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Раздел I 

АНАЛИЗ 

на дейността на училището през учебната 2021/2022 година 
  

През учебната 2021/2022 година в училището се обучават 826. ученици, разпределени в 38 паралелки в дневна форма. 
Общият среден успех на училището за учебната 2021/2022 година е много добър 4.94. 
В СУ „Константин Константинов“ работят 74,5 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 – 76,47 точки  
                НВО Математика – 59,91 точки  
VII клас – НВО Български език и литература – 59,84 точки 
                 НВО Математика – 30,31 точки 
Учениците от 1., 2., и 3. клас се оценяват с качествени показатели, според които постигнатите резултати са много добри. 
 
Успех на учениците от I до XII клас: 

випуск Среден 
успех 

випуск Среден 
успех 

випуск Среден 
успех 

 1. клас 5,75  5. клас 4,89  9. клас 3,86 

 2. клас 5,61  6. клас 4,65  10. клас 4,26 

 3. клас 5,26  7. клас 4,33  11. клас 4,90 

 4. клас 5,34  8. клас 4,20  12. клас 5,03 
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През учебната 2021/2022 година учениците от СУ ”Константин Константинов” участваха в олимпиади, конкурси и 
състезания, както следва: 

№ Олимпиада, състезание Общински 
кръг 

Областен 
кръг 

Национален 
кръг 

1 Български език и литература 33 2 - 
2 Математика 33 2 класирани 

1 явил се 
- 

3 Физика 6 3 - 
4 Астрономия 22 20 – 

класирани 
10 – явили 

се 

- 

5 История и цивилизация 4 - - 
6 География и икономика 14 1 - 
7 Химия и опазване на околната 

среда 
13 9 класирани 

7 явили се 
- 

8 Биология и здравно образование 11 4  - 
9 Ключът на музиката 13   1 
10 Знам и мога   2 1  
11 Spelling Bee – състезание по АЕ 23 + 8 4 (2 + 2) - 
12 Лаборатория по изкуства      

 
Получени награди и отличия на общинско, регионално, национално ниво: 
➨ Общинско състезание „Пиша и чета правилно“ – 2. място за отбора на СУ „К. Константинов“  

➨Математика без граници – зимен и пролетен кръг 
            - сребърен медал - Божидар Георгиев, Георгия Танева - 2В. клас 
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            - бронзов медал - 1. клас - Антон Фарашев, Аделина Налбантова, Гергана Великова, Александър Атанасов, Белослава Василева, 
Иван Стоянов, Ивайла Пенчева, Хасан Бошнак.  
                                        - 2. клас - Георгия Танева - 2В, Тиана Иванова, Ивет Тихомирова. 
                                        - 3. клас - Богомила Аврамова – 3Д.клас; Стивън Тодоров – 3Б.клас 
➨Европейско кенгуру – бронзов медал - Светозар Ганчев - 2Г.клас. 

➨Национален литературен конкурс по случай Седмицата на детската книга: 

             – Ивана Иванова - 3А.клас - 1.място в категория ”Поезия”; 
             – Борис Караколев – 3А.клас - 3.място в категория „Проза“. 

 ➨Знам и мога – Михаела Сурчева – 4А.клас – класирана за финалния кръг на наионалната олимпиада; 

➨Spelling Bee junior –  Емануил Пенчев – 4Д.клас; Мирела Сурчева - 4А.клас – класирани за участие в регионално ниво; 

➨Spelling Bee  –  Дарина Дучева – 5Б.клас; Донован Халков - 6Г.клас – класирани за участие в регионално ниво; 

➨,,Ключът на музиката“ – за национален кръг - Дария Атанасова – 5Г.клас; 

➨ Първи национален ученически конкурс „Млади изследователи“ - участие във финален кръг - Мария Димитрова от 10А.клас;   

➨ Национален конкурс ,,Щърко шарен, добре си ни дошъл“ - юбилейно 10. издание  
               - Велимир Тодоров - 7А.клас - получи ГОЛЯМАТА НАГРАДА; 
               - Виктор Айранов - 7Д.клас - 2.място в категория ”Изящно изкуство”; 
               - Светослав Караганев - 7А.клас - 2.място в категория ”Приложно изкуство”. 

➨ 5-ти Национален конкурс за STEM науки в България - Велимир Тодоров - 7А.клас - Национален победител в категория STEM и 
ART (STEAM) 2021г.;  

➨Областен кръг на олимпиадата по астрономия – възрастова група 5/6 клас  

             – Албена Паскалева – 6Б.клас – 2.резултат сред всички участници. 
➨ Национален конкурс за коледна картичка ,,Колвдна магия“ към РБ “Сава Доброплодни“ - Коста Кашмеров - 5Б.клас - 3.място. 

➨ Национален конкурс „Рецептите на баба“ (за рисунка и автентични рецепти) – Иванина Дренска - 5Б.клас; Стелиана Минчева - 
7Г.клас. 

➨ Общоградска щафера „Освободител“ –  
              - отбор ГЕО - 11. - 12.клас - 1. място; 
              - отбор ПГЕО - 5. - 7.клас - 3.място.  
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➨ Спортен турнир „За купата на кмета“ – 2. място за училищния отбор. 
 
 
 

                                                                                                           Раздел II 
 
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; 
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-  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+“; 
-  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. 
  
                                                                                                              Раздел III 

ДЕЙНОСТИ по стратегическите цели на СУ ”Константин Константинов” 

Стратегическа цел № 1 
Качествено и приобщаващо училищно образование...........................................................................................................................................7 
Стратегическа цел № 2 
Равен достъп до качествено училищно образование..........................................................................................................................................15 
Стратегическа цел № 3 
Постигане на функционална грамотност на високо ниво за всеки ученик в СУ,, Константин Константинов”...........................................17 
Стратегическа цел № 4 
Приложимост на образованието...........................................................................................................................................................................20 
Стратегическа цел № 5 
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Насърчаване на творчеството и иновациите в СУ,, Константин Константинов”............................................................................................23 
Стратегическа цел № 6 
Повишаване на уменията, капацитета и непрекъснатата квалификация на учителската колегия в училище..............................................25 
Стратегическа цел № 7 
Сътрудничество с родителите................................................................................................................................................................................27 
Стратегическа цел № 8 
Моденизиране и опазване на МТБ на училището...............................................................................................................................................28 
 
 

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. Откриване на новата учебна година. 15 септември  

2022 г. 
Председатели на МО 
Класни ръководители 

 

2. Домакини  на  среща  по  проект 
"Healthy body, healthy mind, healthy 
environment -2020-1-LT01-KA229-
078107_3 по  програма  Еразъм  + . 

12-16 септември 
2022 г. 

Ир. Йорданова 
МО ЧЕО 

 

 
 
                                               

3. Поднасяне на цветя на паметника на 22.09. Др. Владева  
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Хаджи Димитър на тържественото 
градско честване на 22 септември- 
Денят на Независимостта. 

2022 г. МО ОНГО 

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

м. октомври  
2022 г. 

Председатели на МО  

5. 
 

 

Дарителска кампания ”Подари нова 
книга - дари радост”. 

м. октомври 
2022 г. 

 

Т. Илиева 
МО 4. клас 

З. Мартинова 
МО БЕЛ  

 
 
 

6. Участие в конкурса ,,Аз и моят град” . м. октомври  
2022 г. 

 

Т. Илиева 
 МО 4. клас 
Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

7. Ден на народните будители . 
 

м. ноември 
 2022 г. 

Председатели на МО  

8. “В чорапите на Пипи” - отбелязване 115 
години от рождението на Астрид 
Линдгрен. 

м. ноември 
 2022 г. 

Д. Желева 
МО 2. клас 

 

 

9. “Познавате ли България?”(Do you know 
Bulgaria?) - бинарен урок по случай 
деня на Народните будители. (обмяна 
на опит в МО ЧEO) 

м. ноември  
2022 г. 

 

Ир. Йорданова 
МО ЧЕО 

 

 

10. Отбелязване Деня на толерантността. м. ноември  
2022 г. 

Председатели на МО  

11. Отбелязване на Световен ден на борба 
срещу СПИН. 

м. декември  
2022 г. 

Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 

 

12. Коледен благотворителен концерт. м. декември З. Мартинова  
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  2022 г. МО БЕЛ  
учители НЕО  

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

13. Коледни инициативи. м. декември 
 2022 г.  

Председатели на МО  

14. Участие в благотворителни акции на 
Червения кръст за деца в неравностойно 
положение. 

м. декември 
2022 г. 

Т. Илиева 
МО 4. клас 

 
 
                                           

15. Зимни празници и обичаи – да пазим и 
обичаме българското. 

м. декември -  
2022 г. 

 м. януари - 2023 г. 

В. Болградова 
 МО 3. клас 

 

 

16. “Обичам моето училище”. постоянен Д. Желева 
МО 2. клас 

 

17. “Сурва, сурва година ” - януарски 
празници - традиции и обичаи. 

м. януари  
2023 г. 

В. Тенева 
МО ГЦОУД 

 

18. Национално състезание по музика 
“Ключът на музиката” - общински кръг. 

м. януари 
 2023 г. 

 

Учители по музика  

19. Отбелязване на 175 години от 
рождението на Христо Ботев /1848 – 
1876 г./ 

06.01. 
2023 г. 

Др. Владева 
МО ОНГО 
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20. Отбелязване на Деня за безопасен 
интернет. 

 

м. февруари 
 2023 г. 

 

В. Болградова 
 МО 3. клас 
В. Тенева 

МО ГЦОУД 
З. Мартинова 

МО БЕЛ 
Д. Косев 

МО ,,Математика, ИТ, 
ПН и екология” 

 

21. 150 години безсмъртие – с почит към 
живота и делото на Апостола. 

м. февруари 
2023 г. 

Председатели на МО  

22. Национален конкурс „Моите детски 
мечти”- гр. София 

22.02. 
2023 г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

23. Национално състезание по музика 
“Ключът на музиката” - областен кръг . 

23.02. 
2023 г. 

Учители по музика  

24. Вечер на етносите . м. февруари  
2023 г. 

З. Мартинова  
МО БЕЛ и класни 

ръководители 

 

25. Празници през месец февруари - 
легенди и обичаи.  

м. февруари 
 2023 г. 

З. Мартинова  
МО БЕЛ 
В. Тенева 

МО ГЦОУД 

 

26. Ден на розовата фланелка. 
 

м. февруари  
2023г. 

Председатели на МО 
 

 

27. Инициативи свързани с Баба Марта. м. февруари Председатели на МО  
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  2023 г.   
                                                 

28. Участия на ученици в текущи конкурси постоянен Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

29. Отбелязване на националния празник на 
България -3 март . 
 

м. март   
2023 г. 

Председатели  на МО 
 

 

30. Участие в щафета ,,Освободител”. м. март  
2023 г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

31. Поздравителен рецитал по случай осми 
март . 
 
“С обич за мама” - творческа 
работилница.  

м. март 
 2023 г. 

З. Мартинова  
МО БЕЛ  
В. Тенева 

МО ГЦОУД 
Д. Косев 

МО ,,Математика, ИТ, 
ПН и екология” 

 

32. Празник на числото ПИ-състезание. м. март 
 2023 г. 

Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 

 

33. “Local Spelling bee-junior , Spelling bee 
 BNESB – училищен кръг. 

м. март - април 
 2023 г .  

МО ЧЕО 
Ир. Йорданова 

 

34. Седмица на ИТ. 13-17 март 
 2023 г. 

Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 

 

35. Отбелязване Деня на водата. 
 
 

22.03. 
 2023 г. 

 
 

Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 
МО ОНГО 
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Др. Владева 
В. Тенева 

МО ГЦОУД 
36. Участие в инициативите, свързани с 

празника на училището. 
м. март/ април 2023г. 

 
Председатели на  МО  

37. Национално състезание по музика 
“Ключът на музиката” -  национален 
кръг.  

м. март 
 2023 г. 

 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

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

м. март 
 2023 г. 

Р. Байнашева 
МО ПО 

 

39. Стенопис с образа К. Константинов и 
герои от произведения, по случай 
празника на училището. 

м. март 
 2023г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

40. Тържествен концерт по случай юбилея 
на училището 

м. април 
 2023г. 

Председатели на МО  

41. “Четенето лесно интересно!” - четене на 
любими приказки на първокласници  от 
четвъртокласници.  

м. април 
2023 г. 

Т. Илиева 
МО  4. клас 

 

 

42. Инициативи и мероприятия, посветени 
на Великден. 

м. април  
2023 г. 

Председатели на МО  

43. Ден на Детската книга - “Моята любима 
приказка” . 

м. април 
 2023 г. 

Р. Байнашева 
МО ПО 

 

44. Национален конкурс за детска рисунка 
„Под дъгата на детството” . 

м. април  
2023 г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

45. Национален детски конкурс за рисунки 
на кулинарна тематика ,,Рецептите на 
баба” - гр. София 

м. април  
2023 г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 
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46. 12 април - Международен ден на 
авиацията. 

м. април 
 2023 г. 

В. Тенева  
МО ГЦОУД 

Д. Косев 
МО  ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 

 

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

22.04. 
 2023 г. 

 
 
 
 
 

Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 
Др. Владева 
МО ОНГО 
В. Тенева 

МО ГЦОУД 

 

48. Пролетни празници и обичаи - “Да 
живеем в настоящето, да почитаме и не 
забравяме миналото” . 

м. април 
 2023 г. 

В. Болградова 
 МО 3. клас 

 

 

49. Участие на четвъртокласниците в 
изявите, посветени на 30 годишния 
юбилей на читалище “Дружба” 

20 
- 27. 04.  
2023 г. 

Т. Илиева 
МО 4. клас 

Класни ръководители 

 
 

 

50. “Пиша и чета правилно”- участие в 
традиционното състезание 
организирано от община Сливен, 
посветено на 10 май.  

м. май 
2023 г. 

Т. Илиева 
МО 4.  клас 

З. Мартинова 
МО БЕЛ 

 

51. Провеждане на състезание “Аз обичам 
България” . 

11. 05. 
2023 г.  

З. Мартинова  
МО БЕЛ  

Д. Владева  
МО ОНГО 

 

52. 21 май  - Световен ден на културното 21.05. Ир. Йорданова   
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многообразие за диалог и развитие - да 
се отбележи с най -дългото хоро в двора 
на училището. 

2023 г. МО ЧЕО 
 
 

53. Поддържане и разширяване на 
кампанията „Пиши правилно, 
написаното остава“. 

м. май  
2023 г. 

В. Тенева 
МО ГЦОУД 

 

54. Ден на славянската писменост – участие 
в градски и училищни мероприятия. 

м. май 
 2023 г. 

Председатели на МО 
 

 

55. Национален конкурс “Космосът  – 
настоящее и бъдеще на човечеството” . 

м. май 
 2023 г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

56. Осъществяване на дейностите по 
Програма Еразъм+“: „Насърчаване на 
европейско съзнание в една променяща 
се Европа“. 

По график според 
календара на 

проектите 

Всички  участници в  
мобилности по   

Програма „Еразъм+“ 

 
 
 

 
57. Официални и битови празници през 

месец май. 
м. май  
2023 г. 

В. Тенева 
МО ГЦОУД 

 

58.  „Ден на отворените врати за бъдещи 
първокласници”. 

м. юни  
2023 г. 

Т. Илиева 
МО 4. клас 

 

59. Участие в състезанията на СБНУ по 
предмети. 

постоянен Д. Желева 
МО 2. клас 

В. Болградова 
МО 3.клас 
Т. Илиева 

МО 4. клас 
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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. 

№ Дейности/мероприятия Срок за 
изпълнение 

Отговорни лица Забележка 

1. Инструктаж на учениците за спазване на 
Правилника за вътрешния ред на училището, 
Правилник за безопасни условия за възпитание, 
обучение и труд, Етичен кодекс на училищната 
общност. 

м. септември  
2022 г. 

Председатели на МО 
Класни ръководители 

 

2. Ден на християнското семейство. 
Организиране и провеждане на традиционното 
състезание „Аз и моето семейство“.  
 
 
 

м. ноември  
2022 г. 

Р. Енергиева 
МО 1. клас  
В. Тенева 

ГЦОУД - 1. клас 
В. Болградова 

 МО 3. клас 
Д. Демирев 

МО ,,Изкуства и спорт” 

 
 
 
 
 
                                      

3. Ден на християнското семейство- Работилница 
,,Рамка за семейна снимка” 

м. ноември  
2022 г. 

 

Р. Байнашева 
МО ПО 

Класни ръководители 
 1. клас 

 

4. Работа с деца, срещащи трудности при Всяка седмица, по Председатели на МО  
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усвояване на учебния материал и/или надарени 
ученици за подготовка за участия в състезания. 

предварително 
установен график 

2022 – 2023 г. 
 

 

5. Индивидуални срещи с родители на 
изоставащи и застрашени от отпадане ученици. 
 
 

постоянен 
 

Председатели на МО  

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

постоянен В. Болградова 
МО 3. клас 

 

 

7. Работилница за умения - ,,Да закърпим 
традициите с баба, мама и мен”. 

м. ноември 
2022 г. 

Р. Байнашева 
МО ПО 

Класни ръководители 
3. клас 

 

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

постоянен 
 
 

Д. Косев, 
МО ,,Математика,  

ИТ, ПН и екология” 

 

9. Срещи на членовете на МО за решаване на 
текущи проблеми. 

постоянен Д. Желева 
МО 2. клас 

В. Болградова 
МО 3.клас 
Т. Илиева 

МО 4. клас 
В. Тенева 

МО ГЦОУД 

 

10. Организиране на  тиймбилдинг  с  бъдещи  м.  април - м. май Ир. Йорданова  
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петокласници. Разговор за  ползата  от  
изучаване  на  чужд  език  и  плавен  преход  
към  прогимназиален  етап  на  обучение. 

2023 г. МО ЧЕО 
 

 
 

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“ 
“Четенето лесно и много интересно”. 

м. септември 
 2022 г. 

 

З. Мартинова 
МО БЕЛ 
В. Тенева  

МО ГЦОУД 

 

2. Сбирки на МО за обсъждане и 
приемане на плана за 2022/2023г. 

м. септември 
2022 г. 

Председатели на МО 
 

 

3. Ръчна изработка на книга от преписи на 
произведенията на К. Константинов. 

м. септември 
 2022 г.  до м. март 

2023 г.  

З. Мартинова  
МО БЕЛ  

Хр. Георгиев 
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4. Посещения на училищната библиотека. Постоянен Р. Енергиева 
МО 1. клас 
Д. Желева 

МО 2. клас 
В.  Тенева 

ГЦОУД 

 

5. Изготвяне и провеждане на входяща 
диагностика на учениците и отчитане на 
резултатите.  

м. октомври  
2023 г. 

Председатели на МО 
 
 

 

6. Анализ на входно ниво, първи учебен 
срок и годишни резултати. 
 

м. октомври 2022 г., 
февруари, юни 

 2023 г. 

Председатели на МО 
 

 

7. Изработване на нагледни материали по 
учебните предмети от учениците. 

постоянен Д. Косев, 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 
М. Куновска 
МО ОНГО 

З. Мартинова  
МО БЕЛ  

 

8. Провеждане на интердисциплинарен 
урок по Химия и ООС и 
Информационни технологии в 8. клас. 

м. октомври - 
ноември 
 2022 г. 

Д.  Косев, 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 

 

9. Участие в общински и областни 
олимпиади по предметите. 

м. януари 
 2023 г. 

 

Председатели на МО 
  

 

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

м. март  
2023 г. 

 

Р. Енергиева 
МО 1. клас 
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11. Създаване и отбелязване на годишнини 
на български автори. 

постоянен  З. Мартинова  
МО БЕЛ 

 

12. Училищна аудио библиотека. м. септември  
2022 г. - м. юни  

2023 г.  

З. Мартинова  
МО БЕЛ  

Д. Малакова  

 

13. Открит урок по български език и 
литература. 

м. април - м. юни  
2023 г.  

З. Мартинова  
МО БЕЛ  

 

14. Организиране и провеждане на пробен 
изпит по формата на НВО след 7. и 10. 
клас и по формата на ДЗИ след 12. 
Клас. 

м. април - м. май 
 2023 г.  

З. Мартинова 
МО  БЕЛ 

Добрин Косев  
МО Математика, ИТ,  

ПН и екология, 
Б. Кисьов 

 

15. „Приказен маратон“ - четене на любими 
приказки от български автори на децата 
от първи клас. Изложба с рисунки.   

постоянен Р. Енергиева 
МО 1. клас 

 

 

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

 

17. Изработване на презентация за известни 
физици от учениците. 

м. май 2023 г. Д. Косев 
МО ,,Математика, 

 ИТ, ПН и екология” 

 

18. Участие в НВО в 4. ,7. и 10. клас. 
 
 
 
 
Участие в ДЗИ в 12. Клас. 
 

м. май/юни  

2023 г. 

 

 

м. май 

 2023 г. 

Т. Илиева 
МО 4. клас 

З. Мартинова  
МО БЕЛ 
Д. Косев  

 МО ,,Математика, 
 ИТ, ПН и екология'’ 
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 Д. Демирев 
МО “Изкуства и спорт” 

19. Провеждане на уроци по БДП в начален 
етап от групите за целодневна 
организация. 

от м. ноември до 
 м. май 2023 г. 

В.  Тенева 
МО ГЦОУД 

 

 
 
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; 
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. Отбелязване на световния ден на 

почистването под наслов “За един 
по-чист и по-красив град”. 

19 септември  
2022 г. 

В. Тенева  
МО ГЦОУД 
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2. Инициативи, свързани с Деня на 
народните будители в училище. 
Включване в общоградските 
мероприятия. 

01 ноември  
2022 г. 

Председателите на МО  

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

м. февруари 
 2022 г. 

В. Тенева 
 ГЦОУД  

 

4. “Процесът срещу Васил Левски”- 
драматизация - 150 години от 
обесването на Апостола. 

м. февруари 
 2023 г. 

 

Др. Владева 
МО  ОНГО 

 

5. Инициативи, свързани с 
Националния празник на България. 

3 март 
 2023 г. 

Председателите на МО 
 

 

6. Участие в XXV-тата Национална 
ученическа философска конференция 
“ЧОВЕК – СВЯТ”. 

м. март 
 2023 г. 

 

Др. Владева 
МО - ОНГО 

 

7. Ден на водата - ,,Да я пазим чиста”. 
 
 
 

м. март 
 2023 г. 

 

Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ, 

 ПН и екология”  
Класни ръководители 

 

8. 

 

Седмица  на “STEAM”. 
 

м. март 
 2023 г. 

Ир. Йорданова 
МО ЧЕО 
Д. Косев 

МО ,,Математика, ИТ, 
 ПН и екология” 

Д. Демирев 
МО “Изкуства и спорт” 

 

9. Отбелязване на Деня на Земята. 
 

м. април 2023 г. 
 

Др. Владева 
МО ОНГО 
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В. Тенева 
МО ГЦОУД 

Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ, 

ПН и екология” 
В. Болградова 

МО 3. клас 
10. Час по Родинознание в СТЕМ 

центъра. 
м. април 
2023 г. 

Д. Желева 
МО 2. клас 

 

11. ,,Фолклорна плетеница”- Общински  
кръг и национален кръг. 

м. април- м. юни 
 2023 г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

12. Провеждане на комбинирани уроци с 
направление STEAM между учебните 
предмети Човекът и природата и 
история и цивилизации в 5.г и в 6.г 
клас. 

м. април 2023 г. 
 

м. юни 2023 г. 

Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ,  

ПН и екология” 
Др. Владева 
МО ОНГО 

 

13. Състезание “ Аз обичам България”.  11 май  
2023 г. 

З. Мартинова 
Др. Владева 

МО БЕЛ и МО ОНГО 

 

14. Робо-дни за бъдещи първокласници. 10 - 18 май 
 2023 г. 

Д.  Косев 
МО ,,Математика, ИТ,  

ПН и екология’’ 

 

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

м. май 
 2023 г. 

Ир. Йорданова 
МО ЧЕО 

 

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

2 юни 
 2023 г.  

Др. Владева 
МО ОНГО 
В. Тенева 
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 МО ГЦОУД 
17.  Отбелязване на годишни събития и 

бележити дати от Природо- научните 
дисциплини   и провеждане на среща 
с проф. Минко Балкански, основател 
на Фондация „Миню Балкански“. 

постоянен Д. Косев 
МО ,,Математика, ИТ,  

ПН и екология” 
 

 

18. Създаване и отбелязване на 
годишнини на български автори.  

постоянен З. Мартинова  
МО БЕЛ 

 

19.  Системна работа за обогатяване 
културата на учениците, посещение 
на театрални постановки. 

постоянен  З. Байнашева 
МО БЕЛ  

 

 
 

Стратегическа цел № 5 
Насърчаване на творчеството и иновациите в СУ „Константин Константинов“. 
Подцели:  
1. Запазване дела 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. Европейски ден на спорта в училище. 30 септември 

 2022 г. 
Ир. Йорданова  

МО ЧЕО 
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2. Спортни прояви по случай Деня на 
Сливен – Димитровден. 

м. октомври  
2022 г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

3. Участие в „Ученически спортни игри’’. м. октомври -м. юни 
2022 – 2023 г. 

 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

4. Участие в турнир “Купата на кмета”. м. октомври  
2022 г. 

Д. Демирев 
МО ,,Изкуства и спорт” 

 

5. Коледна работилница. м. декември 
 2022 г. 

Д. Желева 
МО 2. клас 

 

6. Училищен конкурс за рисунка върху 
тениска на тема ,,Моето училише на 40 
години” 

м. януари 
2023 г. 

Р. Байнашева 
МО ПО 

Хр. Георгиев 

 

7. "Аз съм българче” - изработване на 
книжка с български празници и обичаи. 

м. февруари 
 2023 г. 

 

Р.  Байнашева 
МО ПО 

 

 

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

м. февруари  
2023 г. 

В. Тенева  
МО  ГЦОУД 

 

9. Да посрещнем пролетта – изнесени 
спортни дейности – открит фитнес,  кв. 
„Дружба“.  

м. март  
2023 г. 

В. Болградова 
МО 3.клас 

 

10. С обич за мама - творческа работилница. 
Картичка за мама. 
 

м. март 
 2023 г. 

 

В. Тенева  
МО  ГЦОУД 
Р. Байнашева 

МО ПО 
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11. Великден - история, традиции и ритуали. 
Великденска работилница. 
 

м. април 
 2023 г. 

В. Тенева 
МО  ГЦОУД 
Р. Байнашева 

МО ПО 
Д. Желева 
МО 2. клас 

 

12. Училищен спортен празник. м. април  
2023г. 

Д. Демирев 
МО,, Изкуства и спорт” 

 

13. Турнири по Боче за деца със СОП в  
с. Самуилово. 

м. април 2023 г. 
м. май 2023 г. 

Р. Байнашева 
МО ПО 

 

14. Екскурзия с учебна цел по избрани 
маршрут. 

м. октомври 2022 г. - м. 
юни  2023 г. 

Класни ръководители  

 
 

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 
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1. Участие в НП “Заедно за всяко дете” - 
модул 2 добри практики за 
взаимодействие с родителите на 
децата и учениците в задължителна 
предучилищна  училищна възраст. 
 
Участвай и променяй-родителят, 
активен партньор в училищния живот”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.09.2022 г. - 
20.12.2022 г. 

 
 
 
 

20.10.2022  г. - 
17.02.2023 г. 

 
 
 

от 13.10.2022 г. 
до 16.03.2023 г. 

/срещите и 
мероприятията са 

според заложените в 
проекта/ 

Т. Илиева 
МО 4. клас 

Класни ръководители 
 
 

Р. Енергиева 
МО 1. клас 

 
 
 

В. Болградова 
МО 3. клас 

 

 

2. Участие в квалификационни курсове от 
училище, РУО - Сливен, МОН 

постоянен 
 

Председатели на МО  

3. 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 
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Стратегическа цел № 7 
Сътрудничество с родителите. 
Подцели:  
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 
 
 

МО 1. клас 
Д. Желева 
МО 2. клас 

В. Болградова 
МО 3. клас 
Т. Илиева 
МО 4. клас 
В. Тенева 

 МО  ГЦОУД 

 

2. Съвместна работа с УН във връзка с 
поръчването и закупуването на 
учебните помагала 

м. септември 
2023г. 

Председатели на МО 
 

 

3. “Сливен през моите очи” - 
фотоизложба, съвместна дейност  с 
родителите 

м. октомври 
2022 г. 

Р. Байнашева 
МО ПО 

 

4. Семейни пътувания - фотоизложба  м. март 
 2023 г.  

З. Мартинова, 
съвместно с  

Р. Байнашева 
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5. Организиране, провеждане и участие в 
родителски срещи . 

постоянен Председатели на МО  

 
 

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 учениците за 

първия учебен ден. 
 
 
Участие в реновирането, подготовката и 
украсата на училището за първия учебен 
ден. 

15 септември  
2022 г. 

 

Класни ръководители 
 
 
 

Кина Паскалева 
Дарина Пенчева 

Председатели на МО 

 

2. „Обичам и пазя моето училище“ – участие в 
реновирането, подготовката и тематичната 
украса на стаите и коридорите за всеки 
празник. Изготвяне на табла по учебните 
предмети с цел подпомагане на учениците и 
обогатяване на МТБ. 

постоянен Председатели на МО  

3.  Обособяване на кът за четене в класните постоянен Д. Желева  
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стаи. МО 2. Клас 
 
 


