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РАЗДЕЛ І. Анализ на дейността на училището през учебната 2019/2020 година 

През учебната 2020/2021 година в училището се обучават 862. ученици, разпределени в 38 паралелки в дневна форма. 

Общият среден успех на училището за учебната 2020/2021 година е много добър 4.99. 

В СУ „Константин Константинов“ работят 67 педагогически специалисти, които притежават значителен професионален опит и 

професионални компетентности. Всички са правоспособни учители по съответните предмети. Носители на ПКС са 54. от тях. 

В резултат на положения от тях труд през учебната година обобщените резултати на учениците по випуски и по учебни предмети 

са следните: 

РЕЗУЛТАТИ от Националните външни оценявания: 

IV клас – НВО Български език и литература – 84,04 точки – приравнено към оценка отличен 5.53 

                НВО Математика – 69,62 точки – приравнено към оценка много добър 4.80 

VII клас – НВО Български език и литература – 53,53 точки 

                  НВО Математика – 28,83 точки 

Учениците от 1., 2, и 3. клас се оценяват с качествени показатели, според които постигнатите резултати са много добри. 

  Успех на учениците от IV до XI клас: 
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През учебната 2020/2021 година учениците от Средно училище „Константин Константинов“ участваха в олимпиади, 

конкурси и състезания:  

№ Олимпиада, състезание Общински 
кръг 

Областен кръг Национален 
кръг 

1 Български език и литература 37  4   - 
2 Математика  45  4  - 

3 Физика  3  2  - 

4 Астрономия 26  15 -класирани 
9 – явили се 

 - 

5 История и цивилизация  13  3 -  
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6 География 20  1   - 

7 Химия и опазване на околната среда 16   5  - 

8 Биология и здравно образование 6   3 -  

9 Ключът на музиката  23 3  2  

10 Знам и мога 20  3  -  

11 Spelling Bee – 
състезание по АЕ 

20 4  - 

 
Получени награди и отличия: 
Общинско състезание „Пиша и чета правилно“ – 2. място за отбора на СУ „К. Константинов“  

 Математически турнир „Проф. д-р Табаков“ – Георги Славов – 2Г. клас – 2.място 
 Математика без граници – Богомила Аврамова – 2Д.клас – 2 сребърни медала от зимен и пролетен кръг 

                                                 - Даяна Атанасова – 2Д.клас - 2 сребърни медала от зимен и пролетен кръг 
                                                 -  Стивън Тодоров – 2Б.клас – 3. място от пролетен кръг 

 Европейско кенгуру – Богомила Аврамова – 2Д.клас – 2.място 
 Национален конкурс с международно участие „Космонавтика 2021“ – Богомила Аврамова – 2Д.клас – сертификат за най-

добър проект в категория „Снимка с телескоп“ – „Снимка на Луната“ 
 Национален фестивал на детската книга  

- Борис Караколев – 2А.клас – поощрение в категория „Проза“ 
- За най-добър костюм на приказен герой – получени 5 награди (3 през м.IX.2020г. и 2 през м.V.2021г.) 

 Знам и мога – Виктория Железчева – 4А.клас – 4. място в областта 
 Spelling Bee junior – Емануил Пенчев – 3Д.клас – 1. място 
 ,,Ключът на музиката“ – за национален кръг - Деян Василев – 6Б.клас и Димитър Димов – 6Б.клас 
 Национален конкурс за картичка ,,Коледна магия” към РБ ,,Сава Доброплодни” - Албена Георгиева – 5Б.клас – 1.място 
 Национален конкурс за театрални кукли - Сливен - Велимир Тодоров – 6А.клас – 1.място 
 Областно състезание на УЕПП – отборът на СУ „К. Константинов“ (Мирена Караколева и Мирем Кесова от 7А. клас и 

Даниел Христов и Мартин Колев от 7Д. клас) – 3.място 
 Областен кръг на олимпиадата по астрономия – възрастова група 5/6 клас  

- Станимир Бъчваров – 6В.клас – грамота за отлично представяне 
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- Стефани Дечева 6Д.клас – грамота за много добро представяне 
 

 
РАЗДЕЛ ІІ. 

ФИЛОСОФИЯ НА УЧИЛИЩЕТО  
Стратегическата философия на СУ „Константин Константинов“ се описва със стремеж към повишаване на качеството на 

образованието чрез осигуряване на съвременна и модерна подготовка на конкурентно способни ученици, притежаващи умения и 
компетентности за успешна реализация. 

 
МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО   
Включва четири приоритетни стълба : 
  Да се учим да учим - учене за знания и компетенции; 

  Да се учим да правим - учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните 
задължения; 

           Учене, за да живеем в разбирателство с другите - учене, насочено към социални умения (да откриваме другите, да ги разбираме и 
да работим заедно за постигане на общи цели); 

  Да се учим да бъдем - учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи; 

 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:  
СУ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ – ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ   

  Утвърждаване на СУ “К. Константинов“ като конкурентноспособно училище с висок авторитет: 
-  Ориентирано към най-съвременните образователни тенденции чрез внедряване на технологии и интерактивни методи на 
преподаване;  

-  С ангажиращо обучение, подпомагащо и стимулиращо учениците да получат образование, съответстващо на съвременните 
потребности; 

-  Отличаващо се с разширена подготовка в областта на STEAM – науките, а в перспектива - и даващо действителни възможности 
за професионална реализация чрез умения по професии, приоритетни за държавата и ЕС; 

-            Утвърждаващо своя европейски облик чрез проектна работа по програма „Еразъм+“; 
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-  В което педагогическият колектив е екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на 
човешкото достойнство, прилагащи творчество и иновативност в работата си по изграждане на конкурентни, знаещи и можещи 
личности, граждани на република България, ЕС и света.  

 
МОТО:  

Мечтай и постигай! 
 

ПРИОРИТЕТИ 
СУ „К. Константинов“ счита за свои  националните приоритети в областта на образованието, съобразени със спецификата на 

училището, а именно:  
1. Качествено и приобщаващо образование с акцент върху индивидуалните потребности и възможности на всяко дете.  
2. Осигуряване на равен достъп до качествено образование.  
3. Функционална грамотност на високо ниво за всеки ученик в училището, съобразена с възрастовите му особености.  
4.  Приложимост на образование. 

 
ДЕЙНОСТИ ІІІ. 

Стратегическа цел № 1 
Качествено и приобщаващо училищно образование. 
Подцели:   
1. Провеждане на оптимални дейности по общата подкрепа на ученици с обучителни затруднения и специални образователни 

потребности; 
2. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване  на младите хора, за развитите на техните таланти и 

способности; Поддържане на пълния обхват на учениците и недопускане на преждевременно напуснали; 
3. Подкрепа на талантливи деца и ученици с изявени дарби; 
4. Обща подкрепа за личностно развитие в училищното образование чрез повишаване капацитета и уменията на педагогическите и 

непедагогическите специалисти. 

№ Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Забележка 
1. Участие в подготовката и посрещането на 

първокласниците. 
15 септември 2021г. Веселина Тенева, 

учители ГЦОУД 
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2. „Добре дошли в първи клас!“. Посрещане на 
първокласниците в училище и в класните 
стаи. 

15 септември 2021г. Веселина Тенева, 
Екип МО 1. клас 

 

3. „Добре дошли, второкласници!” 
“Добре дощли третокласници” 

м. септември 2021г. 
м. септември 2021г. 

 МО 2. Клас, 
МО - 3 клас 

 

4. Инструктаж на учениците за спазване на 
Правилника за вътрешния ред на училището 

м. септември 2021г. Председатели на МО, 
Класни ръководители 

 
 

5. “Добре дошли, четвъртокласници!”  м. септември 2021 г. 
 

Красимира Мишкова, 
МО 4. Клас 

 

6. Честване на 100 години от смъртта на Иван 
Вазов. 

м. септември 2021 г. 
 

учители по БЕЛ  ПГЕО, 
ГЕО 

При ОРЕС, 
мероприятието се 
провежда онлайн, под 
формата на анкети с 
учениците. 

7. “Приказникът Ран Босилек” - отбелязване 
135 години от рождението на автора. 

м. септември 2021 г. 
 

В. Стойнова, 
МО 1. клас   

 

 

8. На гости в информационен библиотечен 
център 

м. октомври 2021 г. 
 
 

А .Дренска, 
 МО 2. клас 

 

Провежда се при29.10. 
неусложнена епидемична 
обстановка.  

9. Участие в инициативите, свързани с 
празника на град Сливен. 

м. октомври 2021 г. Председатели на МО  

10. Дарителска кампания ”Подари нова книга - 
дари радост”. 

От 25.10. - 
29.10.2021г. 

Д.Ангелова, 
МО 3. Клас 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 

11. Спортни прояви по случай Деня на Сливен. м. октомври  2021г. 
 

Д. Димов, Д. Демирев,  
Р.Радев 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 
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12. Участие в традиционния конкурс за детска 
рисунка ,,Аз и моят град”. 

м. октомври 2021 г. 
 

Хр. Георгиев, 
 К. Паскалева 

 

13. “Моят град празнува” - посещение на 
къщата музей на Хаджи Димитър 

 
22.10.-25.10.2021г. 

Д.Ангелова, 
МО 3. Клас 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 

14. „Моят град празнува“ - запознаване със 
символите и забележителностите на Сливен. 
 

м. октомври 2021 г. 
 

В. Стойнова, 
МО 1.клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. клас 

Веселина Тенева 
МО ГЦОУД 

 

15. Литературен маратон - ,,Басните на 
Лафонтен”, по повод 401 г. от рождението 
на писателя. 

м. ноември 2021 г. 
 
 

А. Дренска,  
МО 2. клас 

 

 

16. Отбелязване празника на Народните 
будители. 

м. ноември 2021 г. Д Ангелова, 
МО 3 клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4 клас 
МО ОНГО, 

М.Куновска, 
МО БЕЛ 

 
 

17. Изработване на презентация за Деня на 
народните будители в часовете по ИТ-
Народни будители в Сливенски край. 

м. ноември 2021 г. 
 

Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 
 

 

18. Цветните приказки на Леда Милева. м. ноември 2021 г. Д Ангелова, 
МО 3. Клас 

 

19. Отбелязване 370 г от отпечатването на 
първата българска печатна книга “ Абагар”; 

 
м. ноември 2021 г. 

 
МО ОНГО  
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280 г. на “Стематография” и 215 г. на 
“НеделниК” от Софроний Врачански. 

 М.Куновска 
 

20. Отбелязване на Световен ден на борба 
срещу СПИН. 

 1 декември 2021 г. Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 

 

21. Участие в благотворителна акция на 
Червения кръст за деца в неравностойно 
положение 

м. декември 2021 г. Д.Ангелова, 
МО 3. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

 

22. Коледен благотворителен концерт. 
 
 

м. декември 2021 г.          Н.Николова, 
         Б.Кисьов, 
         К.Паскалева,  
         Хр. Георгиев, 
         С.Михайлова 
        учители НЕО  

При неусложнена 
епидемиологична 
обстановка.  

23. Коледни и новогодишни традиции и обичаи 
 

м. декември 2021 г.  Веселина Тенева, 
ГЦОУД  

Д.Ангелова, 
МО 3. Клас 

 

24. Запознаване с Коледните традиции. 
Организиране на Коледни тържества. 
Участие в благотворителната акция на 
Червения кръст. 

м. декември 2021 г. В. Болградова, 
 А. Дренска, 
 МО 2. клас 

 
 

 

25.  
 
Изработване на коледни картички. 
 
 

 
 

м.декември 2021г. 

В. Болградова,  
А. Дренска 
 МО 2. клас 

Искра Косева, 
МО Математика, ИТ, 
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 ПН и екология 
26. Коледно парти в първи клас. Украса на 

класните стаи.  
м. декември 2021 г. В. Стойнова 

 МО 1. Клас 
 

27. Изработване на коледни украси за класните 
стаи и картички за благотворителен базар. 

м. декември 2021 г. Кр.Мишкова 
 МО 4. Клас 

 

28. Изработване на презентации за коледните 
празници. 

м. декември 2021 г. Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 

 

29. Зимни празници. 
 

м. декември 2021 г. Т. Дейчева, 
МО 2. Клас 

 

30. 

 
 

Благотворителни базари - Коледа, Баба 
Марта, Пролетен. 
 

м. декември 2021 г.  
м. март 2022 г. 
м. май 2022 г. 

 

К. Паскалева, 
Хр.Георгиев 

 

31. Отбелязване на 174 години от рождението на 
Христо Ботев / 1848 – 1876 г./ 

       06.01.2022 г. МО ОНГО 
М.Куновска 

 

32. На гости  в читалище ,,Дружба” - 
,,Приказките на Ран Босилек”, литературна 
викторина. 

м. януари 
2022 г. 

Д. Ангелова, 
МО 3. Клас 

 

33. Отбелязване на Деня за безопасен интернет 
(при ел. обучение чрез презентация). 
 

м. февруари 2022 г. 
 

Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 

При неусложнена 
епидемиологична 
обстановка. 
 

34. Ден на розовата фланелка. м. февруари 2022 г. Диляна Малакова, 
МО ПО 

 

35. Почит към делото на Апостола. м. февруари 2022 г. 
 

Ив. Василева, 
А. Дренска 
МО 2. Клас 
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36. Час, посветен на живота и делото на Васил 
Левски 

м.февруари 2022 г. Д.Ангелова, 
МО 3. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

 

37. Среща с писателката Валерия Тодорова и 
представяне на пиесата “Баба Марта и 
нейните внучки” 
 
Изработване на мартеници. Запознаване с 
традициите. 

м. февруари 2022 г. Д.Ангелова, 
МО 3. клас 

 
 

Кр.Мишкова, 
МО 4 клас 

При неусложнена 
епидемиологична 
обстановка. 
 

38. “Local BNESB – училищен кръг. м. февруари – март 
2022 г. 

Н. Янева, 
МО ЧЕО 

 
 

39. Изработване на картички за 8-ми март в 
часовете по ИТ. 
 

м. март 2022 г. Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 

 

40. Здравей, пролет! м. март 2022 г. Веселина Тенева, 
МО ГЦОУД 

 

41. Празник на числото ПИ-състезание 
(в ел. oбучение чрез презентация). 

м. март 2022 г. Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 

42. Участие в щафета ,,Освободител”. м. март 2022 г. Д. Димов, Д. Демирев, 
Р.Радев 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 

43. Отбелязване на националния празник на 
България по класове.  

м. март  2022 г. В. Стойнова, 
МО 1. клас 
А. Дренска, 
МО 2. клас 
Д.Ангелова, 
МО 3. клас 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 
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Кр.Мишкова, 
МО 4. клас 

Веселина Тенева, 
МО ГЦОУД 

44. Отбелязване Деня на водата, Часът на 
Земята. 

м. март 2022 г. Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 

 

45. Пролетни празници - творческа 
работилница. 

м. март 2022 г. МО 2. Клас  

46. „Приказките на щурчето“ - четене на 
приказки от К. Константинов, илюстрации. 
 
 

м. март 2022 г. 
 

В. Стойнова, 
МО 1. клас 
А. Дренска, 
МО 2. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

 

47. Отбелязване на международния ден на 
хората със синдром на Даун- Ден на 
шарените чорапи. 

м. март 2022 г. Свобода Бурлакова, 
МО ПО 

 

48. Запознаване с живота и творчеството на К. 
Константинов - четене, беседи, илюстрации. 

м. март/април 
2022 г. 

Веселина Тенева, 
МО ГЦОУД 

 

49. Литературен маратон по приказки на 
Константин Константинов. 
Рисунка на асфалт. 
Ученически рисунки 

м. март/април 
2022 г. 

Д. Ангелова, 
МО  3. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4 клас 

 

50. Тържествен концерт по случай празника на 
училището. 
 

м. март/април  
2022 г. 

 

МО БЕЛ, 
Н. Николова, Б. Кисьов 

При ОРЕС, изявата се 
реализира онлайн. 

51. Ден на Детската книга- драматизация на 
приказка. 

м. април 2022 г. Свобода Бурлакова, 
МО ПО 
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52. Участие в седмицата на детската книга. м. април 2022 г. Д. Ангелов,а 
МО 3.клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

 

53. Участие в ученически състезания, 
организирани от календара на МОН. 

Постоянен  
 

Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 

 

54. Отбелязване Деня на Земята с различни 
дейности по випуски с учениците. 

м. април 2022 г. 
 

Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 

 

55. 12 април - Международен ден на авиацията м. април 2022 г. Веселина Тенева, 
МО ГЦОУД 
В. Стойнова, 
МО 1. Клас 

 

56. Състезание по краснопис, препис на 
стихотворение от Ангелина Жекова. 

м. април 2022 г. А. Дренска 
МО 2 клас 

 

57. “Великденска магия” - изработване на 
картички за празника. Великденска украса. 

м. април 2022 г. В. Стойнова, 
МО 1. клас 
А. Дренска, 
МО 2. клас 

Д. Ангелова, 
МО 3. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

 

58. Официални и битови празници през месец 
май. 

м. май 
2022 г. 

 

Веселина Тенева, 
МО ГЦОУД 

 

59. Ден на славянската писменост – участие в 
градските мероприятия. 

м. май 2022 г. Председатели МО  
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60.  „Ден на отворените врати за бъдещи 
първокласници”. 

м. юни 2022 г. Кр.Мишкова 
МО 4. Клас 

 

61. Работа с деца, които срещат трудности с 
усвояване на материала и/или надарени 
ученици за подготовка за участия в езикови 
състезания. 

Всяка седмица, по 
предварително 

установен график. 
 

Н. Янева 
МО ЧЕО, 

учители НЕО и ПГЕО 
Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 

62. Стартиране на проекти  по Програма 
„Eразъм+“, К2, LAST 2, CHLOERIS 

Според  графика  на  
отделните  
спечелени  проекти. 

И. Мирчева, Д. Митева,  
Нели Манева, Ирена 

Йорданова 

 

63. 21 май  - Световен ден на културното 
многообразие за диалог и развитие - да се 
отбележи с най -дългото хоро в двора на 
училището. 

21  май 2022 г. Н. Янева, 

Б. Кисьов 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 
 

64. Индивидуални и групови занимания с 
талантливи ученици с цел участието им в 
олимпиади и състезания, организирани от 
РУО и СМБ – секции. 

постоянен Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 
 

 

65. 24 май - Ден на славянската писменост, на 
българската просвета и култура. 
 

м. май 2022 г. 
 

А. Дренска, 
 МО 2. клас 
Д. Ангелова, 
МО 3. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. клас 

 
 

66. 24-май- “ С буквите играем” м. май 2022 г. Таня Ганева 
МО ПО 

 

67. Отбелязване на международния ден на 
детето- рисунка на асфалт. 

м. юни 2022 г. Таня Ганева 
МО ПО 
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Стратегическа цел № 2 
Равен достъп до качествено училищно образование. 
Подцели:  
1. Осигуряване на мобилност и проходимост в отделните етапи на образование; 
2. Превенция и предотвратяване на тормоза, и намаляване на агресията в училищата; 
3. Запазване броя на учениците, които се обучават в училището в дневна форма; 
4. Осигуряване на условия за равен достъп до образование на учениците, независимо от пола, етническата принадлежност, социалния  

статус и образователни потребности. 
5. № Дейности/мероприятия Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Забележка 

1. Организиране и провеждане на 
традиционното състезание „Мама, татко и аз“, 
посветено на Деня на християнското 
семейство. 
 

м. ноември 2021 г. В. Стойнова 
МО 1.клас,  

учители по ФВС, 
Веселина Тенева, 
ГЦОУД - 1. клас 

 

Провежда се при 
неусложнена 
епидемична 
обстановка. 

2. Ден на християнското семейство- Изложба 
“Мама, татко и аз” 

м. ноември 2021 г. Георги Георгиев 
МО ПО 

 

3. Работа с деца, срещащи трудности при 
усвояване на учебния материал и/или 
надарени ученици за подготовка за участия в 
състезания. 

постоянен 
 

В. Стойнова, 
МО 1. клас 
А. Дренска,  
 МО 2. клас 
Д. Ангелова, 
МО 3. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. клас 

Искра Косева, 
МО Математика,  

ИТ, ПН и екология 
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Симеон Симеонов, 
МО БЕЛ 

4. Срещи с родители на изоставащи ученици. постоянен 
 

В. Стойнова, 
МО 1.клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

 

5. Набелязване на мерки за отстраняване на 
пропуските в работата по различни предмети. 

постоянен 
 

Искра Косева, 
МО Математика,  

ИТ, ПН и екология 

 

6. Обучение, подпомагане на ученици, родители 
за работа в ел. среда. 

постоянен 
 
 

Искра Косева, 
МО Математика,  

ИТ, ПН и екология 
 

 

7. Отбелязване на Деня на толерантността.  
 

м. ноември 
2021 г. 

А. Дренска , МО 2. клас, 
Д. Ангелова, МО 3. клас, 
Кр.Мишкова,МО 4. клас 

Веселина Тенева , 
 МО ГЦОУД 

 

8. Ден на толерантността- изработване на 
флаери. 

м. ноември 2021 г. Радина Байнашева 
Диляна Малакова 

МО ПО 

 

9.  Организиране и провеждане на редовни 
консултации с изоставащи ученици, както и с 
напреднали в обучението си  по математика, 
човекът и природата, биология, химия, физика 
и ИТ.   

постоянен 
 
 
 

Искра Косева, 
МО Математика, ИТ,   

ПН и екология” 

 

10. Индивидуални срещи с родители на деца, 
застрашени от отпадане. 

постоянен А. Дренска, 
МО 2. клас 

Д. Ангелова, 
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МО 3. клас 
Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

11. Организиране на  тиймбилдинг  с  родители на  
бъдещи  петокласници. Кафе - разговор за  
ползата  от  изучаване  на  чужд  език  и  
плавен  преход  към  прогимназиален  етап  на  
обучение. 

м.  април 2022 г. Н. Янева, 

 МО ЧЕ,   

Кр. Мишкова,  

МО 4. Клас 

Провежда се при 
неусложнена 
епидемична 
обстановка. 

 
 
 

Стратегическа цел № 3 
Постигане на функционална грамотност на високо ниво за всеки ученик в СУ „Константин Константинов“. 
Подцели:  

1. Придобиване и непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията на учениците по общообразователните предмети с 
измеримост  на резултатите спрямо ДОС;  

2. Поддържане и запазване на високия успех от НВО IV клас, повишаване на   резултатите от НВО VII клас. Подготовка за явяване на 
външно оценяване в X  и XII клас; 

3. Развиване на умения за анализиране, осмисляне и представяне решение на проблеми в многообразие от ситуации чрез водене на 
продуктивен диалог; 

4. Модернизация на учебното съдържание, въвеждане на компетентностния модел за успешна реализация и подобряване на уменията 
и нагласите на учениците; 

5. Насърчаване и повишаване усвояването на книжовния български език. 

№ Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Забележка 
1. Честване на Международния ден на 

грамотността под надслов : „Да пишеш 
правилно е необходимост“. 

м. септември 2021 г. 
 

Симеон Симеонов 
МО БЕЛ 

 

Организира се с 
ученици от ПГЕО. 
 

2. Честване Международния ден на 
четенето под наслов: “Четенето лесно и 
много интересно”. 

м. септември 
2021 г. 

 

В. Тенева 
МО ГЦОУД 

Организира се от 
всички групи на 
ГЦОУД. 
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3. Сбирки на МО за обсъждане и 
приемане на плана за 2021/2022 г. 

м. септември 
2021 г. 

Председатели на МО 
 

 

4. Разглеждане и избор на помагала. м. септември 
2021 г. 

Председатели на МО  

5. Запознаване с насоките за работа на 
системата на училищното образование 
в условията на КОВИД-19.  
Изменения и допълнения в Правилника 
за вътрешния ред в училище. 

м. септември 
2021 г. 

 

Председатели на МО 
 
 

Ст.Тодорова, 
Кр.Мишкова, 
Т.Болградова, 

Д.Ангелова, Н.Янева 

 

6. Проверка и контрол на входното 
равнище по предмети  и отчитане на 
резултатите. 

 
4.10. - 15.10.2021г 

Председатели на МО 
 

 

7. На гости в училищната библиотека м. октомври 2021 г. 
 

В. Стойнова, 
МО 1. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. клас 

 

8. Изготвяне на табла по учебните 
предмети и презентации от учениците. 

постоянен Искра Косева, 
МО Математика, ИТ, 

ПН и екология 
М.Куновска, 
МО ОНГО 

 

9. Изготвяне и провеждане на входяща 
диагностика и обследване готовността 
на първокласниците за постъпване в 
училище. 

м. октомври 2021 г. 
 
 

В. Стойнова, 
МО 1.клас 

 

10. Използване  на  Web-страницата  на  
училището  за  публикуване на  проекти 
изработени  от  ученици,  свързани  с  

постоянен 
 

Нели Янева  
 МО ЧЕО 
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учебния  материал  изучаван  в  даден  
етап. 

 
 

11. Провеждане на онлайн кампания „Аз 
прочетох, прочети и ти!“ 

м. декември 2021 г. Симеон Симеонов 
МО БЕЛ, 
Р. Вачева 

 МО 3 клас 

 

12. Участие в общински и областни 
олимпиади по предметите. 

м. януари 2022 г. 
 

Председатели на МО  

13. Изготвяне на тестове за междинно ниво 
и критерии за оценяване. 

м. януари 2022 г. 
 

Председатели на МО 
НЕО 

 

14. Обобщаване на резултатите от ОВР в 
края на първи срок. Набелязване на 
мерки за преодоляване на пропуските. 

м. февруари 2022 г. 
 

Председатели на МО  

15. Конкурс по краснопис за 
първокласници „Моята любима 
приказка“. 

м. март 2022 г. 
 

В. Стойнова  
МО 1. клас 

 

16. „Аз грамотно съм дете!” – празник в 
първи клас. 

м. март/м. май  
2022 г. 

В. Стойнова  
МО 1. клас 

 

17. Нашата първа  книжка - изработване и 
изложба в „къта за четене“. 

м. април 2022 г. В. Стойнова, 
МО 1. клас 

 

18. Организиране на творческо четене по  
произведения от К. Константинов във 
връзка с патронния празник на 
училището 

Месец март-април 
2022 г. 

Учители по БЕЛ При извънредна 
епидемична обстановка 

дейността се 
осъществява онлайн 

чрез сайта на 
училището! 

19. Организиране и провеждане на пробен 
изпит по формата на НВО след 7. и 10. 
клас. 

м. април 2022 г. Симеон Симеонов 
МО  БЕЛ 

И. Косева , 
МО Математика, ИТ,  

Провежда се през 
втората половина на 
месеца. При извънредна 
епидемична обстановка 



  
 

22 
 

ПН и екология, 
Б. Кисьов 

дейността не се 
осъществява. 

20. Провеждане на пробно НВО по 
Хореография. 

 
м. май 2022 г. 

 

 
Б. Кисьов 

 

21. Конкурс за краснопис, свързан с   
кампанията - „Пиши правилно, 
написаното остава“.  
 
Поддържане и разширяване на 
кампанията „Пиши правилно, 
написаното остава“. 

м. май 2022 г. Симеон Симеонов  
 МО  БЕЛ 

 
 

В. Тенева  
МО  ГЦОУД 

 

 

22. „Магазинче за приказки“ - четене на 
любими приказки от български автори 
на децата от първи клас. Изложба с 
рисунки - илюстрации. 

постоянен В. Стойнова, 
МО 1. клас 
А. Дренска, 
МО 2. клас 

Кр.Мишкова, 
МО 4. Клас 

 

23. Обсъждане на варианти и избор на 
тестове за изходно равнище. 
Изготвяне на тестове за изходно ниво. 
Прилагане на единни критерии при 
оценяване.  
Обобщаване на резултатите от ОВР в 
края на учебната година. 

м. май/юли  
2022 г. 

Председатели на  
МО в НЕО 

 
Председатели на МО 

 

 

24. Изложба на рисунки по случай 24 май. м. май 2022 г. Хр. Георгиев, 
 К. Паскалева 

 
 
 



  
 

23 
 

25. Изработване на презентация за известни 
физици от учениците. 

м. май 2022 г. И. Косева  
МО Математика, 

 ИТ, ПН и екология 

 

26. Участие в НВО по математика в 7. и 10. 
клас. 
 
 
Участие в НВО в 4. клас 
 
 
Участие в ДЗИ в 12. клас 
 
 

м. май/юни  

2022г. 

 

 

 

м. май 2022г. 

И. Косева  
 МО Математика, 

 ИТ, ПН и екология 
 

Кр.Мишкова, 
МО 4. клас 

 
Симеон Симеонов, 

МО БЕЛ 
 
 

 

 
 

Стратегическа цел № 4 
Приложимост на образованието. 
Подцели:  
1. Осигуряване на достъп до професионално ориентиране на подрастващите чрез обучение по професии, приоритетни за държавата 
и ЕС; 
2. Дигитална трансформация на образованието, с възможности за разширяване на обучението в електронна среда от разстояние; 
3. Осигуряване на гъвкаво планиране на професионалното образование и обучение (ПОО), адекватно отразяващо променящите се 
тенденции на пазара на труда към зелена икономика, бъдещето на професиите и устойчиво развитие;  
4.  Създаване на практически умения  у младите хора да посрещнат предизвикателствата на новата епоха чрез формиране на 
чувство за национална идентичност и толерантно отношение към различията на другите, както и изграждане на граждански и 
общочовешки добродетели у всеки един от тях; 
5. Повишаване екологичната култура на учениците и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда 

в образователния и възпитателния процес; 
6. Изграждане на преносими умения у учениците като ключови за успешната им бъдеща професионална реализация; 
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7. Изграждане на STEM център – ЦЕРН (център за експерименти, роботика и наука), в който учениците ще изучават и прилагат 
компетентности в областта на природо-математическите науки, подпомогнати технологично чрез специализирано оборудване; 

8. Привличане на учители  с добра научна и практическа подготовка; 

№ Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Забележка 
1. Тържествено честване на 22 

септември - Ден на независимостта 
на България. 

м. септември 2021 г. 
 

М.Куновска 
МО ОНГО 

 

 

2. Инициативи, свързани с Деня на 
народните будители в училище. 
Включване в общоградските 
мероприятия. 

Първи ноември 2021 г. Председателите на МО  

3. Изработване на макети на 
конструкции и съоръжения в 
часовете по ТП и организиране на 
изложба. 

Учебна 2021 г.- 2022 г. 
 
 

К. Паскалева  

4. Седмица, посветена на годишнина от 
обесването на Васил Левски. 

м. февруари 2022 г. 
 

Веселина Тенева 
 ГЦОУД  

 

5. Организиране на викторина по случай 
18. II. – 147 години от обесването на 
В. Левски 

м. февруари 2022 г. 
 

М. Куновска  
МО  ОНГО 

 

6. Инициативи, свързани с 
Националния празник на България в 
училище. 
Включване в общоградските 
мероприятия. 

3 март 2022 г. Председателите на МО 
 

 

7. Урок по родолюбие с РК „Хаджи 
Димитър“ към НД „Традиция“ по 
повод  3 март – 144 години от 
Освобождението на България. 

м. март 2022 г. М. Куновска 
МО – ОНГО 
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8. Участие в XXIV-тата Национална 

ученическа философска конференция 
“ЧОВЕК – СВЯТ”. 

м. март 2022 г. 
 

М. Куновска 
МО – ОНГО 

 

9. Ден на водата - ,, Да я пазим чиста” . 
Отбелязване на  часът на Земята с 
различни дейности по випуски с 
учениците в ЧК. 
 

 

м. март 2022 г. 
 

Искра Косева 
МО Математика, ИТ, 

 ПН и екология  
М. Куновска 
МО ОНГО 

 

10. Ден на отворени врати за бивши 
колеги по случай празника на 
училището. 

м. март 2022 г. Н. Янева 
 МО ЧЕ 

Провежда се при 
неусложнена 
епидемична 
обстановка. 

 
11. Отбелязване на Деня на Земята. 

 
м. април 2022 г. 

 
М. Куновска,  
МО  ОНГО 

Веселина Тенева, 
МО ГЦОУД 

Искра Косева, 
МО Математика, ИТ, 

 ПН и екология 

 

12. “Фолклорна плетеница”- Общински 
кръг. 
Участие в международен детски 
фолклорен танцов фестивал 
“Приятели без граници”. 
НВО по хореография. 
Национален кръг “Фолклорна 
плетеница”. 

м.април 2022 г. 
 
 

м.май 2022 г. 
 

м. юни 2022 г. 

 
 
 

Б. Кисьов,  
С .Михайлова 
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13. Седмица  на ,, STEAM” . 
 
 
Работа по проекти на учениците на 
различни теми в часовете по ПН и ИТ 
с цел участие на най-добрите проекти 
в седмицата на STEM науките. 

м. март 2022г. 
 
 
 

м.май 2022 г. 
 

м. юни 2022 г. 

Н. Янева, 
МО ЧЕО 

 
 

Искра Косева 
МО Математика, ИТ,  

ПН и екология” 

Провежда се при 
неусложнена 
епидемична 
обстановка. 

 

14. Ден на Ботев и геройски загиналите 
за свободата на България. 

2. юни 2022 г.  М. Куновска  
МО ОНГО 

 

15.  Отбелязване на годишни събития и 
бележити дати от Природо- научните 
дисциплини. 

Постоянен Искра Косева 
МО Математика, ИТ,  

ПН и екология 
 

 

 

Стратегическа цел № 5 
Насърчаване на творчеството и иновациите в СУ „Константин Константинов“. 
Подцели:  
1. Запазване делът на учениците, участващи в извънкласни дейности, и развитие на извънучилищната работа, особено с деца в 

неравностойно социално положение; 
2. Функциониране на разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, подпомогнати от активна работа по проекти и програми 

– национални и международни; 
3. Прилагане на иновативни методи за обучение и оценка чрез използването на цифрови инструменти и устройства с цел повишаване 

на качеството и ефективността им;  
4. Поддържане активността на учениците със спортни дейности;  

№ Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Забележка 
1. Посещение на  музея на Сливенския бит,  

галериите  „Сирак Скитник“ и  „Д. 
Добрович“. 

м. октомври 2021 г. 
 

М. Куновска , 
МО   ОНГО 
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2. Посещение на Планетариума в Ямбол. м. ноември 2021 г. 
 

Кр.Мишкова, 
МО 4. клас 

 

3. Участие в ,,Ученически спортни игри” - 
първи и втори кръг. 

м.октомври 2021 г./ 
м.март 2022 г. 

Учители ФВС  

4. Турнири по Боче за деца със СОП. м. февруари 2022 г. 
СУ 

,,К. Константинов” 
м. май 2022 г. 
с. Самуилово 

 
Г. Георгиев 

МО ПО 

Провежда се при 
неусложнена 
епидемична обстановка. 

 

5. Коледна еуфория. Изработване на 
коледни картички и изделия. 

 

м. декември 2021 г. 
 

Веселина Тенева, 
МО  ГЦОУД 

 

 

6. Коледна работилница. 
 

м. декември 
2021 г. 

 
 

МО ПО 
 

 

7. Кукерски маски- изработване на модели. 
 

м. януари 2022 г. 
 

Свобода Бурлакова, 
МО ПО 

 

 

8. Изработване на валентинки. 
 

м. февруари 2022 г. 
 

Диляна Малакова, 
МО ПО 

 

 

9. ,, Сръчни ръчички” - изработване на 
мартеници. 
 

м. февруари 2022 г. 
 

Веселина Тенева,  
МО  ГЦОУД 

 

 

10. Национално състезание по музика 
,,Ключът на музиката”- областен, 
национален кръг. 
 

м. февруари/ м. март  
2022 г. 

 
 

Учителите по музика 
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11. С обич за мама - творческа работилница. 
 

м. март 2022 г. 
 

Веселина Тенева,  
МО  ГЦОУД 

 

 

12. Картички за мама 
 

м. март 2022 г. 
 

МО ПО 
 

 

13. Международен конкурс за детска 
рисунка “С очите си видях бедата”- 
Общински кръг. 

м. март 2022 г. К.Паскалева, 
Хр.Георгиев 

 

14. Великден - история, традиции и ритуали. 
 

м. април 2022 г. Веселина Тенева, 
МО  ГЦОУД 
Кр.Мишкова, 

МО 4. клас 
 

 

15. Великденска работилница. м. април 2022 г. МО ПО  

16. Училищен спортен празник. м. април 2022 г. Учители ФВС 
 

 

17. Литературни маршрути под егидата на 
сливенските творци Добри Чинтулов, 
Дамян Дамянов и Константин 
Константинов. 

м. май 2022 г. Учители по БЕЛ на 
ПГЕО 

 

18. “Граматика на фантазията” - майсторски 
клас по творческо писане. 
 

м. май 2022г. 
 

МО 4. клас, 
МО 3. клас 

 

 

19. Екскурзия с учебна цел по избрани 
маршрути 

м. юни 2022 г. 
 

м. май 2022г. 
м. юни 2022г. 

м. юни-м. юли 2022г. 
 

МО 1. клас, 
МО 2. клас, 
МО 3. клас, 

МО 4.  класк 
МО 6. клас, 

Искра Косева, 

Провеждат се при 
неусложнена 
епидемична обстановка. 
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м. юни 2022г. 

 

МО Математика, ИТ,  
ПН и екология 
М. Куновска , 

МО  ОНГО 
 

 
 
 

Стратегическа цел № 6 
Повишаване на уменията, капацитета и непрекъснатата квалификация на учителската колегия в училище. 
Подцели:  

1. Инвестиции в обучението на учителите с акцент върху дигиталната им подготовка, работа с деца и ученици с проблемно 
поведение и от уязвими групи и стратегиите за учене, които те прилагат като ключов фактор за постигане на високи резултати; 
2. Използване на възможностите на системата за продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите 
специалисти; 
3. Създаване на условия за учене през целия живот. 

№ Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Забележка 
1. Провеждане на инициативата „Дни 

Еразъм“  в  училище, „ Ден на Програма 
Еразъм+“: „Насърчаване на европейско 
съзнание в една променяща се Европа“. 

15, 16, 17  октомври  
2021 г. 

Всички  участници в  
мобилности по   

Програма „Еразъм+“ 
МО АЕ 

Провежда се при 
неусложнена 
епидемична обстановка. 

 

2. Предвидените дейности са съобразно 
План за квалификационна дейност, 
приложен към настоящия Годишен 
план на училището. 

според предвидените 
в План за ККД 

Красимира Бакалова, 
Анелия Иванова 

 

 

Стратегическа цел № 7 
Сътрудничество с родителите. 
Подцели:  
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1. Взаимодействие с родителската общност за активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми, връзки с общественост 
и органи; 

2. Добро ниво на координация на дейностите в училище с родители и външни институции; 
3. Продължаване на съвместната работа с Обществения  съвет с цел - контрол и прозрачност на управлението и работата на училището; 
4. Усъвършенстване на съвместната работа с УН и със синдикалните организации в училището; 

№ Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Забележка 
1. Провеждане на ежедневни срещи и 

разговори с родителите на учениците от 
начален етап, по повод сътрудничество 
и решаване на възникнали проблеми. 

постоянен 
 

В. Стойнова, 
МО 1. клас 
МО 2. клас 

Веселина Тенева, 
МО  ГЦОУД 

Провежда се при 
неусложнена епидемична 
обстановка. 

 

2. Приемственост 4 – 5 клас. 
Среща - разговор с родители и учители 
 

м. юни 2022 г. МО 4. клас,  
класни ръководители  

5. клас 

 

 
 

Стратегическа цел № 8 
Модернизиране и опазване на МТБ на училището. 
Подцели:  
1. Осигуряване на необходимите ресурси и материална база, включително чрез подобряване на системата на контрол и управление;  
2. Изграждане на Библиотечно-информационен център; 
3.  Създаване на красива и уютна визия на физическата среда в училище с цел то да се превърне в любима и желана територия за 

всички ученици, учители и родители;  
4. Осигуряване на здравословна и безопасна среда на обучение и труд в СУ „К. Константинов“; 

№ Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Забележка 
1. Украса на класните стаи на 

първокласниците за първия учебен ден. 
15 септември 2021 г. 

 
В. Стойнова, 
МО 1. Клас 
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2. Участие в реновирането, подготовката и 
украсата на училището за първия учебен 
ден.  

15 септември 2021 г. МО 2. Клас, 
Веселина Тенева, 

Свобода Бурлакова, 
Стела Михайлова 

 

3. Изготвяне на нагледни материали по 
учебните предмети с цел обогатяване на 
МТБ. 

постоянен Искра Косева 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология 
М. Куновска,  
МО  ОНГО 

 

 

 
 



СУ ”Константин Константинов” – Сливен  
 

 
 
УТВЪРДИЛ: /п/ 
Весела Паскалева 
Директор на СУ „К. Константинов“ – Сливен  

 
 
 
 

ПЛАН 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ж.к. „Дружба”; 044/667519; http://www.kkonstantinov.com/ 



№ Теми Срок 
1.  Запознаване с училищните документи  Септември 

2021 г. 
2.  Формиране на групи за занимания по интереси Септември 

2021 г. 
3.  Определяне на критерии за оценяване на резултатите от труда Септември 

2021 г.  
4.  Избор на представител на ПС в комисия за стипендиите (чл. 8 

от ПМС № 328/2017 г.) 
Септември 
2021 г.  

5.  Анализ на входното ниво на учениците и набелязване на мерки 
за с цел подобряване на образователните резултати 

Октомври 
2021 г. 

6.  Приемане на плановете на МО и училищни комисии Октомври 
2021 г. 

7.  Стипендии през първия учебен срок Октомври 
2021 г. 

8.  Запознаване на ПС с определението, проявлението и последиците от 
насилието и тормоза, както и набелязване на превантивни мерки, 
съгласно „Механизма за противодействие на училищния тормоз“ 

Октомври 
2021 г. 

9.  Предложение за държавен план-прием и определяне на 
балообразуващи предмети 
 

Декември 
2021 г. 

10.  Анализ на нивото на усвояване на компетентности от 
учениците през първия учебен срок и набелязване на мерки за 
с цел подобряване на образователните резултати  

Февруари 
2022 г. 

11.  Стипендии през втория учебен срок Февруари 
2022 г. 

12.  Организация за отбелязване на патронния празник на 
училището 

Февруари 
2022 г. 

13.  Определяне на училищния план-прием за 2022/2023 г. Март 2022 г. 
14.  Организация за провеждане на НВО и ДЗИ Май 2022 г. 
15.  Анализ на нивото на усвояване на компетентности от 

учениците от начален етап през учебната година и набелязване 
на мерки за с цел подобряване на образователните резултати 

Юни 2022 г. 

16.  Избор на спортни дейности за учебната 2022/2023 г. Юни 2022 г.  
17.  Избор на избираеми учебни часове за учениците в І и V клас 

през учебната 2022/2023 г. 
Юни 2022 г. 

18.  Анализ на нивото на усвояване на компетентности от 
учениците през учебната година и набелязване на мерки за с 
цел подобряване на образователните резултати 

Юли 2022 г. 

19.  Определяне на ученически униформи Юли 2022 г. 
20.  Съгласуване и избор на учебници и учебни комплекти за 

учебната 2022/2023 г. 
Юли 2022 г. 

21.  Приемане на Правилник за дейността на училището Септември 
2022 г. 



22.  Приемане на формите на обучение Септември 
2022 г. 

23.  Приемане Годишния план за дейността на училището Септември 
2022 г. 

24.  Приемане на училищните учебни планове, в т.ч. и на 
индивидуалните учебни планове 

Септември 
2022 г. 

25.  Приемане на мерки за повишаване на качеството Септември 
2022 г. 

26.  Приемане на програма за превенция на ранното напускане на 
училище 

Септември 
2022 г. 

27.  Приемане на програма за предоставяне на равни възможности 
и за приобщаване на учениците от уязвимите групи 

Септември 
2022г. 

28.  Приема Годишна програма за целодневна организация на 
учебния ден 

Септември 
2022 г. 

29.  Определяне на ученическите униформи Септември 
2022 г. 

30.  Решение за системата от качествени показатели за учениците 
от І до ІІІ клас 

Септември 
2022 г. 

31.  Избор на представител за изработване на Етичния кодекс Септември 
2022 г. 

32.  Избор на представител на ПС в Ученическия съвет Септември 
2022 г. 

33.  Определяне на комисия за оценяване на резултатите от труда 
на педагогическите специалисти 

Септември 
2022 г. 

34.  Определяне на секретар на ПС за учебната 2022/2023 година Септември 
2022 г. 

35.  Избор на председатели на МО Септември 
2022 г. 

36.  Предложения за награждаване на ученици През учебната 
2021/2022 г. 

37.  Предложения за санкция на ученици През учебната 
2021/2022 г. 

38.  Обявяване на неучебни дни  През учебната 
2021/2022 г. 

39.  Участие в различни програми и проекти През учебната 
2021/2022 г. 

 
 
 
 



СУ ”Константин Константинов” – Сливен  
 

 
УТВЪРДИЛ: /п/ 
Весела Паскалева 
Директор на СУ „К. Константинов“ - Сливен 

 
 
 
 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  
ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ   

в Средно училище „Константин Константинов” 
за учебната 2021/2022 година 

 
 
 
 
 
Годишният план за квалификация е част/приложение към Годишния план на училището за учебната 2021/2022 г., приет 

на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 16/14.09.2021 г.) и е утвърден със Заповед № РД-06-1130/14.09.2021 г. на 
директора на училището.  

ж.к. „Дружба”; 044/667519; http://www.kkonstantinov.com/; 



2 
 

Планът за квалификационна дейност е изготвен за училище със следните характеристики: 
 СУ „Константин Константинов” е средно училище, общинско; в областен град. 
 В училището се обучават общо 862 ученици, разпределени както следва: в НЕОО – 437 ученици, а в V – XII клас – 417 ученици. 
 Целодневна организация е създадена за 306 ученици от НЕОO в сборни групи, както следва: 

5 групи – 1. клас; 4 групи – 2. клас; 4 групи – 3. клас и 1 група – 4. клас (общо 14 групи). 
 В училището се обучават 30 ученици със специални образователни потребности, (от тях 27 на ресурсно подпомагане, а 3. са от 

ЦСО), с които работят двама ресурсни учители, логопед, педагогически съветник, както и целият учителски състав. 
 Училищната общност е много добре функционираща – формиран е Обществен съвет, Ученически съвет, има Училищно 

настоятелство. Училището е иновативно и като такова осъществява пълноценно сътрудничество с други училища в България и 
чужбина. 

 Квалификацията на учителите е изведена като водещ училищен приоритет – прилагат се форми на наставничество на млади и 
новоназначени учители, както и на такива, които за известно време са били извън системата на училищното образование. 

 Училището развива активна дейност по европейски и международни проекти. 

1. Анализ на състоянието на квалификационната дейност през учебната 2018/2019 г.   
Осъществени са предвиденото обучение за повишаване на методическата компетентност за провеждане на активен и практически 

учебен процес, както и  работна визита по проект 2018 – 1 SE 01 – KД 229 – 039056 по Програма „Еразъм+” – КД 229. Приключи и работата 
по проект към ПУДООС – „Обичам природата – и аз участвам“. 

Училището ни има традиции и опит в работата по международни проекти и като потвърждение на това беше дадено начало на 
следните проекти: 

- „Здраво тяло, здрав дух, здравословно обкръжение“ по Програма „Еразъм+“, КД 2, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/; 
- LAST 2 2019 – 2021 по Програма „ЕРАЗЪМ+” – КД 229 с цел обмен на добри практики с ученици и учители; 
- „Развитие на STEM дейностите в училище“ по Програма „Еразъм+“, КД 2, „Партньорства за училищен обмен“ /КА229/; 
- „Пътеки към Европа, срещи и включване благодарение на спорта“ по Програма Еразъм+, КА201 

Длъжност  Директор  РИКТ  Пед. съветник  Главен учител  Старши учител  Учител  Логопед  

Брой  1 + 3 1 1 2 38 29 1 

Носители на ПКС са 55 учители - от тях, разпределени както следва:  
 

ПКС  І ПКС  ІІ ПКС  ІІІ ПКС  ІV ПКС  V ПКС  

Брой педагогически специалисти  1 20 3 19 13  
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През предходната учебна година всички педагогически специалисти са участвали във форми на квалификация на различни нива 
в следните тематични направления:  

 
Оперативни 
програми и 
проекти  

Национални 
програми на МОН за 
квалификация  

Регионални 
програми за 
квалификация  

Общински 
програми за 
квалификация  

Вътрешно 
институционални  

Брой 
педагогически 
специалисти  

44 69 -  -  126  

                  Забележка: Броят на педагогическите специалисти, преминали през вътрешно институционални квалификационни форми, 
надвишава броя на учителите в училище, защото някои от тях са участвали в повече от едно обучение през учебната година. 
          Силните страни на проведените форми за квалификация са:  

- обогатяване и преосмисляне на методиката на обучение, възпитание и социализация;  
- споделяне на добри практики при квалификации и тяхното осъвременяване чрез нови идеи и форми на реализация;  
- създаване на екипи, мислещи и действащи позитивно; 
- експериментиране с нови идеи;  
- създаване на нови контакти.  
Затруднения при организиране участието на педагогическите специалисти в извънучилищни квалификационни форми са срещани 

поради провеждането им по време на учебни занятия, което е свързано с отсъствия на учители и осигуряване на заместване.  
Поради добре подбрани и планирани теми и форми за квалификация не се констатират слаби страни.  
С участието на педагогическите специалисти в институционални и извънучилищни квалификационни форми се постигна:  
- осъвременяване на знанията по предметната област на учителите;  
- познаване и прилагане на съвременни методи на обучение, оценяване и възпитание;  
- професионална подкрепа и адаптиране на младите специалисти.  
В резултат от повишените професионални компетентности на учителите се констатира:  
- подобряване на ефективността на образователния процес и учебните резултати на учениците;  
- създаване на благоприятна и позитивна образователна среда в училището.  

2. Цел  



4 
 

Усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на 
изпълняваната работа и за кариерното им развитие. 
 3. Задачи  

3.1. Актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни компетентности в съответствие 
с професионалния профил на изпълняваната длъжност.  

3.2. Осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците.  
3.3. Удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на 

заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му 
развитие.  

3.4. Създаване на условия за превръщане на училището в среда за изява чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за 
обмяната на добри практики. 
4. Очаквани резултати  

4.1. Ефективно използване на съвременни информационни източници и технологии за повишаване качеството на образованието 
и въвеждане на иновации в образователния процес.  

4.2. Подобряване ефективността на учебния час, успешно усвояване на учебното съдържание, повишаване мотивацията на 
учениците и стимулиране на личностната им изява, овладяване в учебния процес на ключови компетентности и прилагането им в 
конкретни практически задачи.  

4.3. Разнообразяване на формите за проверка и оценка на знанията, уменията и компетенциите на учениците за интерпретиране и 
прилагане на учебното съдържание чрез практическа дейност.  

4.4. Формиране на професионални умения и успешна адаптация в училищна среда на новоназначените педагогически 
специалисти.  
 
5. Календарен план на квалификационните дейности  
 Вътрешно институционална квалификационна дейност: 
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Период на 
провеждане  

Тема на квалификационната дейност  
Форма на 
провеждане/ 
кредити 

Целева 
група  

Обучител или 
обучителна 
организация,  
ръководител на 
квалификационната 
форма от  
педагогическите кадри  

Отговарящ за 
провеждането  

срок 
постоянен 

Текуща квалификация по културно- 
образователни области – съгласно 
приложените планове на отделните 
методически обединения. 

самообразование учители Председатели на МО 

МО в  
Средно училище  

 „Константин 
Константинов” 

срок 
постоянен 

Приемственост между предучилищно 
образование, НЕОО и ПГЕО. 

дискусии;  
открити уроци 
/без кредити/ 

учители Председатели на МО 
учители в  

НЕОО и ПГЕО 

1. учебен срок 
м. октомври- м. 

ноември 
2021г. 

„Техники за насърчаване на креативното 
мислене в класната стая“. 

дискусия, семинар, 
тренинг 

/1или 2 кредита/ 
учители РААБЕ 

Весела  
Паскалева, 

ККД 

1. учебен срок 
м. септември -м. 

ноември 
2021г. 

 

Изграждане на умения за планиране и 
провеждане на занимания в STEM 
дисциплините – към учители неспециалисти по 
технологии и физика и астрономия за 
постигане на знания и умения относно 
използване на основни технологични 
процедури по време на провежданите 
занимания. 

онлайн семинар, 
тренинг, дискусии 

/без кредити/ 
учители Уча.се 

Весела  
Паскалева, 

ККД 
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Период на 
провеждане  

Тема на квалификационната дейност  
Форма на 
провеждане/ 
кредити 

Целева 
група  

Обучител или 
обучителна 
организация,  
ръководител на 
квалификационната 
форма от  
педагогическите кадри  

Отговарящ за 
провеждането  

1. учебен срок 
м. ноември – м. 

декември 
2021г. 

Изграждане на умения за самостоятелно учене 
у учениците. 

дискусия, семинар, 
тренинг 

/1 кредит/ 
учители РААБЕ 

Весела  
Паскалева, 

ККД 

2. учебен срок Дигитални ресурси за обратна връзка и оценка. 
дискусия, семинар, 

тренинг 
/1или 2 кредита/ 

учители РААБЕ ККД 

2. учебен срок Тиймбилдинг за синхронизиране в екипа. тренинг учители 
Център за съвременно 

образование 
ККД 

срок 
постоянен 

Работа по проект „Здраво тяло, здрав дух, 
здравословно обкръжение“ по Програма 
„Еразъм+“, КД 2, „Партньорства за училищен 
обмен“ /КА229/: 

дискусия, 
обмяна на иновации 

/без кредит/ 
учители 

Диана Митева  
и екип учители 

Диана Митева 

2. учебен срок Ден на отворените врати за 1. клас 

дискусии, 
представяне, открити 

уроци 
/без кредит/ 

учители 
родители 

учители НЕОО 
Цветелина 

Кайракова, ККД 

срок 
постоянен 

Работа по проект LAST 2 2019 – 2021 по 
Програма „ЕРАЗЪМ+” – КД 229 с цел обмен 
на добри практики с ученици и учители. 

дискусии, обмяна на 
иновации 

/без кредит/ 

ученици, 
учители 

Ирена Йорданова Ирена Йорданова 
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1.учебен срок 
Работна визита по проект 2018 – 1 SE 01 – KД 
229 – 039056 по Програма „Еразъм+” – КД 229 

дискусии, 
представяне, открити 

уроци 
/без кредит/ 

ученици, 
учители 

Ирена Йорданова,  
Нели Манева 

Нели Манева, 
училищно 

ръководство 

срок 
постоянен 

Работа по проект „Развитие на STEM 
дейностите в училище“ по Програма 
„Еразъм+“, КД 2, „Партньорства за училищен 
обмен“ /КА229/: 

дискусии, обмяна на 
иновации 

/без кредит/ 
учители 

Диана Митева 
и екип учители 

Диана Митева 

срок 
постоянен 

Работа по проект „Пътеки към Европа, срещи и 
включване благодарение на спорта“ по 
Програма Еразъм+, КА201 

дискусии, обмяна на 
иновации 

/без кредит/ 
учители 

Ирена Мирчева,  
Нели Манева 

Ирена Мирчева,  
Нели Манева 

6. Мониторинг и контрол на училищно ниво  
Анализ и оценка на ефективността на проведените квалификационни форми и дейности ще се извършва въз основа на следните 

критерии:  
• Критерии и индикатори за качествена оценка:  
- степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията;  
- приложимост на наученото;  
- влияние върху резултатите от обучението и възпитанието на учениците;  
- влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището;  
- реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението;  
- промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението. 
• Критерии и индикатори за количествена оценка:  
- брой участия в обучения;  
- видове квалификационни дейности – извънучилищни (регионални, национални и международни), институционални, по 

национални и европейски програми, самообразование.  
Изпълнението на плана и проведените квалификационни дейности ще се организират и контролират от екип в състав: директор, 

главни учители, счетоводител.  
В частта извън институционална квалификация дейността се контролира от директора, а в частта вътрешна институционална 

квалификация – от главните учители, съгласно областите им на действие. Финансирането на дейността се контролира от счетоводителя.  
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Документите, удостоверяващи участието на лицата във форма на квалификация (удостоверения, сертификати и др.) се представят 
своевременно в училището и съставляват част от портфолиото на всеки педагогически специалист.  
7. Портфолио на реализирана вътрешно институционална квалификация  
Документацията на всяка проведена вътрешна квалификационна форма включва:  

• Пакет на проведената вътрешна квалификационна форма:  
- покана /съобщение/ уведомление до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани точни 

дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане; 
- присъствен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията, независимо от ролята му в 

конкретната форма; списъкът съдържа и задължителна информация за тема, дата, място и часове на провеждане на формата;  
- ксерокопие на работните материали от квалификацията на хартиен носител, а при желание и на електронен носител;  
- финансова справка в свободен формат при изразходени средства за проведената форма – за размножаване на обучителните 

материали на хартиен носител и/или CD, флумастери, флипчарт и други административни разходи;   
- брой участници.  
• Карта за отчитане на вътрешно институционална квалификация за учебната 2021/2022 г., в която се описва:  
- тема на квалификационната форма/наименование на програмата за обучение;  
- организационна форма на предлаганата квалификация;  
- дата на провеждане;  
- място на провеждане;  
- време на провеждане в астрономически часове и минути;  
- работни материали;  
- място, където се съхранява пакетът документация от проведената квалификация;  
- ръководител/отговорник за провеждането на квалификационната форма. 

  Документацията се съхранява в папка и/или класьор за вътрешната квалификация за всяка отделна учебна година.  
Планът е отворен и подлежи на актуализация във връзка с променящите се условия, непредвидени обстоятелства и задачи. 


