки от комисията за БУТ. 

5.4.Поддържане на 

системите за 

видеонаблюдение и 

охрана на училището и 

подобряване на 

безопасността на 

материалната база.  

Наличие на 

видеонаблюдение и 

регистрирани 

случаи 

Има видеонаблюдение и чрез камерите са  

регистрирани 2 случая на агресия в 5 б и 7 г класове. Наблюдение се извършва на 

дворното пространство, коридорите  и на входа на училището. От тази учебна година 

камери има поставени и в класните стаи, в които се извършва национално външно 

оценяване.   

5.5.Създаване на 

подкрепяща среда за 

деца и ученици, 

склонни към насилие и 

агресия.  

Правила на класа  Във всяка класна стая има изготвени табла с правила, които се обсъждат в първия 

учебен час.  

5.6.Възпитаване на 

умения и поведение 

при кризисни и 

екстремни ситуации.  

Тематичен план за 

ЧК 

В часовете на класа се взимат теми свързани с информиране и придобиване на умения 

за поведение при кризисни и екстремни ситуации. 

5.7.Провеждане на 

практическо обучение 

(периодично, два пъти 

годишно) – 

проиграване на 

Брой проведени 

практически 

обучения 

2 обучения, които са отразен в снимки, протокол и на тях присъстваха представители 

на Червения кръст. 
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основни бедствени 

ситуации 

(земетресение, 

наводнение, пожар, 

производствена 

авария, терористичен 

акт).  

5.8.Изготвяне и 

изпълнение на 

Графици за обучение 

на учениците за 

действия при бедствия, 

аварии, катастрофи и  

пожари.  

Годишен план за 

ЧК 

Има годишен план за часа на класа, който се утвърждава от Директора в началото на 

учебната година. Провеждат се  обучения на учениците през учебната година. 

5.9.Изготвяне на план 

за действие в 

условията на 

епидемична 

обстановка и 

преминаване към 

обучение в електронна 

среда,  

задължителните 

здравни протоколи за 

поведение при 

съмнение или случай 

на covid-19. 

План за действие в 

условията на 

епидемична 

обстановка и 

преминаване към 

обучение в 

електронна среда 

Налични са два документа, които са публикувани в сайта на училището:  

http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/ 

План за действие в условията на епидемична обстановка и преминаване към обучение в 

електронна среда в ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас 

Правила за работа в условията на епидемична обстановка и преминаване към обучение в 

електронна среда в ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас 

 

5.10.Осигуряване на 

адекватно здравно 

обслужване в 

училището.  

Действащ 

Медицински 

кабинет 

Има наличен медицински кабинет, в който всяка година се инвестират средства за 

реновиране. В него учениците получават адекватно обслужване.  

5.11.Осигуряване на 

условия за ученическо 

Брой ученици 

получаващи храна 

Всички ученици, които посещават ГЦОУД от начален етап-  1 - 4 клас се хранят в стола 

на училището. Това са 253 ученика от училище всеки ден получават топла храна, след 

http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/
http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/Plan%20za%20deistvie%20v%20usloviata%20na%20COVID-19.pdf
http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/Plan%20za%20deistvie%20v%20usloviata%20na%20COVID-19.pdf
http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/Plan%20za%20deistvie%20v%20usloviata%20na%20COVID-19.pdf
http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/Pravila%20za%20rabota%20v%20usloviata%20na%20COVID-19.pdf
http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/Pravila%20za%20rabota%20v%20usloviata%20na%20COVID-19.pdf
http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/Plan%20za%20deistvie%20v%20usloviata%20na%20COVID-19.pdf
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хранене.  в училище като са регистрирани в ел. платформа е- стол.  

5.12.Възпитаване на 

устойчиви навици и 

умения за 

здравословно хранене. 

Прилагане на 

европейска схема и 

национално участие за 

предоставяне на 

плодове и зеленчуци.  

Брой проведени 

занятия, състезания 

Проведени са занятия във всеки клас на начален етап в часа на класа при темите 

здравословно хранене и в училищния стол се проведоха:  

5.13.Изготвяне и 

изпълнение на 

Графици за 

провеждане на 

обучението по 

безопасност на 

движението.  

Годишен план за 

ЧК 

12 тематични плана-1-4 клас 

11 тематични плана- 5-7 клас 

Всеки класен ръководител в часа на класа взема темите по БДП. 

5.14.Организиране на 

информационни 

кампании чрез 

тематични изложби, 

брошури, плакати и 

видеофилми, свързани 

със здравословното 

хранене.  

Брой проведени 

занятия, състезания 

Във всички класове от 1 до 4 клас се провеждат часове по здравословно хранене, а във 

2 а и 2 б   се състоя и състезание в Училищния стол. Раздадоха се и награди закупени от 

Училищното настоятелство.  
 

6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи. 
Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Индикатори Резултати 

6.1.Създаване на 

информационна банка 

с координати чрез 

Платформа Школо Налична е цялостна информационна банка с данни в платформа Школо, с която могат 

да работят само администраторите на системата. 
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електронния дневник 

за връзка с  ученика и 

неговите родители.  

6.2.Изпълнение на 

Правилника за 

дейността на 

училището за 

ограничаване на 

безпричинните 

отсъствия.  

Брой наказания за 

отсъствия, % 

отсъствия на 

ученик 

В ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас няма наказани ученици за допуснали 

неизвинени отсъствия през годината. Санкция „Забележка“ получиха 5 ученика  

6.3.Стриктно спазване 

графика за 

консултации и 

приемно време.  

График, протоколи 

от проверки 

Наличие на протоколи от извършена контролна дейност – 3 броя.  

Редовно се отразяват проведените консултации в ел. дневник – школо , в сектор 

допълнителна работа и подкрепа  

 

6.4.Планиране на 

съвместни дейности с 

родителите.  

Осъществени 

дейности 

Отлично взаимодействие по линията ученик-учител-родител. Активно включване на 

родителската общност при осъществяване на празници, благотворителна дейност, 

оказване на подкрепа и пълноценно сътрудничество. 

Активно взаимодействие със заинтересовани страни. Всяко тримесечие на общо 

събрание, Училищно настоятелство и Обществен съвет се прави отчет на 

изразходените средства, в началото на всяка календарна година се прави отчет на 

бюджета и се представя проект за разпределение на средствата в новия бюджет, както и 

на събрание с Училищното настоятелство и Обществения съвет. 

ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас има изграден електронен сайт,  в който се 

публикува актуална информация, отчет на всяко тримесечие, популяризират се всички 

инициативи, участия в конкурси, олимпиади, състезания, както и предстоящи събития и 

възможности за участие в тях. 

Предприети мерки на ниво училище :  

Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, атмосфера на 

взаимоотношения, управление. 

Осигуряване на достъп до образование и повишаване качеството на образованието като 

предпоставка за развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище. 

Достъп до качествено образование за деца и ученици със специални образователни 
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потребности. 

Повишаване участието и ангажираността на родителите в училищния живот. 

През учебната 2020/2021 година Училищното настоятелство при ОУ "Свети Климент 

Охридски“, гр.Бургас проведе 3 заседания на училищното настоятелство. На  тях 

Председателят на училищното настоятелство запознаваше и обсъждаше  задачите, 

свързани с дейността на настоятелството. Дискусии се водеха за подпомагане на 

учебно-възпитателния процес,  подобряване на материално-техническата база  на 

училището. През изминалата година се включиха  нови членове от родителската 

общност. За всички тези заседания се водеха протоколи и се завеждаха с пореден номер 

в протоколната книга на училищното настоятелство от г-жа Райничка Дюлгерова. На  

тях Председателят на училищното настоятелство запознаваше и обсъждаше  с 

членовете на сдружението със задачите свързани с дейността на настоятелството. 

Основните дейности, които осъществяваше Сдружение "Училищно настоятелство при 

ОУ "Свети Климент Охридски“ бяха насочени към: подпомагане работата по 

провеждане на благотворителни кампании, концерти, базари и екскурзии, обогатяване 

на материално-техническата база с интериорен дизайн, дооборудване на класни стаи. 

Изцяло със съдействието на Училищното настоятелство се осигурява участието на 

учениците в национални и международни състезания – „Математика без граници“, към 

СБНУ и др. С финансови средства се подпомогна участието на ученици в конкурса 

„Фолклорна плетеница“ в гр. София. За възвръщане на читателския интерес от страна 

на учениците се реализираха дейности от училищната библиотека, които включваха 

закупуване на книги, даряване и разбира се за най- добър читател се връчиха награди. В 

традиция се превърнаха и училищния конкурс за Коледна украса, на който се връчват 

награди на всички отличили се. Активно участие взеха родителите в различни 

инициативи свързани със спорт, българските  традиции и обичаи и човешките 

ценности, като по този начин дадоха добър пример на учениците.  Активно съдействат 

за социалната интеграция и личностната реализация на учениците.    Училищното 

настоятелство работи в посока, за задържане и привличане  на ученици в ОУ “Свети 

Климент Охридски“, гр. Бургас. 

6.5.Търсене мнението 

на родителите по 

различни въпроси и 

отчитането му при 

Брой проведени 

срещи  

През годината се осъществиха 2 общи за цялото училище родителски срещи. Освен тях 

се проведоха срещи с родителите на Първи, Пети и Седми класове. Редовно , 

ежеседмично се осъществяват консултации и срещи с родители при изпращането им, 

по време на консултации или в онлайн среда в Тиймса.  
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вземане на решения.  

6.6.Провеждане на 

онлайн анкети за 

проучване на 

родителското мнение и 

предложения за 

подобряване на 

училищния живот. 

Ой онлайн анкети Вече трета поредна година ръководството на училището проследява мнението на 

родителите и техните препоръки чрез онлайн анкета на страницата на училището. В нея 

всеки родител може свободно да изкаже своето становище, освен чрез платформата на 

Тиймс и Школо.  

https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLScWalqDCb0ysJuKlp_c5R50ixq2aw 

NimzHrLVl7ihHGeREtDQ/viewform 

 

6.7.Своевременно 

информиране на 

родителя чрез 

електронния дневник 

относно успеха и 

развитието на 

учениците в 

образователно-

възпитателния процес; 

спазването на 

училищната 

дисциплина; 

посещаемостта на 

учебните часове от 

учениците; започване 

на процедура по 

налагане на наказание; 

  възможностите и 

формите за 

допълнителна работа с 

ученика; напредъка 

и/или проблеми на 

децата им.  

Брой съобщения до 

родител 

 НАЙ-АКТИВНИ УЧИТЕЛИ 
Оценки, отсъствия, отзиви, съобщения 

 

Учител Оценки Отсъствия Отзиви Съобщения Събития ОБЩО 

Таня Д. Апостолова 2838 1741 341 2226 32 7178 

Силва П. Добрева 2957 1897 201 1517 20 6592 

Диана М. Евтимова 2072 2239 275 1246 21 5853 

Петя Д. Турманова 2118 1416 44 2144 26 5748 

Росица Ц. Жекова 3239 997 129 1223 19 5607 

Милена Б. Петкова 2763 1556 369 814 10 5512 
Добринка И. 
Граматикова 1921 2109 319 845 17 5211 

Катя Г. Александрова 2484 1557 140 887 27 5095 

Йорданка П. Коева 1713 1123 101 2081 15 5033 

Станка Т. Мазнева 2278 1333 168 705 35 4519 
 

Това са най- активните учители като брой изпратени съобщения и отзиви до родител 

през учебната година. Чрез Школо за всяка учебна година може да се направи справка 

и проследи движението на активността на всички учители.  

6.8.Сътрудничество и Брой платформи  4 – Тиймс, Школо, Уча се, Е- стол, АБВ – поща, 

https://docs.google.com/forms/d/e/
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поддържане на 

активни връзки с 

общинските и 

областни институции, 

НПО и медии на 

местно ниво. 

7. Развитие и подобрения материалната  вътрешна и външна среда на училището. 
Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Индикатори Резултати:  

7.1.Осигуряване  на  

ефективна  ИКТ среда  

за  съхраняване  и  

използване  на 

електронно 

съдържание.  

Електронен архив Осигурени са външни хард дискове и облачно пространство в Google drive, където се 

съхраняват.  

7.2.Осигуряване на 

Wi-Fi и 

високоскоростен 

интернет в училище. 

Договор за Wi-Fi и 

високоскоростен 

интернет в 

училище. 

Наличен е договор с Виваком, които поддържат интернета в училище.  

7.3.Поддържане на 

изградената надеждна 

и гъвкава ИКТ 

инфраструктура с цел 

обезпечаване и 

повишаване на 

ефективността на 

учебния процес и 

управлението на 

административната 

дейност.  

Изградена 

 надеждна и 

гъвкава ИКТ 

инфраструктура 

Изградена е 

 надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура. 

7.4.Подобряване Осъществени 1. Оформиха се короните на дърветата и се премахнаха опасните клони; 
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състоянието на 

външната среда – 

училищния двор и 

прилежащите площи.  

ремонтни дейности 2. Педагогическите специалисти от начален етап обособиха цветова зона за игра, 

отдих и спорт със събрани средства от дарителство. 

7.5.Подобряване на 

условията за 

ученически спорт и 

нормалното 

провеждане на 

учебните часове по 

физическо възпитание 

и спорт.  

Осъществени 

ремонтни дейности 

Извърши се ремонт на физкултурния салон. 

7.6.Поддръжка на 

оградата.  

Осъществени 

ремонтни дейности 

Осъществена е доброволческа акция за боядисване на оградата 

7.7.Поддръжка на 

местата за почивка.  

Осъществени 

ремонтни дейности 

През учебната 2021 - 3година екип под ръководството на гл. учител Стоян Евтимов се 

реализира  проект по Национална кампания „Чиста околна среда-2021“, на тема: 

„Обичам природата – и аз участвам“. Целта на проекта е да се изградят зелени 

пространства, които да се поддържат от учениците и да се оформи класна стая на 

открито. Закупена бе нова техника и посадъчен материал за работа в зелените зони.  

7.8.Подобряване на 

дейността на 

училищната 

библиотека. 

План на 

училищната 

библиотека  

Освен дарителска кампания за обогатяване на библиотечния фонд се реализираха 

множество дейности с Читалище „Изгрев“, проведе се седмица на четенето, за най-

добрите читатели се връчиха награди в края на учебната година .  

7.9.Осигуряване на 

подходящо оборудване 

на кабинетите по 

природни науки за 

STEM обучение. 

Осигурено 

оборудване на 

кабинетите по 

природни науки за 

STEM обучение 

Закупена е техника за класните стаи на първокласниците – нови интерактивни дъски. 

7.10.Промяна облика 

на кабинетите и 

класните стаи в 

училището.  

Брой подобрени 

класни стаи. 

Не е извършен основен ремонт на класните стаи и коридорното пространство. 

 

7.11.Поддържане на Наличие на Има наличие на пожаро-известителната система, която се проверява и поддържа от 
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пожаро-

известителната 

система.  

пожаро-

известителната 

система. 

фирма. Пожаро-известителната система се поддържа от "Секюрити Бургас СОТ" ООД. 

Сключен договор с годишен абонамент - 360,00 лв. 

7.12.Поддържане на 

системите за 

видеонаблюдение.  

Наличие на 

система за 

видеонаблюдение 

Наличие на система за видеонаблюдение. Сисетмата за видеонаблюдение се поддържа 

от "3S СОТ Бургас" ООД. Сключен договор за 2580,00 лв. годишно. 

7.13.Създаване, 

поддържане и 

обогатяване на 

„Зелени зони“ в 

кабинетите, класните 

стаи и в училищното. 

Брой създадени  

„Зелени зони“ 

През учебната 2020- 2021 година екип под ръководството на гл. учител Стоян 

Евтимов спечели проект по Национална кампания „Чиста околна среда-2021“, на тема: 

„Обичам природата – и аз участвам“. Целта на проекта е да се изградят зелени 

пространства, които да се поддържат от учениците и да се оформи класна стая на 

открито.  

7.14.Поддържане 

състоянието на 

сервизните помещение 

и своевременното 

ремонтиране при 

нужда. 

Осъществени 

ремонтни дейности 

Всички сервизни помещения се поддържат в добър вид. Във връзка с условията на 

пандемия се монтираха допълнително санитарно – хигиенни материали за дезинфекция 

на ръцете и др.  

7.15.Постоянно 

поддържане и 

разширяване на 

компютърните зали в 

училището (компютри, 

терминали, 

мултимедийни 

проектори, 

интерактивни дъски) с 

оглед все по-активното 

навлизане на 

технологии в учебния 

процес.  

Осъществени 

ремонтни дейности 

и  

реновирани 

компютърни зали, 

техника 

 Компютърните зали се поддържат в добър вид. Закупени бяха нови мишки за кабинет 

14. 

7.16.Използване на 

интегрирани 

Използване на 

„Школо“ и 

В обучението в електронна среда изцяло се използват платформите Школо и Тиймс с с 

оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението и обучението.  
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платформи в 

обучението и 

управлението - 

мобилни технологии, 

оформяне и 

поддържане на 

административна 

система за 

централизирано 

управление на 

училищната дейност с 

оглед оптимизация на 

разходите и 

подобряване на 

управлението.  

„Тиймс“ 

7.17.Използване на 

„облачни“ технологии 

и създаване на условия 

за постоянна връзка 

между учителите и 

учениците с цел 

дистанционно 

поставяне на задачи и 

получаване на 

очаквани резултати.   

Използване на 

„Школо“ и 

„Тиймс“ 

Използват се   „Школо“ и „Тиймс“ 

7.18.Участие в 

национални програма 

„Информационни   и   

комуникационни   

технологии (ИКТ) в 

училище", чиито цели 

са свързани с бързото 

и навременно 

Брой проектни 

предложения 

Училището и през тази учебна година кандидатства по Национална програма 

«Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и 

училищното образование». 

Учебната 2021/2022 година кандидатствахме и ни одобриха за: 

1. ИКТ - средства за електронен дневник за училища - на стойност 1200,00 лв.; 

2. ИКТ - средства за интернет свързаност - 420,00 лв. 

3. ИКТ – 2 броя 65`инчови дисплея 
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въвеждане на 

съвременните 

технологии в 

образователния процес 

и интернет свързаност.  

8. Изграждане на училищна е-политика.  

Дейности за 

реализиране на 

приоритетните 

направления 

Индикатори  

8.1.Активно и 

безопасно използване 

на Интернет в полза на 

обучението и 

възпитанието.  

Брой сигнали за 

злоупотреба с 

Интернет 

Нямаме регистриран сигнал за злоупотреба с Интернет. 

8.2.Връзка с Интернет 

– навсякъде в 

училището.  

Договор за Wi-Fi и 

високоскоростен 

интернет в 

училище 

Договор за Wi-Fi и високоскоростен интернет в училище има сключен с Виваком, 

който е на месечни вноски.  

8.3.Използване на 

електронни формуляри 

и документи.  

Брой ел. документи 

и формуляри 

Всички електронни документи са публикувани в сайта на училището. 
http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/ 

Това са заявления за отсъствия, заявление за записване, отписване , занимания по 

интереси и др.  

8.4.Използване на 

електронен подпис.  

Наличие на Ел. 

Подпис  

Все още няма практика учителите да подписват електронно своите документи. Ел. 

подпис полага само директорът. 

8.5.Дистанционна 

комуникация с 

административни 

структури.  

Ел. 

кореспонденция 

Цялата комуникация на училището с институциите се осъществява чрез ел. пощата на 

училището.  

8.9.Електронно 

банкиране.  

Електронно 

банкиране 

Има налично електронно банкиране 

8.10.Обособяване на Наличие на Има наличие на компютърна работна зона – такива места са обособени в библиотеката, 

http://www.ohridski-burgas.org/Dokumenti/2020-2021/
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компютърна работна 

зона в училищната 

библиотека – място, 

където учениците 

могат да работят 

самостоятелно и да 

използват наличните 

работни станции.  

компютърна 

работна зона 

учителската стая и във всяка класна стая за учителя.  

8.11.Използване на 

електронни книги и 

учебници. 

Наличие на банка 

електронни книги и 

учебници. 

Да има налични към библиотеката 

8.12.Поддържане на 

училищния интернет 

сайт.  

Наличие на 

актуален училищен 

сайт 

Наличен е  актуален училищен сайт 
http://www.ohridski-burgas.org 

 

 

8.13.Използване на 

ИКТ в управлението 

на училището 

завишаване 

ефективността на 

контрола и 

повишаванена 

качествата на работа 

чрез: 

 Чрез използването на ел. платформа Школо се завишаване ефективността на контрола и 

повишаванена качествата на работа. 

 

 

-провеждане на онлайн 

работни срещи,  

консултации с 

родители и ученици;  

Брой онлайн срещи  Част от  педагогически срещи и методични сбирки през учебната 2021-2022 година се 

провеждат изцяло в онлайн среда, както и консултациите с родители и ученици, които 

са ежеседмични по график утвърден от директора. Тиймса създаде възможност да се 

намалят неучебните дни за учениците и да се провеждат работни срещи  

-използване на 

възможностите на 

съвременните 

социални мрежи в 

интернет – създаване 

Брой създадени 

групи 

Освен групите на класовете в Тиймс. Неформални общности има изградени в 

платформите за комуникация – Вайбър и Фейсбук. 

Тук се споделя информация, снимки от изяви на ученици. 

http://www.ohridski-burgas.org/
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на групи на 

училището, 

съответната паралелка 

и учители, групи на 

родителите с 

определени интереси и 

проблеми и др.;  

-електронен дневник, 

чрез които родителите 

могат да постоянно да 

следят успеха на 

децата си н процеса на 

обучение 

Наличие и 

действащ ел. 

дневник „Школо“ 

От четири години училището активно работи чрез Школо. 

8.14.Насърчаване на 

електронната 

кореспонденция на 

всички нива.  

Наличие на ел. 

кореспонденция 

Налице е ел. кореспонденция и тази учебна година в абв пощата и Школо.  

8.15.Попълване на 

онлайн анкети 

свързани с качеството 

на училищното 

образование, т.е. 

поддържане на 

постоянна обратна 

връзка с родители и 

общественост, 

получаване на 

актуална информация 

за техните желания и 

препоръки.  

Наличие на онлайн 

анкета 

На страницата на училището е налична онлайн анкета за мнението на родителите за 

качеството на обучението и за обратна връзка и предложения. В нея всеки родител 

може свободно да изкаже своето становище, освен чрез платформата на Тиймс и 

Школо.  

https://docs.google.com/forms/d/e/ 

1FAIpQLScWalqDCb0ysJuKlp_c5R50ixq2aw 

NimzHrLVl7ihHGeREtDQ/viewform 

 

8.16.Използване на 

съвременни 

информационни и 

Наличие на ел. 

администриране 

Активно взаимодействие със заинтересовани страни. Всяко тримесечие на общо 

събрание, Училищно настоятелство и Обществен съвет се прави отчет на 

изразходените средства, в началото на всяка календарна година се прави отчет на 

https://docs.google.com/forms/d/e/
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комуникационни 

технологии за е-

администриране, с 

основна цел да се 

въведе „обща 

прозрачност, 

отчетност и 

намаляване на 

бюрократичнатата 

тежест, пред която са 

изправени 

служителите, което ще 

доведе до по-добро е-

управление в рамките 

на училището”  

бюджета и се представя проект за разпределение на средствата в новия бюджет, както и 

на събрание с Училищното настоятелство и Обществения съвет. 

ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас има изграден електронен сайт,  в който се 

публикува актуална информация, отчет на всяко тримесечие, популяризират се всички 

инициативи, участия в конкурси, олимпиади, състезания, както и предстоящи събития и 

възможности за участие в тях. 

Предприети мерки на ниво училище : Осигуряване на позитивна образователна среда – 

училищен климат, атмосфера на взаимоотношения, управление. Осигуряване на достъп 

до образование и повишаване качеството на образованието като предпоставка за 

развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище. Достъп до качествено образование за деца и ученици със 

специални образователни потребности. Повишаване участието и ангажираността на 

родителите в училищния живот. Всички поставени задачи от РУО, Община Бургас и 

други институции са изпълнени своевременно, точно, прецизно и в срок. Прозрачност 

при управлението на училището и конструктивен диалог със социалните партньори, 

Училищното настоятелство и Обществения съвет. 

 

 

 

Изготвил: 

Р. Дюлгерова 


