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ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА  УЧИЛИЩЕТО ЗА  УЧЕБНАТА 

2021/2022 ГОДИНА 

 

Отчетът на образователно-възпитателната работа, контролната, стопанска и 

квалификационна  дейности  е изготвен въз основа на преглед на изпълнението на 

годишния план и отчетите на отделните методически обединения и комисии. 

 

 

I. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ В ГОДИШНИЯ ПЛАН ЦЕЛИ 
 

Цялостната дейност на 35. СЕУ „Добри Войников” за учебната 2021/2022 година протече 

съгласно залегналите в годишния план цели, които бяха следвани и по време на 

ротационното онлайн-обучение. Създадените в училището система за организация на 

всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите бяха приведени в 

съответствие с изискванията и спецификата на редуването на присъствено и 

дистанционното обучение, така че да се осигури единството  и непрекъснатостта  на 

образователно-възпитателния процес. Отчетена бе  необходимостта от нов подход 

при  планирането и структурирането на обучението, съобразен и с изискванията за 

компетентностен модел на преподаване, което е от решаващо значение  за 

усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучението 

в училище. Образователно–възпитателният процес е подчинен на езиковия профил на 

училището. 

 

1.Държавен план-прием и движение на учениците 

- Прием в първи клас: три паралелки –  изпълнение за пълняемост на 

паралелките - 100%. 

Приемът е осъществен по система на Голяма столична община и е при средна 

пълняемост на паралелките 24 ученици. 

-  Прием след завършено основно образование: Организацията и провеждането 

на приема на ученици след завършено основно образование се осъществява 

съгласно Наредба 10/01.09.2016 г.: пет паралелки, 1 с първи профил природни 

науки и 4 с чуждоезиков профил. Приемът е реализиран на 100%. 

- Движение на учениците:  

В началото на учебната година броят на учениците в училището е 1169, а в края 

на годината 1 177, с 8 ученици повече. 15. Няма отпаднали ученици.  

 

2. Кадрова обезпеченост с педагогически персонал: 

 

2.1.Макар че кадровата обезпеченост е осъществена на сто процента, има 

проблеми с привличането на висококвалифицирани, мотивирани и млади 

специалисти по БЕЛ, чужди езици, математика и природни науки. На основание  

Наредба № 15 от 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти в училището има 

следните педагогически длъжности: 

 

Педагози Образование: ПКС 

Учител – 27 Професионален 

бакалавър – 2 

I ПКС – 3 



Старши учител – 53 Бакалавър – 9 II ПКС – 13 

Главен учител – 6 Магистър – 82 III ПКС – 4 

ЗДУД – 4 Доктор – 2 IV ПКС – 22 

Психолог – 1,5  V ПКС – 15 

Ресурсен учител – 1   

Логопед – 1   

Педагогически съветник 

– 0,5 

  

РНИКТ – 1   

   

 

 

2.2. И през изминалата учебна година в училището с норматив от 20 учебни часа 

в училището бе назначен делегиран учител по немски език от ФРГ. За съжаление, 

поради заболяване, през втория учебен срок се наложи да бъде заместван, което  

заради добрата организация не създаде проблеми при провеждането на учебните 

часове. 

Традицията в училището да работи доброволец от дъщерната на ЮНЕСКО 

организация Kulturweit продължи и през тази учебна година. Дейността на Лена 

Вагнер се отрази изключително ползотворно както на подготовката на учебните 

часове по немски език и подбора на подходящи актуални дидактически 

материали, така и на развитието на устната комуникация на учениците и 

преодоляването на езиковата бариера. 

  

3. Кадрова обезпеченост с непедагогически персонал:  

ЗДАСД – 0,5 

Главен счетоводител – 1 

Финансов контрольор – 0,5 

Специалист управление на човешки ресурси – 1 

Организатор стопански дейности – 1 

Завеждащ административна служба – 1 

Техник поддръжка на компютри – 0,5 

Библиотекар – 1 

Хигиенист – 11 

Портиер – 1 

Охрана – 2 

Работник поддръжка – 1 

 

4. Планирането и организирането на дейностите в училището е извършено в 

приетите: 

- Стратегия за развитието на училището 

- Годишен план 

- Програма за превенция на ранното напускане на училище 

- Правилник за дейността на училището 

- Правилник за вътрешния трудов ред 

- Училищни учебни планове 

- Мeрки за подобряване на качеството на обучението 



- Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд  

- Механизъм на противодействие на училищния тормоз между учениците 

- Програма за целодневна организация на учебния ден 

- План за квалификационната дейност 

- Годишни планове за дейността на постоянните комисии и методическите 

обединения 

- Етичен кодекс 

- Утвърдено щатно и поименно разписание на длъжностите в училището 

- Месечно изготвяни графици за дежурствата по коридорите и главни дежурни 

учители 

 

Осъществена бе осигуреност с училищна документация, съобразно 

изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите 

за системата на предучилищното и училищното образование.  

 

5. Материално-техническата база на училището включва: 

- Класни стаи и учебни кабинети 

- Оборудвани със съвременни средства кабинети по химия и биология 

- Добре оборудвани компютърни кабинети 

- Библиотека с достатъчна на брой и разнообразие на литература 

- Библиотечен фонд книги на немски език 

- Столова за хранене на учениците на целодневно обучение 

- Бюфет 

- Зала за тържества с 170 места и театрална сцена 

- 2 физкултурни салона 

-     Лекарски кабинет 

-     Специализирани кабинети за ресурсен учител и логопед 

        

6. Цялостната организация, изпълнението и дейностите по осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището са 

подчинени на действащата нормативна уредба.  

6.1 Осигурени профилактични прегледи със сключен договор за сума от 5760 лв.: 

- Септември 

1.Преглед от специалист интернист-кардиолог 

2. Ехография на вътрешни органи 

3.Спирометрия – изследване на белодробен капацитет 

- Юни 2022 г.- скринингово изследване за рак на млечната жлеза – 36 служители 

 

6.2. През април 2022 г. е проведена учебна евакуация. 

 

II. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА УЧИЛИЩЕТО 

1.Трудовите възнаграждения на учителите бяха индексирани съгласно изискванията и 

утвърдените правила и се изплащат редовно. Средното увеличение на заплатите на 

педагогическия персонал е 12,3%, а на непедагогическия – 10%. 



2.Изплатени са допълнителни  материални стимули както следва: 

- м. септември 2021 г. – 20 363, 20 лв. или средно 183лв. на служител. 

- м. декември 2021 г. – 22 227, 40 лв. или средно 187 лв. на служител. 

- м. май 2022 г. – 17 520, 40 лв. или средно 116 лв на служител. 

3.Ръководството на училището, водено от желание да отговори на високите стандарти 

заложени от успехите на учениците, има ясен приоритет да осигури  модерна, безопасна и 

мотивираща образователна среда . 

Инвестиционна праграма на училището за изминалата учебна година е над 111 706 лв. 

3.1. Изпълнение на дейности  по проект „София избира децата“ : 

- отстраняване на некачествено изпълнени строително-монтажни работи в санитарните 

помещения на първи етаж  

- реконструкция на  санитарни помещения на втори етаж, като процедурата се проведе съгласно 

изискванията на Закона за обществените поръчки. 

3.2. Ремонт на 4 броя учебни стаи, в които бяха подменени подовите настилки, беше боядисано 

и освежено, с цел подобряване на условията за учебна дейност. 

3.3. Осъвременяване и подобряване на условията в библиотеката в училището – нови маси, 

столове, осветление, декорация . 

- Училището спечели проект, финансиран от МОН по Национална програма „Осигуряване на 

съвременна, сигурна  и достъпна образователна среда“ - Модул „Библиотеките като 

образователна среда“. Финасирането по него ще осигури още нови мебели, осветление и 

декорация за библиотеката, осигуряващи комфорта на учениците, четящи там. 

3.4. По проект на МОСВ и ПУДОС – „Чиста околна среда – 2022 г.“ ще се реновира чешмата в 

коридора на първи етаж, ще се изгради и библиотека /етажерки/ за учениците от начален етап, 

ще се осигурят контейнери за разделно събиране на отпадъци и оборудване за ергономична 

класна стая /мобилни седалки-маси/. Ще бъдат осигурени и материали за ателиета с учениците, 

насочени към тяхното екологично възпитание.  

3.5. Подмяна на щорите в 10 класни стаи, като разходът ще се поеме от Училищното 

настоятелство . 

ІІI. КОНТРОЛ  И КРАТЪК АНАЛИЗ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-

ВЪЗПИТАТЕЛНАТА  ДЕЙНОСТ 

В началото на учебната 2021/2022 бяха изготвени планове за контролната дейност 

на директора и на заместник –директорите, които включват контрол на: 

- Прилагането и изпълнението на ДОС и на нормативните актове 

- Спазването на Правилника за вътрешния ред 

- Спазване на реда по пропускателния режим в училище 

- Спазването на изикванията на трудовата дисциплина и седмичното 

разписание 

- Организацията на учебно-възпитателната работа по отделните учебни 

предмети чрез посещения в присъствени и онлайн учебни часове  

- Правилното водене на училищната документация 

- Спазване на графика на дежурствата по коридорите и главното дежурство 



 

Бяха направени следните констатации 

1. Присъствено обучение 

По време на присъственото обучение чрез посещение  в учебните часове бяха 

използавани следните методи: наблюдение и анализ на педагогическата дейност, 

проверка на документацията и при необходимост – разговор с учениците. За 

посещенията са изготвени констативни протоколи. 

Като цяло може да бъде направен извод, че учителите в училището планират ясни цели, 

които имат практическа и компетентностна насоченост и съответстват на очакваните 

резултати. В уроците се наблюдава логическа и обоснована последователност на 

дейности, като при необходимост учителят е способен да прояви гъвкавост.  

Използват се иновативни методи за преподаване, като напр. групова работа, проектно и 

проблемно базирано обучение, решаване на казуси, ролеви игри, мозъчна атака и др. 

Не е рядкост да се планират и връзки между отделните учебни дисциплини, които 

допринасят за формиране на ключови компетентности. 

Учителите се стараят да прилагат при необходимост дифиринциран и индивидуализиран 

подход. 

Използват се ИКТ-ресурси, като обаче педагогиката винаги е преди техниката. 

Учителите се стараят да подкрепят и мотивират учениците за установяване на причинно-

следствени връзки на изучаваните явления и процеси, визуалзират ги с подходящи 

дидактически материали, предоставят на учениците да ги обсъждат. 

 Има какво да се желае по отношение ритмичността на изпитванията и своевременното 

внасяне на оценките  в електронния дневник. В началото на учебната година е установено 

входно ниво, което е коментирано на Педагогически съвет. 

 Стремежът на учителите е изложението на учебното съдържание да е логично и 

достъпно, на разбираем и точен език и да отговоря на целите на урока. Правят се 

целесъобразни повторения на същественото и се търси обратна връзка от страна на 

учениците. Наблюдава се старание от страна на учителите да се отделя време за работа, 

както с учениците със затруднения, така и с напредналите и да включват учениците в 

изпълнението на учебни задачи според техните възможности. 

В по–голямата си част учителите са изградили добър психоклимат за работа и 

взаимодействие с учeниците и класа. 

Учителите работят за изграждане у учениците на комуникативни умения, умения за 

самостоятелна работа, за самостоятелно учене, за работа в екип, за ефективно търсене и 

подбор на полезна информация, за логическо мислене. Проявява се взискателност по 

отношение на отговорите и пълния и точен изказ. Учителите умеят да провокират 

учениците да бъдат активни, окуражават ги да правят предложения и да дават свои идеи. 

Необходимо е в хода на преподаването да се обърне по специално внимание на следните 

аспекти:  

- Да се осигурява максимално участието и вниманието на всички ученици по 

време на урока 



- Да се използват различни социални форми с цел разообразяване и смяна на 

дейностите 

- Да се формулират конкретни цели за всяка урочна единица и да се следи за 

изпълнението им чрез обратна връзка 

- В часовете по чужд език, вкл. в 8. клас да се сведе до минимум използването 

на български език 

- Да се дава възможност на учениците да развиват умения за работа в екип 

- Да се изпълняват повече дейности за развиване на инициативност, творческо 

и критично мислене у учениците 

- Да се дава възможност за самооценка и аргументирането й 

- Да се дава по-голяма възможностна учениците да работят самостоятелно, да 

оценяват пригодността и значимостта на материалите от различните 

източници на информация, въз основа на което да формират и аргументират 

мнението си. Всичко това дава принос за развитие на мисловния процес и 

нагласата за търсене на логика. 

-  

2. Онлайн-обучение 

За обучението от разстояние основно се използват G Suite for Edukation, образователен 

пакет от приложения, специализирани в различни направления: Google Classroom – 

виртуална класна стая, Google Drive - място за съхранение и споделяне на файлове 

Google Meet – видео-конферентни връзкиt, Gmail и др.  

Макар и не изцяло и през изминалата учебна година не се размина онлайн-обучението, 

което, когато се налагаше, протече синхронно.  

Особена трудност при контрола на смесенето обучение е, че беше дадена възможност на 

родителите да избират (в зависимост от това, дали разрешават да се тества детето) 

Друга трудност бе оценяването, тъй като контролът от страна на учителите е по-труден. 

Но със задавнето на повече, но по-кратки контролни задачи, значително се намали 

възможността за използване от учениците на непозволени средства и оценяването се 

доближи до обективното.  

Основните акценти на контрола по време на онлайн-обучението  бяха поставени на: 

- Осигуряване на непрекъснатост на учебния процес по време на 

превключване от дистанционно в присъствено и обратно 

- Ефективно използване на предимствата на двата вида обучение 

- Дозирането на учебния материал, така че учениците да не бъдат 

претоварвани 

- Осигуряване на участието на всички ученици в обучението 

- Поддържането на обратна връзка с учениците 

- Подпомагане на екипната работа по предмети 

- Регулярното оценяване  

- Своевременно информиране на  учениците и родителите 

Според учителите са се откроили няколко предимства на работата в е-среда: 

- Преобладават интерактивните методи на обучение 

- По-голяма нагледност  

- Учениците придобиват знания и компетентности за работа в дигитална среда 



- По-големи възможности за работа по проекти 

- Родителите придобиват по-точна представа за успеваемостта на децата си 

Други учебни предмети като тези по чужд език в начален етап се преподаваха много по- 

интерактивно отколкото в клас, но основният недостатък е невъзможността да се работи 

върху правилното произношение на думите. 

Интересни задания се предлагаха на учениците в заниманията по интереси и проектните 

дейности. Тези дейности са подходящи за асинхронно обучение, където изпълнението на 

задачите е отложено във времето и учениците имат възможност да реализират своите 

творчески идеи. Това спомогна да се отбележат подобаващо различни празници, 

отбелязваха се рождените дни на учениците, което спомогна да не се къса емоционалната 

връзка между съучениците и да се преодолява натрупаният стрес от въведените 

епидемиологични мерки. 

Някои от учителите провеждаха кратки конферентни връзки с родителите и по време на 

присъственото обучение, като по този начин те получаваха обратна връзка за 

успеваемостта на учениците.  

С оглед на постигнатите резултати периодите на дистанционно обучение не се отразиха 

съществено върху успеваемостта на учениците в областта чуждоезиковото обучение, 

която е много добра. Независимо от трудностите и специфичните особености при 

преподаване на чужди езици, учителите успяха да организират своята работа така, че да 

осъществят успешен обучителен процес в условията на пандемия. Използвани са 

наличните възможности и ресурси. Предоставени са допълнителни материали – клипове, 

филми, презентации,които да подпомагат учениците.  

За съжаление в онлайн- среда няма пряк контакт с учениците и не може да се постигне 

максимумът, но това е реалността. Основните цели, определени в годишния план, са 

изпълнени, а именно: съобразяване на тематичните работни планове с държавните 

образователни стандарти, провеждане на мероприятия, които да мотивират учениците за 

явяване на изпити за покриване на ниво на владеене на езика по ОЕЕР, повишаване на 

качеството на обучение на учениците по чужди езици. 

 При преподаването на предмети, предимно с практическа насоченост, онлайн- 

комуникацията предизвика прилагането на изключителна креативност.  

Като положителна страна може да се отчете възможността от разнообразно онагледяване 

и озвучаване на изучаваните единици, както и бързата обратна връзка. Много по-голям 

обаче е делът на негативното влияние на обучението от разстояние. Наблюдава се 

изключително теоретизиране на приложните предмети и не на последно място - липса на 

мотивация за участие при по-големите ученици. Предполага се, че в резултат на 

последното са и нередовно изпращане на домашни работи, закъснели тестове  и 

оправдания за липса на връзка или технически средства. 

 

ІV. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Национално външно оценяване – ДЗИ 
 

Анализ на резултатите от ДЗИ по български език и литература  



ДЗИ по български език и литература е задължителен за всички зрелостници. За поредна  

година резултатите от него се приемат като оценка за кандидатстване и балообразуване 

в повечето висши учебни заведения. Този факт повишава отговорността към цялостната 

подготовка за изпита и от страна на учителя, и от страна на учениците. 

Подготовката за ДЗИ в XII клас по български език и литература е осъществявана 

съобразно изискванията на ДОИ. Заниманията по учебната дисциплина имат за цел да 

подготвят учениците за успешно представяне на задължителната матура по предмета. 

Обучението е провеждано в съответствие с учебната програма, както и с 

формулираните към нея оценявани компетентности. Учениците са получили основната 

теоретична информация за лингвистичните понятия, за езикови закономерности, норми 

и правила, за строеж и функциониране на художествената творба, за жанровата система 

на литературата и за организацията на художествената реч. 

В часовете са решавани тестове за аналитично четене, за да се създадат умения у 

учениците за ангажиран, задълбочен и продуктивен прочит на непознат текст, за 

извличане на конкретна и значима информация от него, за осмислянето и 

интерпретирането ѝ. Учениците умеят да решават тестови задачи, за да приложат на 

практика книжовните норми и са усъвършенствали техниките за създаване на 

аргументативен текст по поставен проблем, като отчитат съдържателните, 

композиционните и езиковите особености на този вид съчинение. Много добре умеят да 

пишат и есета. 

Изпитът по роден език и литература за XII клас беше направен добре, въпреки че не 

бяхме сигурни за формата, тъй като коректното отношение на Министерството не беше 

силната му страна. 

Изпитът беше обмислен, степенуван, въпросите проверяват различни умения, карат 

ученикa да мисли и оформя свои изречения. Отворените въпроси задават перспектива. 

Не отговаря на истината, че затворените въпроси (тестовите задачи) са нещо лесно и 

винаги могат да се налучкат. Така че тяхното съкращаване не е иновация. В тази част 

нашите ученици са се представили отлично. 

На сайта на Министерството на образованието и науката (МОН) четем, че добър 4,05 е 

средната оценка на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и 

литература (БЕЛ). 

Зрелостниците са получили средно 52,77 точки от общо 100. Тази година скалата за 

превръщането на точките в оценки е различна от прилаганата в периода 2008-2021 г. За 

да получат среден 3,00, зрелостниците трябва да имат поне 30 точки вместо досегашните 

23. Отличен 6,00 получават всички с 95 и повече точки, както и досега. 

Пропуска се да се изрече на глас нещо важно: това са първите ученици, които завършват 

по новата учебна програма. 

И е редно по-обстойно да се анализира този факт. Какво точно ни донесе промяната в 

Закона, новият формат на матурата, новата програма. И най-вече: какъв е напредъкът на 

учениците като мислещи, будни и грамотни хора. 

Резултатите от матурата по роден език и литература задават големите липси в 

обществото ни. Няма на кого да се сърдим, освен на себе си, ученикът е своего рода 



минисвят, той се влияе, копира, оформя се според модното и доста често купешкото, в 

нашия случай. Малкото думи и просташките текстове и рими на чалгата, която дрънчи 

по баловете и събиранията им, са не просто естетически проблем, а личностен и 

ценностен, езиков също така. 

Но нашите ученици умеят да се дистанцират от  чалгата в изпитния си изказ и май са го 

направили добре, като се имат предвид резултатите. 

При задачите за четене с разбиране зрелостниците успешно свързват информация от два 

източника, не се затрудняват да аргументират дадено твърдение със свои думи. Имат 

навика да се себеизразяват чрез словото. Индивидуалността провокира речта, търсенето 

на думи. Все още сме на ниво: "аз говоря, той повтаря". Оказват влияние и колегите с 

многото частни уроци, които карат учениците, в общия случай, да зубрят клишета, 

защото за друго нямат време. След това протестират, че учениците им не са получили 

очаквания от тях резултат. Отговорът е ясен – зубренето не се толерира! Но нашите 

зрелостници и тук имат доста над средните резултати, което показва, че могат да мислят 

извън клишетата. 

Може би един от ключовете към добрия и звучен български език е именно намирането 

на "своите думи", далеч от експресията и чалгата. Не далеч от чуждиците, защото езикът 

си е пълнокръвие, в него може да се забележи всичко.Нашите зрелостници са получили 

доста над средния брой точки при разчитането и на данни от диаграма. 

Индивидуалните и колективните постижения на изпита показват, че зрелостниците от 

35.СЕУ „Добри Войников“ се справиха традиционно успешно на държавните зрелостни 

изпити по български език и литература. 

Въпреки дългите периоди на обучение в електронна среда, дванадесетокласниците 

показаха високи резултати, съизмерими и с предходните години на изцяло присъствено 

обучение. Всички 133 -ма ученици се явиха на изпита. Не са получени слаби оценки. 

Нямаме и оценка Среден! На фона на средния успех за страната Добър 4.05, средният 

успех на училището ни е Много добър 5.18, което надвишава с 1.13 статистическото 

усредняване на количествените резултати по предмета. Висок е успехът и спрямо 

средния показател за София – 77,19 т. на 61,65 за София. Нашият резултат е с 15, 54 точки 

по-висок от средния за София. Постигнати са и четири максимални резултата Отличен 6 

в 12а и 12г клас. 

Имаме 40 отлични оценки и 73 много добри. Само 20 са оценките Добър! 

Съпоставянето на количествените показатели от ДЗИ и от процеса наобучение по 

български език и литература показва среден успех 5,18. Всички класове показват 

закономерно постигнато затвърждаване на знанията и задълбочаване на уменията, 

получени в процеса на години учебна работа по предмета. За това говори и 

съотношението на оценките Добър и Много добър ( 23 – 70). Тенденцията показва, че 

средно с около 23 точки резултатите на училището ни надвишават средните за страната. 

Получените точки от нашите зрелостници на последния ДЗИ са 77.19 т. и на фона на 

52.77 т. за страната бележат разлика и повишаване с24.42 т. А в сравнение със София – с 

15, 54 точки. 

Анализ на резултатите от ДЗИ по немски и френски езици 



Методическо, организационно и педагогическо предизвикателство пред колегите бе 

подготовката на учениците от 12 клас за новия формат на матурата по чужди езици. 

Както подчерта министърът на образованието – различна е учебната програма, по която 

учениците са се обучавали, различен е форматът на изпита, различна е и скалата за 

оценяване – така че, тук сравнението с минали години не е правилно и не трябва да се 

прави. 

а) ДЗИ Немски език – явили се 60 ученици – среден успех 4,95 

Като най-предпочитана втора матура сред учениците, изучаващи интензивно немски 

език, е матурата по немски език, профилирана подготовка. От 84 ученици 60 

предпочетоха тази матура – 71%.  

Тази година форматът на матурата по немски е нов, съобразен с новите учебни програми 

и Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 1. август 2016 г. 

Различна и скалата за превръщането на точките в оценки, минималният брой точки за 

средна оценка е 30, а не 23, както между 2008 и 2021 година. 

Резултатите са много добри – няма слаби и средни оценки. 15% (9 ученици) са с оценка 

Добър, 15% - с оценка Отличен и 70% (42 ученици) са постигнали резултат Много добър. 

Постигнатият усреднен резултат е 4.95.  

Резултати от втора матура – 

Немски език, профилирана 

подготовка. 

 

 

 

 

 

б) ДЗИ Френски език – явили се 24 ученици – среден успех 4,29 или 58,60 т. – 

За втората задължителна матура с най-висок среден брой точки са чуждите езици, но от 

всички матури за ниво В2, най-ниски са резултатите по френски език. Нашите ученици 

са получили 1 слаба оценка, 2 средни, 10 добри, 10 много добри и 1 отлична оценка, с 

което потвърждават общата констатация, че преобладаващите оценки на зрелостниците 

са Добър и Много добър. 

След разговор с ученици и колеги от други училища, се очертаха два основни момента, 

затруднили зрелостниците. На първия модул „Слушане с разбиране“ 60 минути, който 

включва слушане на 5 текста по 2 пъти, в поне две училища (17 СОУ и училище в 

Студентски град), записът не е отговарял на изискванията за качество и 2 от 5те текста 

са слушани по 1 път. В този случай се предполага намесата на консултант, но това не е 

направено. Колкото до втори модул – 180 мин, който включва 3 текста за четене с 

разбиране със затворени и отворени отговори и 2 задачи за създаване на текст – писмо 



и аргументативен текст, учениците споделят, че им е било трудно да разпределят 

времето си, тъй като и двете задачи изискват много време. 

Анализ на резултатите от ДЗИ по руски език 

На държавен зрелостен изпит по руски език, изучаван за придобиване на профилирана 

подготовка, през учебната 2021 – 2022 година са се явили 16 зрелостници от 35. СЕУ 

„Добри Войников“, 15 от които в дневна форма на обучение.  

Демонстрираното от учениците достигнато ниво на квалификация съответства с 

очакваното – B1.1 от Общата европейска референтна езикова рамка. 

 

Средният постигнат резултат е Добър (4,18). 

Най-висок среден резултат е постигнат в XII А клас – Отличен (5,54). Най-нисък среден 

резултат е постигнат в XII Д клас – Добър (4,00). Средните постигнати във всяка 

паралелка резултати са оценени с „Добър“ и „Отличен“, както следва:  

В сравнение с предходни години се 

забелязва ръст на броя зрелостници, 

посочили избираем учебен предмет 

„Руски език“ за полагане на втори 

задължителен държавен зрелостен изпит. 

Това е свидетелство за увеличен интерес 

към учебния предмет, както и за 

предпочитането му пред други като по-

целесъобразен, предвид стремежа на 

зрелостниците към максимално висок 

общ успех в дипломата за средно 

образование. 

 

 

 

 

Анализ на резултатите от ДЗИ по математика и ИТ 

Резултати от ДЗИ по Математика и ИТ   

Изпит 

Среден процент от максималния брой точки 

Ниво училище Регионално ниво Национално ниво 

Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета Общо Момчета Момичета 

Мат(ПП) 60,66 59,28 64,33 72,93 74,89 69,11 69,19 70,23 67,63 

ИТ(ПП) 52,08  52,08 35,74 34,09 38,37 37,5 37,08 38,14 

Клас 
Брой 

ученици 
Средна оценка 

XII А 1 Отличен (5,54) 

XII В 3 Добър (4,42) 

XII Г 1 Добър (4,13) 

XII Д 11 Добър (4,00) 

XII А 

XII В  

XII Г 

XII Д 

16 Добър (4,18) 



Мат 

(ООП), 

по жел. 

39,25  39,25 47,01 49,81 42,25 45,1 46,31 43,22 

 

 

На втора задължителна матура по математика се явиха 12 ученици. Средният успех на 

зрелостниците е 60,66 точки (Добър 4,36). Има една слаба оценка. 

На матура по математика по желание се яви 1 ученик, чиято работа бе оценена с 39,25 

точки. Слабо представяне. 

Не може да се прави сравнение с представянето на миналогодишния випуск, защото от 

2022 г. учебните програми и форматът на изпитите са различни. За първи път втората 

задължителна матура е по профилиращ предмет и материалът в нея е на по-високо 

равнище. 

На матура по ИТ ПП се явиха общо 6 ученици. Средния бал е 52,08 точки (Добър 4,02). 

Добро представяне при условията на провеждане, проваленния стрес-тест 3 и липсата на 

информация почти до последно за начина и визията на изпита. Две оценки от Много 

добър, две - Добър и две – Среден. Много добро представяне при сравнение с резултатите 

от регионално и национално ниво, с 16,34 точки по-висок среден резултат от 

регионалния. 

Анализ на резултатите от ДЗИ по природни науки 

На ДЗИ по Химия и ООС - ПП се явиха 5 ученици, среден успех Добър /3.76/ като има 

една слаба оценка. 

На ДЗИ по Биология и здравно образование - ПП се явиха 3 ученика , среден успех 

Добър /3.92/. 
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Обучението по профилиращите предмети беше предизвикателство както за учениците, 

така и за преподавателите по химия, физика и биология. Наложи се учениците да 

преминат от практически насоченото учебно съдържание на първи гимназиален етап към 

учебно съдържание по профилиращите предмети, изучаващо се във висшите учебни 

заведения. Доста усилия и задълбочена подготовка бяха необходими на учителит,е за да 

успеят да представят достъпно и разбираемо заучениците сложната материя по химия, 

физика и биология. 

ДЗИ по химия и биология включваха огромен по обем материал. Примерни формати за 

подготовка на учениците излязоха броени дни преди матурите. Във втората част на ДЗИ 

по химия задачите бяха доста по сложни, логическите задачи с отворени въпроси 

изискваха повече време за отговор, бяха включени и голям брой изчислителни задачи. 

Същите ученици се явиха и на предварителни кандидат-студентски изпит по химия и 

биология и резултатите им са много добри. Този парадокс поставя въпроса за 

необходимостта от преразглеждане на учебните програми по химия и биология като 

профилиращи предмети, както и за корекции в изпитния вариант по химия на ДЗИ. 

Редуващите се периоди на присъствено с онлайн обучение също затрудняваха работата 

на колегите, но всички се постараха да преподават така, че учениците да овладеят 

учебното съдържание по съответния учебен предмет и да получат знания, които ще 

използват и при кандидатстване във висшите учебни заведения. 

Анализ на резултатите от DSD I (на ниво В1 по ОЕЕР) и DSDII (на ниво 

С1 по ОЕЕР) 

Изпити за немска езикова диплома DSD I и DSD II 

Училището е единственото в гр.София, лицензирано за подготовка и придобиване на 

Немска езикова диплома на ниво С1 и ниво В1 по Общата европейска езикова рамка 

(ОЕЕР). Изпитът се организира и провежда в училището, но работите на учениците се 

оценяват от комисия към Постоянната конференция на министрите на културата във 

ФРГ, като ние получаваме само резултатите и сертификатите на учениците. Форматът на 

изпитите, освен много добрите езикови умения, изисква умения като: самостоятелно 

търсене на достоверна информация, резюмиране, аргументиране, описание и 

интерпретиране на графика, презентиране, водене на разговор и защитаване на позиция. 

 

 

 

DSD I 

За поредна година 35.СЕУ отбелязва голям интерес и добри резултати в представянето 

на изпита DSD 1 на ниво Б1. През учебната 2021/2022 до изпит бяха допуснати 78 

ученици или 93% от всички.  



 

За първа година нямаме ученици, които да са под ниво А2. Всички заявени ученици са 

издържали успешно писмената част на изпита. Най-голяма слабост учениците показват 

при четенето с разбиране и слушането с разбиране. Възможно обяснение е, че на тези 

компоненти не се отделя толкова много време за упражнения, тъй като като цяло 

учениците се справят по-добре с тях. Така фокусът е поставен върху говорене и писане, 

където като цяло учениците са се справили много добре. Като бележка за следващата 

година остава да се отдели допълнително внимание на четенето и слушането с разбиране. 

 

 

Резултати от изпит DSD 

I 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сравнение с предишни години резултатите на изпита DSD I се повишават – имаме 

повече допуснати до изпита ученици, повече ученици, покрили ниво Б1 и нямаме 

ученици под ниво А2.  



 

DSD II 

Както ясно се вижда от графиката, тази година успеваемостта на учениците, явили се на 

изпита, е много висока – само 1 ученик (2%) не е покрил изискванията за ниво Б2/С1. 

В сравнение с миналата година се увеличава броят на учениците, които вземат диплома 

с ниво Б2, но се запазва висок и броят на учениците, покрили всички компоненти с ниво 

С1. 

Тези резултати имат много висока стойност, като се има предвид, че подготовката на 

учениците в 10  и 11 клас премина почти изцяло онлайн. 

 

Резултати от DSD II за 

учебната 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнителни резултати за изпита DSD II за учебните 2020/2021 и 2021/2022. 



 

 

Анализ на резултатите от училищното външно оценяване на учениците 

от 1 клас по БЕЛ  

Брой ученици: 72 

Резултати: 

С оценка 

отличен 

44 ученици  

 

Много добър 21 ученици 

Добър 1 ученик 

Среден 2 ученици 

Незадоволителен 3 ученици 

Неявили се 1 ученик 

 

Средна оценка по класове: 

клас Средна оценка 

1а  

 

Отличен 5.67 

1б Мн.добър 5.04 

 

1в Отличен 5.56 

 

Обща оценка за випуска:  

Мн. Добър 5.42

Обобщена оценка за випуска: 

Учениците показават отлични резултати в края на ограмотителния период, умеят да 

пишат под диктовка и допускат малък брой правописни грешки.Все още се затрудняват 

при отделянето на малките думи без собствено ударение в изречението. 

При граматическите задачи се затрудняват при подреждане на деформиран текст. Не 

умеят да откриват и поправят грешките в сгрешени думи и изречения. Учениците се 

затрудняват да отговорят при поставени въпроси към текст. 

 

Мерки за подобряване на работата: 

- включване в часовете на различни по вид диктовки; 

- работа върху правописа на гласните в ударени и неударени срички; 

- включване на специализирани упражнения за отделяне на малките думи 

в изречението; 

- провеждане на лятна работа с учениците с обучителни затруднения; 

- индивидуални задания за учениците с обучителни затруднения в часовете по 

самоподготовка; 

- консултации на учениците със затруднения; 



 

Анализ на резултатите от училищното външно оценяване на учениците 

от  1 клас по математика  

Брой ученици: 67 

Резултати: 

Отличен 49 ученици  

Много добър 12 ученици 

Добър 4 ученици 

Среден 1 ученик 

Незадоволителен 1 ученик 

Неявили се 1 ученик 

 

Общ успех на випуска: Отличен 5.59 

клас Средна оценка 

1а  Отличен 5.82 

1б Отличен 5.61 

1в Мн.добър 5.33 

Обща оценка на випуска: 

Учениците показват отлични резултати в края на първи клас. Притежават много добра 

изчислителна техника.Решават без проблем текстови задачи с едно пресмятане. Една 

част от тях не умеят да правят проверка на изваждането. 

Прави впечатление, че не записват правилно числата дадени им с букви.Затрудняват се 

при намиране на неизвестното число при задачи от вида ? – 7 = 8. Това умение се усвоява 

трудно в първи клас.Най-големи затруднения първокласниците изпитват, когато трябва 

да открият броя на „скрити“ геометрични фигури. 

Мерки за подобряване на работата: 

- приучаване на учениците да правят проверка на получените резултати при действие 

изваждане; 

- включване в уроците на повече текстови задачи с две пресмятания; 

- включване на повече творчески елементи при анализиране решението на текстовите 

задачи / по рисунка, чертеж, аналогия и др./ 

- по голям дял на слуховите математическите диктовки; 

- повече задачи за откриване на скрити геометрични фигури в чертеж; 

- провеждане на лятна работа с учениците с обучителни затруднения; 

- индивидуални домашни задания за учениците с обучителни затруднения; 

- консултации на учениците със затруднения; 

 

  



Анализ на резултатите от училищното външно оценяване на учениците 

от  4 клас 

 

 

 

  



Резултати, анализ и мерки за подобряване на резултатите 

Резултатите на четвъртокласниците от 35. СЕУ на НВО по БЕЛ са много добри, което 

показват и графиките. Нашите ученици са показали много по-голяма успеваемост спрямо 

показателите от регионално и национално ниво. 

Постигнатите резултати са малко по-ниски от тези от предходната година.Това се дължи 

на факта, че този випуск през последните три години се обучаваше и онлайн, заради 

пандемията от Ковид-19. 

Резултатите по български език и литература показват, че учениците са постигнали 

отлични резултати и демонстрират отработвани в годините умения - пренасяне на думи, 

строеж на думите, пунктуация в края на изречението и степенуване на прилагателни. 

Някои от децата се затрудняват с правописа на предлозите „с“ и „в“и думите с 

представки. Част от учениците все още срещат затруднения при четене с разбиране. 

Четвъртокласниците са работили много добре по творческата задача за създаване на 

текст по серия от картини, но създаването на цялостен, свързан и граматически правилен 

текст продължава да ги затруднява. 

Сериозна слабост, както за нашите четвъртокласници, така и за останалите 

четвъртокласници от страната е усвояването на думата на лексикално ниво/речниковата 

работа/. 

В езиково отношение най-голямо предизвикателство остава правописът на степенувани 

прилагателни имена и на съгласни пред беззвучни в средата на думата. 

Постигнатите резултати по математика са също много добри. И тук се наблюдава, че 

резултатите са по-добри от тези на регионално и национално ниво. Резултатите по-

математика са също по-ниски за училището спрямо предходната година. Във висока 

степен са усвоени аритметичните действия и учениците успешно решават познати задачи 

–за лице на правоъгълник, разпознаване на прав ъгъл, текстови задачи. 

Затрудняват ги задачите за избор на най-рационалния път за решаване, извличане и 

обработка на информация от таблици и схеми, пространствена ориентация. 

Мерките за подобряване на резултатите трябва да се насочат както към учениците с 

изявени математически и езикови способности, така и към учениците постигнали по-

малко от 25 точки на НВО. 

За учениците с изявени математически и езикови способности трябва да  се предлага да 

решават в клас и ПИГ повече задачи с творчески характер и задачи с повишена трудност, 

задачи за прилагане на вече придобитите знания и умения в нови ситуации. 

Особено внимание трябва да се обърне на учениците с обучителни затруднения. 

Учителите трябва да набележат план за индивидуална работа с учениците постигнали 

резултат на НВО под 25 точки. Ще трябва да се проследява тяхното развитие в 5 клас. 

Преди началото на учебната година учителите от четвъртите и пети класове трябва да 

проведат обща среща, на която бъдещите учители да бъдат запознати с учениците , които 

биха срещнали затруднения в усвояването на учебния материал по БЕЛ и математика в 

пети клас. 



Добре би било МО начален етап да проведе работна среща, на която да се обсъдят по-

задълбочено резултатите от НВО и мерките за подобрение. 

Добра практика в училището е и въвеждането през последната учебна година на 

факултативни занятия/1 час седмично/“Искам да знам повече“, с насоченост към 

подобряване на резултатите от НВО. 

Резултати от НВО – 10.клас по БЕЛ 

 Оценки от НВО : 

10а 67.62 (4.84) 

 

10б 64.92 ( 4.74) 

10в 70.30 (4.94) 

 

10г 66.72 (4.81) 

10д 64.32 ( 4.73) 

 

Средният брой точки по БЕЛ за София-град през тази учебна година е 52.29. Средният 

брой точки при нашите ученици е 66.78 - с 14. 49 по-висок. 

Въпреки това трябва да се работи върху уменията на учениците да създават текст или да 

дават свободен отговор, подбирайки правилните аргументи. Това обяснява разликата в 

оценките от НВО и годишните оценки: учениците работят много добре устно, анализират 

текстовете и правят необходимите изводи, но дори и в класните работи изпъква 

трудността при създаване на собсвени текстове (оценките при класните работи са почти 

идентични с тези от НВО). 

       Изводите са ясни: Повече работа върху уменията за създаване на собствени текстове, 

защото това е определящо за резултатите на ДЗИ. 

Резултати от НВО – 10. клас по математика и ИТ 

Математика 

На изпита се явиха 128 ученици от 131. 

Резултатите на учениците са с 14,74 точки по-високи от резултатите за региона 

и с 21,59 от тези за страната. 

12 ученици са с резултат по-голям или равен на 90 точки; 20 ученици са над 75 

точки; 21 ученици имат резултат под 30 точки. Тази статистика показва отлично 

представяне на нашите десетокласници на проведеното НВО. Тримата ученици с най-

високи резултати (95,5; 94,75 и 94,5) имат допусната само по една грешка на въпрос с 

избираем отговор, който носи 4 точки и леки неточности в задача за доказателство. 

17 ученици са с отличен резултат по скалата за ДЗИ. 

Значителна е разликата при сравняване с резултатите от предходната учебна 

година. Повишението е с 20,22 точки в средния резултат. Учениците от 10б и 10в клас 

имат значително по-високи резултати от останалите три паралелки. 

 

 



 ИТИДК 

 

Явиха се 9 ученици. Средният резултат е 69,89 точки. 

Ученик от 10б  клас е с 91 точки, четирима ученици от 10в клас са с над 80 

точки, един ученик е с 40 точки и само той не получава ниво от Европейската 

референтна рамка за дигиталните компетентности - „Самостоятелно ниво на владеене“. 

 

Резултати от НВО – 10. клас по чужди езици 

Общи изводи: 

- Учениците се справят много добре с компонента „Слушане с разбиране“. 

Повечето ученици нямат проблем да отговорят на поставените въпроси върху 

текста за слушане. Грешките, допуснати в този компонент се дължат на факта, че 

някои от учениците не са разбрали, че единият от текстовете се слуша само 

веднъж. 

- Резултатите от компонента „Съставяне на текст“ също са много добри, което 

означава, че учениците имат нужните граматични и лексикални умения, могат да 

структурират изказа си, да спазват обема и формата на зададената тема. 

- На устната част повечето от учениците демонстрираха отлични способности да 

водят разговор и да направят кратко изложение по непознат текст. Разбира се, 

имаше и няколко от тях, които изпитаха известни затруднения. 

Въпреки това, за да запазим и да постигнем по-добри резултати, трябва да се 

предприемат следните мерки : 

- Необходимо е да се направи задълбочен анализ на грешките, допуснати от 

учениците. 

- Да се наблегне на писането на текст по дадена тема. 

- Да се стимулират учениците да говорят на чуждия език, да изказват мнение устно 

и писмено. 

- Да се отделят часове за подготовка и упражнения по формата на изпита. 

 

 Немски език – Тъй като голямата част от учениците покриват ниво В1 по ОЕЕР още в 

9. клас, защитавайки DSD 1, на изпита се явиха  7 ученици от 10 а, 10 б, 10 в класове, 5 

ученици покриват B1, двама ученици са под B1 ниво 

 

Анализ на резултатите от НВО за 10 клас по НЕ 

От 79 ученици в 10 клас само 9 избраха да се явят на външно оценяване по немски език 

след 10.клас. Това е разбираемо, след като голяма част от тях (63%) са положили и 

издържали успешно изпит DSD I за ниво Б1. На същото ниво е и НВО по НЕ за 10.клас. 

 

От заявените 9 ученици 2-ма имат диплома за ниво Б1. Останалите 7 нямат.  

От заявените 9 ученици 2-ма не се явиха в деня на изпита. От положилите изпита 7 

ученици 2-ма имат диплома за ниво Б1 след издържан изпит DSD I в 9-ти клас. 2-ма от 

учениците, (които не са били допуснати до изпит в 9-ти клас), не успяват да постигнат 

ниво Б1. 

 

 

 



 Брой ученици Положен успешен 

изпит ДСД 1 

Заявени 9  

Явили се 7  

Постигнато ниво 

А2 

2  

Постигнато ниво Б1 5 2 

 

 Френски език - явиха се 24 ученици от 10г и 10д клас. Средният резултат на учениците 

е 82,71 %, като 4 ученици имат резултат между 94,5 и 91,5%. 23 ученици и покриват ниво 

B1, 1 ученик с резултат 59,75т. не успя да покрие нивото (минимумът е 60т). 

Представянето на гимназистите е много добро, като се има предвид, че това са 

учениците, които се обучаваха най-дълго време в дистанционна форма, което неминуемо 

даде отражение върху мотивацията и концентрацията им. Голяма част от явилите се на 

НВО по френски език споделят, че времето, което е предвидено за четене с разбиране и 

задачите за създаване на текст не  е било достатъчно. 

 

Резултати от НВО – 7. клас по БЕЛ 
Според средния процент  от максималния брой точки резултатите от НВО в 7. клас 

показват следното: 

35. СЕУ – 75.72 

София – 65.29 

За страната – 53.63 

Резултатите на нашите седмокласници са с 10.43 % над тези за столицата и с 22.02 % 

над тези на национално ниво. 

 

Резултати от НВО – 7. клас по математика 
                

                     Среден процент от максималния брой 

точки 

 Ниво 

училище 

Регионално 

ниво 

Национално 

ниво 

Общо 60,72 47,28 35,32 

Момчета 63,88 46,84 34,42 

Момичета 56,80 47,74 36,28 
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НВО по математика в 7. клас - 2022



Точките са сходни с тези от миналата година. Резултатите на седмокласниците са 

с 13,44 точки по-високи от тези за региона и с 25,40 от резултатите на национално ниво. 

Двама ученици имат пълен брой точки  - 100. 14 ученици са с резултат над 85 

точки; 9 ученици имат под 30 точки. Средният резултат е 60,72 т. 

Спортни успехи: 

- На 30 и 31.05.2022 г. в залата на НСА „Васил Левски“ се проведе Районното първенство 

по баскетбол на район Лозенец, кръг от Ученическите игри.  

Първо място завоюваха момичетата 8.-10. клас на нашето училище. Девойките 11.-12. 

клас се класираха на второ място. 

 При момчетата 8.-10. клас и юношите 11.-12. клас възпитаниците на нашето училището 

заеха втори места. 

- Ученически игри, етап районно първенство завоювахме III място футбол 5.-7. клас 

- Баскетболните отбори на 35. СЕУ „Добри Войников“ при девойките и юношите от 8. 

до 10. клас се класираха съответно на първо и второ място на турнира „Възраждане фест“ 

на 21 и 22 юни. Награда за най-полезен състезател завоюва ученичка от 9 в глас.  

- На 27.05.2022 г. баскетболните ни отбори 8.-10. клас при девойките и юношите 

гостуваха на AEA (Американо-английска академия) в Лозен за контролни срещи.  

- Олимпийското дружество на учителите и Национална спортна академия „Васил 

Левски“ организираха в чест на „Швейцарските учители“  Празник на гимнастиката. 

Нашето училище представи своята гимнастическа композиция много успешно. 

Участваха ученици от 5в 

 

V.КРАТКИ ОТЧЕТИ НА РАБОТАТА ПО МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ И 

УЧАСТИЯ В КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ 

 

Български език и литература 
 

МО по български език и литература работи по план, приет след обсъждане в началото 

на учебната година. В плана са очертани основните приоритети, съобразени с 

нормативните изисквания и целящи оптимизиране на работата по предмета. Целите са 

свързани с постигане на максимална ефективност при овладяване на езиковите, 

литературните, социокултурните компетентности от учениците. 

Част от работата премина при извънредна пандемична обстановка и свързаните с нея 

предизвикателства. Често се налагаше да обменяме добри практики и да споделяме 

образователни ресурси. 

  



Количествен анализ на 

успеха по випуски  - ЗУЧ 

 

Количествен анализ на 

успеха по ИУЧ/ПП в 

11.клас 

Количествен анализ на 

успеха по ИУЧ/ПП в 

12.клас 

 

5. клас: Много добър 4.92 11а- 5.64 12а -5.55 

6. клас: Много добър 4.96 11б- 5.74 12б- 5.41 

7. клас: Много добър 5.38 11в- 5.77 12в- 5.57 

8. клас: Много добър 4.80 11г -5.16 12г- 5.65 

9. клас: Много добър 5.27 11д -5.33 12д -4.99 

10. клас: много добър 5.43   

11. клас: Много добър 5.00   

12. клас: Много добър 5.23 

 

  

 

Анализ на работата на учениците: 

Повечето ученици имат добри умения за работа с художествен текст. Познават и 

използват необходимата специфична терминология. Свързват авторите и техните творби 

с конкретни периоди от българската литература, с литературните направления. 

 

Много добро ниво при работа с текстове от различни комуникативни сфери. Добро ниво 

при създаване на есе по житейски, морален проблем, граждански проблем, но някои 

ученици работят формално, особено в условията на дистанционно обучение. 

Добро ниво в овладяването и прилагането на книжовните норми. Учениците могат да  

идентифицират интерпретираните в творбата проблеми и конфликти;  могат да свързват 

примери за такива проблеми и конфликти с лични идеи, за да обосноват лична гледна 

точка. 

Умеят да познават и разбират съдържанието на художествената творба; разчитат 

заглавието и обясняват ролята му за изграждане на смисъла на текста; разбират 

значението на новите понятия, предвидени за изучаване по програма – 

лирическанминиатюра, оксиморон, ирония, комедия, междутекстовост; отговарят на 

въпросите, свързани с текста и неговото разбиране и осмисляне; свързват изученото 

произведение с интерпретираните в него мотиви. 

Пропуски се забелязват в овладяване на пунктуационната норма и при някои правописни 

правила. Има какво да се желае по отношение на уменията за самостоятелен поглед към 

творбите. 

В периода на дистанционно обучение част от учениците наготово ползват помощни 

материали и не изпитват неудобство от откровеното преписване. 

 

1. Участие в олимпиади 

В Общинския кръг на Олимпиадата по Български език и литература се включиха само 31 

ученици .Много от заявилите участие не се явиха поради факта, че провеждането 

съвпадна с разгара на пандемията от Ковид-19. Сред явилите се няма класирани ученици 

за Областния кръг. 

Среден успех по випуски по Български език и литература. 

Прогимназиален етап Гимназиален етап 

5 клас - Много добър 4 , 92 8 клас - Много добър 4 , 80 

6 клас - Много добър 4 , 96 9 клас - Много добър 5 , 27 

7 клас - Много добър 5 , 38 10 клас - Много добър 5 , 43 

 11 клас - Много добър 5 , 00 

 12 клас - Много добър 5 , 23 



2.  Участие на учителите във форми на обучение и квалификация 

Работа с интерактивна дъска – Ева Михова 

Първа долекарска помощ при деца – Ева Михова, Илияна Петрова, Мина Ташева 

Първа долекарска помощ /онлайн/ - Мина Ташева 

Отчитаме като пропуск факта, че преподавателите от МО по БЕЛ не се включиха в 

повече квалификационни форми. 

 

Чужди езици 

 Участие в квалификационни форми :  

Английски език : 

1. Обучение за оценители на ДЗИ по английски език – Димитрина Георгиева 

2. „Компетентности в училище: Умения на 21 век в час“ по програмата „Училища 

за пример“ на фондация  „Заедно в час“ – Диляна Илиева 

3. Онлайн семинари на издателствата Express Publishing и Oxford University Press 

на следните теми : Използване на ИКТ в езиковото обучение, Креативност в 

класната стая, Специфика на уроците за деца със СОП – Димитрина Георгиева 

4. Обучителен семинар : Digital Learning Café webinar – Галина Чолакова 

5. Обучителен семинар : Bad or sad? Beat the imposture syndrome in your classroom – 

Галина Чолакова 

6. Mediation webinar – Галина Чолакова 

7. „Долекарска помощ в училище“ – Галина Чолакова, Димитрина Георгиева, 

Теодора Енчева. 

Немски език : 

1. Онлайн семинар за подготовка DSD II за PASCH-Учители и сътрудници, 

организиран от PASCH-Initiative, тема: Актуални теми за ДСД 2 Изпит през 

2022-2025 година  - Стелиан Димитров 

2. Онлайн семинар за подготовка DSD II за PASCH-Учители и сътрудници, 

организиран от  PASCH-Initiative, тема: Училищен портрет в Паш нет - 

Стелиан Димитров 

3. Участие на семинар за квалификация за подготовка на ученици за DSD II, 

организиран от Fachschaftsberatung des ZfA -  Стелиан Димитров 

4. Участие към Посолството на Република Германия в квалификационнен курс 

ДСД 2 Голд на Павлина Николова,  Йоана Минова и Стелиан Димитров 

5. Участие към Посолството на Република Германия в квалификационнен курс 

на тема: Писмена комуникация за ДСД 2 диплома - Катя Гогова, Диана 

Томова, Стелиан Димитров 

6. Участие към Посолството на Република Германия в квалификационнен курс 

на тема: Устна Комуникация за ДСД 2 диплома - Катя Гогова, Диана Томова, 

Стелиан Димитров 

7. Участие към Посолството на Република Германия в квалификационнен курс 

на тема: Създаване и разработка на папки за ДСД 2 диплома - Катя Гогова, 

Диана Томова, Стелиан Димитров 

8. Участие към Посолството на Република Германия в квалификационнен курс 

на тема: Теми за ДСД 2 папки - Катя Гогова, Диана Томова, Стелиан 

Димитров 



9. Участие към Посолството на Република Германия в квалификационнен курс 

на тема: Младежта дебатира - Катя Гогова, Диана Томова 

Френски език : 

1. „Преподаване на чужд език на деца“ – обучение, организирано от Френския 

културен институт – Катерина Цонева 

2. „Нови методики и технологии в обучението по френски език“ – обучителен 

семинар, организиран от издателство Кле Интернасионал и издателство 

Колибри - Петя Кондузова, Татяна Иванова и Румяна Новкова 

3. „Качествен подход и дидактика на обучението“ – онлайн обучение за 

учители по френски език, организирано от Френския културен институт и 

France Education International – Татяна Иванова 

4. „ Методология при изучаването на френския език като чужд език“ - онлайн 

обучение за учители по френски език, организирано от Френския културен 

институт и France Education International – Татяна Иванова 

5. „Франкофонската литература и междукултурното общуване в обучението по 

френски език в рамките на модулите в новите учебни програми“ - онлайн 

ателие, организирано от Асоциацията на учителите по френски език, СУ и 

МОН – Татяна Иванова, Татяна Панчева 

6. „Новите елементи и структура на ДЗИ по френски език“ - обучителен 

семинар, организиран от Асоциацията на учителите по френски език, СУ и 

МОН – Татяна Иванова, Татяна Панчева 

7. „Преподаването на френски език днес и утре в България – с поглед към 

бъдещето“ – онлайн дискусия, организирана от Асоциацията на учителите по 

френски език, СУ и МОН – Румяна Новкова 

8. „ Да се осмелим да бъдем мобилни“ – онлайн конференция, организирана от 

МОН в рамките на френското президенство на Съвета на Европа – Румяна 

Новкова 

9. „Компетентости в училище – умения на 21 век в час“ по програмата 

„Училища за пример“ на фондация  „Заедно в час“ с присъдени 3 кв. кредита 

– Татяна Иванова 

10. Вътреучилищно обучение за работа с интерактивна дъска – Румяна Новкова, 

Татяна Иванова, Татяна Панчева 

11. „Долекарска помощ в училище“ – Емилия Цонева, Румяна Новкова, Татяна 

Иванова, Татяна Панчева. 

Руски език 

А.Вътрешноучилищни: 

- Обучение за работа с интерактивна дъска –А.Степченкова,Й.Цекова,Л.Годицка 

-Обучение за оказване на първа долекарска помощ при деца – 

Н.Канчева,Й.Цекова.Св.Тонева,А.Степченкова 

Б.Национални: 

- Й.Цекова – обучения и получени 3 кредита по специалността 

- А.Степченкова – придобиване на ПКС – 5 

- Л.Годицка - придобиване на ПКС – 5, обучение и придобит 1 кредит по 

специалността, Председател на Областната комисия по проверка и оценяване на 

олимпиади 

 



 

Участие в олимпиади и класиране 

 

а) Участие на ученици в олимпиади и състезания по Немски език 

• Участие в олимпиада на МОН на ученици от 8, 9, 10, 11, 12 класове  

• Участие в олимпиада МОН, класиран Андреас Гал лауреат от 12 б клас, приет в 

НБУ 

• Участие в състезание по немски език на издателство КЛЕТ 

• Участие в национален кръг олимпиада Гьоте- ученик от 10 в клас  

• Участие и класиране на финал на националния кръг на състезанието „Четящи 

лисичета“ 

 

Дебати на немски език: 

• Училищен кръг- 1 отбор от 4 ученици   

• Междуучилищен кръг- класирани 2 ученика от 11б и 11 в  класове  

• Участие на 1 учител в жури на национален кръг 

 

     Състезание Lesewettbewerb към Немското посолство – училищен победител Адам 

Домански, който беше представител на училището ни на междуучилищното състезание 

 

б) Участие на ученици в олимпиади и състезания по Френски език  

• Участие в олимпиада на МОН : за съжаление първите два кръга на олимпиадите 

преминаха в условията на Ковид и това не позволи на много от учениците да 

вземат участие и в двата кръга. Въпреки тези обстоятелства се явиха както следва 

: Общински кръг – 31ученици; Областен кръг– 27 класирани, но участвали 23ма; 

Национален кръг – 2 (Калина Лазарова – 9г, която зае 5то място и Рая 

Хаджипанзова от 12г, класирана на 9то място.) Всички колеги се включиха в 

общинския кръг на олимпиадата по френски език, а двама учители бяха 

проверители и на областния кръг. 

• Конкурс за превод на проза и поезия от френски език „Иван Иванов“ - Магдалена 

Попова от 11г клас спечели втора награда за превод на поезия, втора награда за 

превод на проза и специалната награда на  Съюза на преводачите, Йоана Кръстева 

от 11г клас спечели трета награда за превод на поезия, а на Стефания Мельова от 

11г беше присъдена поощрителна награда за превод на поезия. Татяна Иванова 

получи грамота от Съюза на преводачите за подготовка на ученици в областта на 

превода на проза и поезия. 

• Конкурс „Telus International Adventure“ за есе – в есенното издание първа награда 

спечели Мила Стойкова от 12г клас; в пролетното издание първа награда за Мила 

Стойкова от 12г , втора и трета награда за Димитър Димитров от 12д и Елена 

Моллова от 11д клас.  

• Състезание „Предизвикателството да четем“ (Défi lecture) - отбор от 10г и 10д клас 

– 3.място 

• Състезание в Kahoot по случай 30 годишнината на Френския културен институт в 

България – ученици от 4в клас – 1.място 

• Състезание в Kahoot по случай месеца на Франкофонията, организарано от 

Френския културен институт – отбор на 4в клас – 1.място. 

Участие в олимпиади и състезания по руски език 



• Ученици участваха в Общинския кръг на Олимпиадата по Руски език ,който се 

проведе в нашето училище.За Областния кръг се класираха 3 ученици, които  се 

представиха много добре. 

• 2 ученички взеха участие в XVIII Международна онлайн-олимпиада по Руски 

език на Институт „Пушкин” и Международната асоциация на преподавателите по 

руски език и литература. 

Реализирани проекти 

- Международни 

• “Soft Skills and Emotional Intelligence for Teachers and Educational staff” в гр. 

Пуерто де ла Крус, Тенерифе, Испания по програма Еразъм+ - 4 учители – 

участниците в проекта са запознати с това какво представляват меките умения, 

умения за водене на публична реч, видове лидерство и   невербално общуване. 

• „Teaching tolerance, diversity and active citizenship in the 21st century classroom“ в 

гр. Сантарем, Португалия по програма Еразъм+ - 4 учители - разгледани  са 

начини за изграждане на толерантни отношения между учениците, както и 

създаване на колективна атмосфера в клас. 

• „Толерантност,сътрудничество и дигитални умения за по-добро образование” в 

гр.Барселона, Испания по програмата Еразъм+- участие на 4 учител  

• Проект Еразъм + на тема „Светът на религиите“  на немски език с участие на 

учители и ученици от Германия, Унгария и Турция– участие на 5 учители и 15 

ученици от 11. клас 

• Електронна кореспонденция между ученици от 4а клас и ученици от Пониква, 

Словения, с техния преподавател по английски език г-жа Катя Затлер от 

обучението в Пуерто де ла Крус. 

• Езиков обмен по програма „Ронсар“ - Две ученички от 10д клас- Ема Димитрова 

и Петра Филкова участваха в езиков обмен по програма „Ронсар“. Те прекараха 

един месец във френски семейства и приеха за същия период две френски 

ученички. 

• Онлайн езиков обмен с ученици и учители от Екс ан Прованс, Франция - 20 

ученици от 9г, 10г и 10д работиха онлайн в платформата Флипгрид и установиха 

контакти и приятелства с френските си кореспонденти. 

 

- Национални 

• Ученици от 11г  клас се включиха в проекта за билингвално обучение на френски 

език. Те подготвиха реферати под ръководството на преподавателя по химия на 

френски език Янка Попова и преподавателя по френски Татяна Иванова. Техните 

работи бяха разгледани от жури в състав Янка Попова, Татяна Панчева и Сара 

Амри ( представител на Френския културен институт), като за устното 

представяне бяха допуснати и четирите ученички. След отличното си представяне, 

те получиха своите сертификати. 

•  През учебната 2021/2022 година в 35.СЕУ „Добри Войников“ се обучаваха 3 

групи по Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул 

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически 

олимпиади“. В групите се включиха общо 29 ученици, както следва : 10 клас – 14 

ученици, 11 клас – 6 ученици, 12 клас – 9 ученици. Учителите, които работиха по 

тази програма бяха Татяна Иванова, Татяна Панчева и Петя Кондузова. 



Математика и информатика 

Участие в квалификационни форми 

 2.03. – Обучение за организиране и провеждане на PISA 2022 - П. Байчева 

 (онлайн) 

 16.03. – Обучение от РУО - „Прилагане на компетентностния подход в 

 обучението по математика при подготовката на учениците за НВО в 10. клас“ – П. 

 Байчева (онлайн) 

 21.03- 23.03. – Семинар „Правата на децата в цифрова среда и практики по 

 превенция на насилието“ – гр. Банско – Л. Манчева 

 04.04 – 09.04.2022 г. – Барселона - „ICT - Tools in education“ по международна 

 програма Еразъм + - Л. Манчева, В. Русева, В. Григорова 

 16.04. – Вътрешноучилищна квалификация – „Работа с интерактивна дъска“ - В. 

 Петрова, А. Калчева, Л. Манчева, П. Байчева, Т. Кръстева, В. Русева, В. Григорова 

 19.04. - Наблюдение чрез РУО на открит урок в 73. СУ по ИТ за 11. клас ПП – Л. 

 Манчева, П. Байчева (онлайн) 

 28.04. – Обучение от РУО - „Прилагане на компетентностния подход в 

 обучението по ИТ при подготовката на учениците за НВО по ИТИДК в 10. клас“ – 

П. 

 Байчева (онлайн) 

 На 16. и 19. май проследихме онлайн семинари във връзка с работата с Admin Pro 

 за изготвянето на Дипломи за 12. клас и работа с платформата НЕИСПУО (Л. 

Манчева, П. Байчева, В. Русева) 

 1.07 - Вътрешноучилищна квалификация – „Работа с интерактивна дъска“ 2. част 

 А. Калчева, Л. Манчева, П. Байчева, В. Русева, Л. Димова 

 1.07. – „Първа долекарска помощ при деца“- 1 кв. кредит – В. Петрова, Л. 

 Манчева, П. Байчева, Т. Кръстева, Т. Табакова 

 5.07 – 7.07 - Вътрешно-училищна квалификация в Пазарджик - Л. Манчева, В. 

 Русева, П. Байчева, Т. Табакова, Т. Младенова, А. Калчева 

 Величка Петрова и Лилия Манчева се включиха в двугодишна програма за 

 подкрепа и развитие на училищни екипи към Фондация „Заедно в час“. 

 Таня Кръстева се включи в обучение, организирано от фондацията на тема: 

 Програма „Училища за пример“: компетентности в училище – умения на 21. век в 

час. 

 10.07 – 16.07.2022 г. – гр. Палермо, Италия – “Integrating ICT and new technologies 

 into teaching and education” по международна програма Еразъм + - П. Байчева. 

Участие в олимпиади и състезания 

Общинският кръг на олимпиадата по математика се проведе на 11.12.2021 г. 

Явиха се 46 ученици. Трима бяха класирани за Областния кръг. Класираните бяха 

съответно от 5, 7 и 12 клас. Представянето им бе стандартно, далеч от добрите резултати, 

но очаквано на фона на количеството часове по математика, които са заложени в учебната 

ни програма. 

Състезанието „Математическо кенгуру“ се проведе на 17.03.2022 г. в учебно време и се 

явиха 78 ученици с добри резултати. 



Нашето училище бе избрано да участва в международното изследване PISA 2022 в 

периода 28.03 – 29.03. Основната тема бе математиката. В него трябваше да се включат 

53 ученици, подбрани на случаен принцип, предимно от деветите класове. Не всички 

ученици изявиха желание да участват. Резултати от тяхното представяне не се 

предоставят на училищата.  

 

Реализирани проекти 

-международни 

 04.04 – 09.04.2022 г. – гр. Барселона, Испания - „ICT - Tools in education“ по 

 международна програма Еразъм + - 3 учители. Колегите представиха изучавания 

софтуер и бяха направени демонстрации от обучението повреме на семинара за 

вътрешно-училищна квалификация в Пазарджик 5.7. - 7.7.2022 г. 

 10.07. – 16.07.2022 г. – гр. Палермо, Италия – “Integrating ICT and newtechnologies 

Предстоят и уъркшопи на училищно ниво след проведените обучения. 

- национални проекти 

 Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ – 15 учебни часа индивидуални 

занятия на ученици със СОП . 

 Директорът на училището и 1 учител  се включиха в двугодишна програма за 

подкрепа и развитие на училищни екипи към Фондация „Заедно в час“.  

 учители се включиха в обучение, организирано от фондацията на тема: Програма 

„Училища за пример“: компетентности в училище – умения на 21. век в час. 

 

Природни науки 

 
Участие в квалификационни форми 

1. Лилия Генова, Даниела Горанова и Янка Попова участваха в обученията по 

профилиращите предмети Химия и ООС и  Биология и здравно образование за 12 клас. 

Обучението се проведе в НЦПКПС, гр. Банкя както и онлайн. 

2. През месец юни Албена Желязкова, Янка Попова, Боряна Тотева, Радостина Виденова, 

Лилия Генова и Даниела Горанова присъстваха на обучение по Първа помощ при деца и 

получиха по един квалификационен кредит. 

3. В обучение по „Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на 

насилието“ взе участие Лилия Генова. 

4. През тази учебна година Даниела Горанова успешно защити 3 ПКС по Биология и 

здравно образование.  

5. През месец октомври 2021г. Янка Попова защити 2 ПКС по Химия и ООС  към ДИУУ 

- гр. София. 

 

Участие в олимпиади 

1. Олимпиада по Химия и ООС  

а/ в общински кръг, проведен на 18.01.2022 г. Общия брой на участниците беше 14 

ученика: от 7 клас - 1 ученик, от 9 клас - 5 ученика  от 10 клас - 8 ученика. 

б/ областен кръг, проведен на 12.02.2022 г. За него се класираха  2 ученика от 9 клас - 

Дзъ Джан от 9б и Виктор Захариев от 9б клас. 

2.Олимпиада по Физика и астрономия 



а/ в общинския кръг, проведен на 11.01.2022г. от 7 клас взеха участие 8 ученика, от 9 

клас участваха 2 ученика 

б/ на областен кръг  се класираха Дзь Джан и Антон Помаков от 9 б клас, от 7 клас са 

класирани 6 ученика. 

 

3. Олимпиада по Биология и здравно образование 

а/ в общинския кръг участваха от: 

І възрастова група – 5 ученици 

III възрастова група – 2 ученици 

IV възрастова група – 4 ученици 

б/ Резултати от областен кръг по биология и здравно образование: 

І възрастова група - общ брой явили се - 280 

Стефан Благоев Рашков – 49.7 т. - 74 място 

IV възрастова група общ брой явили се - 39 

Дара Николаева Георгиева - 45.50 т. (35 място) 

 

            Желаещите да участват ученици в олимпиадите по химия, физика и биология бяха 

много повече от реално явилите се. За съжаление, ситуацията с карантината не позволи 

на всички тях да се явят на  олимпиада и да покажат знанията си по съответните 

предмети. А участниците постигнаха добри резултати, бяха подготвени и мотивирани от 

колегите, решаваха примерни логически и изчислителни задачи.  

                 Невъзможността за провеждане на лабораторни упражнения също затрудни 

изучаването на някои теми от учебното съдържание по химия и физика. 

                Усвояването  на учебния материал в присъствена форма на обучение е по- лесно 

и по- успешно за учениците, придобитите знания са трайни и задълбочени. Поради тези 

причини и броят на класиралите се ученици за областен кръг по химия  и биология  е по-

малък. 

 

   Реализирани проекти 

               За поредна година ученици проявиха интерес към възможността да разработят 

доклади на теми от областта на химията и на френския език. 

               Ученици от 11г  клас се включиха в проекта на Френския институт за 

билингвално обучение в периода от м. декември 2021 г. до м. май 2022 г. Работиха по 

теми от областта на химията - Радиоактивност, Пластмаси, Алотропия на въглерода и 

Значение на органичните вещества върху човека. Назначена  комисия, в която участват 

Таня Панчева, Янка Попова и представител на Френския институт проведоха устната 

защита на 11.05.2022 г., на която успешно защитиха досиетата си ученичките от 11г клас 

- Йоана Кръстева, Йоана Карагеоргиева, Ивана Джамджиева и Инна Бориславова, с 

преподавател по френски език - г-жа Таня Иванова. 

                Изминалата учебна година беше трудна поради сложната епидимеологична 

обстановка, но постигнатите резултати по природни науки са много добри. Те са резултат 

от старанието, отговорността и труда на всички колеги от методическото обединение.                      

  



Обществени науки 

Участие в квалификационни форми  

1) Ивайло Душков и Сунай Мазгалджиев взеха участие в курс "Компетентности в 

училище: умения на ХХI век в час", организиран от програмата „Заедно в час“. Курсът 

включваше цялостна подкрепа за планиране на  интегриран подход за преподаване чрез 

изследователски задачи (проекти) с фокус върху уменията на ХХI век в контекста на 

различните учебни предмети. Курсът цели да надгради уменията на учителите да работят 

целенасочено за развиване на компетентности у учениците чрез приложение на 

холистичен интердисциплинарен подход - проекто-базирано обучение;  

2) Ивайло Душков взе участие в обучителен курс „Преподаване на толерантност, 

многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“, който включи обучение 

за работа с платформата http://me-you-us.eu, в която са разработени уроци на теми 

„Права и задължения“, „Дискриминация“ и др, подходящи за часовете по Гражданско 

образование, час на клас, история и цивилизации. Темите, разработват подходи, чрез 

които учениците да разпознават, дискримацията, нарушаване на правата на човек и да 

бъдат толерантни към различните по етнос, религия и култура хора. 

3) Ивайло Душков взе участие в обучителен курс по първа долекарска помощ по проект 

„Споделена библиотека за животоспасяващи умения“, изпълняван от фондация 

„Първите три минути“ и фондация „Обществен борд на Telus international в България“  

4) Нина Петрова, Силвия Иванова, Симона Янкова, Рени Георгиева взеха участие в 

обучение по курс за „Първа долекарска помощ.“ 

5) Новото учебно разпределение по история позволи в 9 клас и в профил 11 клас да се 

проведе дебат на една и съща тема : "Митът Бисмарк - Да се изгради ли паметник на 

Бисмарк?". Класовете и групите дебатираха поотделно. Дебатът беше проведен от Диляна 

Жечева в присъствието и на Ивайло Душков и Сунай Мазгалджиев. Учебното 

мероприятие даде възможност да се анализират реалните резултати от учебната работа и 

да се даде отговор на въпросите: 

Как се прилагат знанията в симулирана ситуация на гражданска активност? Как се 

възприема и коментира един и същ проблем в различни възрастови групи?  

Работа по проекти  

 Ученици от групата профил История взеха участие в проекта „Кино и памет 2 – Европа и 

европейска култура на ХХ в“, иницииран и реализиран от фондация „Понтес Артис“ и 

подкрепен от Столична община. Цел на проекта е учениците да усвояват материала чрез 

документално кино. Във връзка с проекта учениците попълниха анкета с въпроси на тема 

Европейска култура.  

Учениците от 12 клас изгледаха филм за българския художника Борис Денев и за Иван 

Кирков „Да се спасиш в спомена в условията на ОРЕС чрез платформата ZOOM“.  

 На учениците бяха показани два късометражни филма – „Любов“ и Магаре“. След края 

на филмите за учениците беше организирана дискусия, водена от проф. Иво Драганов от 

НБУ и НАТФИЗ, преподавател по киноизкуство и телевизията.  

  



Начален етап 

Участие в квалификационни форми 

а/вътрешноучилищни 

 Работа с е-дъска – 2 сесии -8 педагогически специалсти от начален етап 

 Споделяне на добри практики по проект К1 „Толерантност,сътрудничество и 

дигитални умения за по-добро образование“ - м.юли    -11 педагогически 

специалисти от начален етап 

 Обучение по първа помощ – 11 педагогически специалисти от начален етап. 

б/ Национална квалификация 

 Участие в курс “Компетентности в училище: умения на ХХI век в час” по 

програмата "Училища за пример" на фондация Заедно в час -  Д.Илиева 

 Обучение “Алтернативи по пътя на грамотността” по  програма на „Просвета 

– София“ АД   -  Милена Кожухарова 

 Обучение “Работа със Scratch” по  програма на „Просвета – София“ АД   -  

Toшко Тонев 

в/ международна квалификация 

Участия в международни обучения по проект „Толерантност, сътрудничество и 

дигитални умения за по-добро образование“ по програма Еразъм+КД1: 

 “ИКТ за преподаватели” в гр.Барселона ( април 2022 г) -    Д.Илиева,       

Р.Дойчева  

 “Меки умения и емоционална интелигентност за учители и образователен 

персонал” - Тенерифе, Испания /март 2022/ - 

o Т.Тонев 

 “Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната 

стая на 21 век” – Португалия/юни 2022/- Е.Маринова 

 „Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето“- Палермо, Италия /юли 2022/. 

– Т.Тонев, К.Динкова, Н.Иванова 

Mеждународни проекти: 

Цели: 

Участието на педагогически специалисти от училището по проект „Толерантност, 

сътрудничество и дигитални умения за по-добро образование“ по програма 

Еразъм+КД1 е с цел да спомогне да се преодолее различната нагласа и умение за 

използване на ИКТ в образователния процес, както при обучение от разстояние в е-

среда, така и в класната стая. 

Да се усвоят добри педагочески практики за подобряване на меките умения и 

емоционалната интелигентност на преподавателите, учениците и ръководния състав на 

училището. 

Резултати: 



 Участия в международни обучения по проект „Толерантност, сътрудничество и 

дигитални умения за по-добро образование“ по програма Еразъм+КД1 

 Брой педагогически специалисти от начален етап - 6 

 След обученията участниците от начален етап проведоха и описаха своя добра 

педагогическа практика с използване на усвоените иновативни методи и подходи .  

 Проведе се уъркшоп за запознаване на педагоческите специалисти в училище с 

различни електронни платформи и приложения с цел интегриране на ИКТ в 

преподаването и ученето. 

Национални програми 

“Участвай и променяй, родителят - активен участник в училищния живот” 

Т.Тонев, Д.Илиева, Ц.Добрева, Р.Дойчева,М.Кожухарова, С.Маданска 

Цели и задачи: 

 Приобщаване на по-голям брой родители към училищния живот; 

 Създаване на училищна общност с общи интереси,нагласи и виждания за 

съвместна работа за създаване на подкрепяща и безопасна среда за личностно 

развитие на учениците; 

 Подобряване на комуникацията между всички участници в образователния 

процес с цел изграждане на взаимно доверие, уважение и толерантност; 

 Осигуряване на плавен преход от началния към прогимназиалния етап и 

създаване  у учениците на мотивация за учене и увереност в собствените сили. 

 

Постигнати резултати:  

В резултат от реализираните дейности се наблюдава приобщаване на по-голям брой 

родители към училищния живот; 

Подобри се комуникацията между учители и родители в образователния процес ; 

Подпомогна се осигуряването на плавен преход от началния към прогимназиалния 

етап. 

Физическо възпитание и спорт, музика, изобразително изкуство, 

технологии и предприемачество 

 
Основни акценти през изминалата учебна година по: 

 

Музика 

 

⎼ Стимулиране на интелектуалната и творческа активност на учащия се и изграждане 

основите на музикалното развитие; формиране на умения за пеене, слушане и музикална 

импровизация. Създаване на трайни нагласи за общуване с музиката и слушателски 

навици. 

⎼ Развиване у ученика на готовност за комуникация и за работа в екип и възпитаване в 

критично мислене, способност за обективна оценка и за реална самооценка по предмета. 

⎼ Развитие на умения за анализ, обобщение, извличане и трансформиране на информация 

от различни източници, формулиране на аргументирано отстояване на собствено мнение. 



⎼ Създаване на положително отношение към изкуството и културата и възпитаване в 

толерантност, чрез осъзнаване на общото и различното в познатото и непознатото и 

стимулиране на стремежа към изучаване и изпълнение на музика, както към българска, 

така и към тази на други народи. 

⎼ Знания за българския и чуждестранен музикален фолклор, както и за професионалното 

музикално изкуство. 

⎼ Развитие на муз.способности и умения – изпълнение, възприемане и съчиняване на 

музика. Анализ на музикална творба. Изграждане на уважение към правото на личен 

избор.  

⎼ Придобиване на представи за стилове и жанрове в изкуството, в музиката и около нас. 

Систематизиране на опита и знанията за основни обреди и обичаи от календарния цикъл. 

Придобиване на знания и опит за основни етапи в историческото развитие на 

музикалната култура в Европа и света. 

 

Изобразително изкуство 

⎼ Придобиване на представи за стилове и жанрове в изкуството, в музиката и около нас. 

⎼ Подготовка и участие в множество училищни проекти, изложби и отбелязване на 

различни празници; 

⎼ Участие в международни и национални конкурси; 

⎼ Подготовка и участие във виртуални изложби; 

 

Технологии и предприемачество 

⎼ Надграждане на знания и развиване на умения, по време на дистанционното обучение; 

⎼ Проявяване на задълбочен интерес към предмета „ Технологии и предприемачество“, 

при работата в клас и дистанционното обучение; 

Физическо възпитание и спорт 

⎼ Изключително добро ниво на овладяване на учебната ситуация при работата в условия 

на хибридно обучение- изработване на тестове и теоретични задания, заснемане на 

видео-уроци, изработване на забавни задачи с, изработване на интерактивни 

презентации, задаване на двигателни задачи на чужд език, в зависимост от изучаваният 

такъв, от конкретната паралелка; 

⎼ Добро сработване на екипа за работа с деца със СОП и постигане на добри резултати 

при провеждането на учебните часове по ФВС с помощник учител; 

⎼ Много добро класиране на спортните прояви, въпреки липсата на адекватна 

подготовка, в условията на пандемия. 

 

 Квалификационни дейности и форми: 

 

Музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество 

- „Първа долекарска помощ“ –  (15.06 и 01 .07. 2022г.) – 3 учители Цв.Витанова; 

И.Захариева; Г.Ангелов 

- Обучение за работа с интерактивна дъска – 2 учители 

- „Методи и подходи за работа с деца в риск“ –  /20-22.05.2022г. – 1 учител 

 

Физическо възпитание и спорт 

- Обучение  Работа с електронна дъска –  (16.04.2022 г.) – 2 учители 

- Oбучение  Първа долекарска помощ –  1 кредит (15.06.2022-а и 01.07.2022-а)- 6 учители 

- Семинар за учители по физическо възпитание и спорт в град Ботевград - 30 март 2022 

г. проведен съвместно с НСА, РУО София Област и Професионална гимназия по техника 

и мениджмънт „Христо Ботев“ 



град Ботевград – 2 учители 

- 40. сесия за млади участници и 10. сесия за учители на Националната олимпийска 

академия – БОК 2022 г. - „Социално културни изменения на съвременния спорт и 

мисията на Олимпизма“ –2 учители 

- Научно-практическа конференция и семинар за учители по ФВС. 

„Предизвикателства пред физическото възпитание и спорта в условията на COVID-19, 

проведен в платформата Microsoft Teams – 1 учител 

- Всички учители по ФВС са базови към НСА „Васил Левски“ и/ или СУ „Климент 

Охридски“. 
 

Занимания по интереси 

Спирала на знанието -7 а. клас Ателие за френски песни - 9. и 10. класове 

Спирала на знанието -7 б. клас Технологии във френския език 

Спирала на знанието -10. клас Как да станем грамотни - 7. б, в класове 

Приложна математика - 12. клас В света на приказките - 1. а клас 

Математически занимания - 10. клас В света на приказките - 1. б клас 

Математиката и светът около нас - 4. а, б. 

класове В света на приказките - 1. в клас 

Забавна математика и приложни дейности - 

1. а клас Ателие за приказки - 2. в клас 

Забавна математика и приложни дейности - 

1. б клас Родолюбец - 2. б клас 

Забавна математика - 1. в клас Пей с мен - 2. в клас 

Забавна математика - 2. а клас Цветни мечти - 6. а клас 

Забавна математика - 2. б клас Аз обичам баскетбола - 9.б и 11а. класове 

Роботко - 2. а клас Аз обичам баскетбола - 12.в и 12.д класове 

Четящи лисичета - 10. клас Ние играем баскетбол - 8.а и 8.в класове 

Дебати на немски език - 11 клас Ние играем баскетбол - 9.а и 10.в класове 

Виртуална класна стая - 9. и 10. класове Футбол - 12.б и 12.д класове 

 

Педагогически съветник 

 
 Педагогическият съветник в училище взаимодейства активно с педагогическите 

специалисти, с децата и учениците в училище, с родителите и общинската 

администрация. Ефективното посредничи и поддържа на връзките между семейството, 

училището и обществото, при което спазва етичния кодекс за работа с деца, за зачитане 

техните права и достойнство, за опазване живота и здравето им по време на 

образователния процес и на други дейности, организирани от училище. 

Участва съвместно с директорите по учебната дейност при преодоляването от 

страна на учениците на проблеми, свързани със закъснения и отсъствия от училище и 

съответно налагане на санкции. 

Чрез различни проекти участва в разработването и прилагането на училищни политики 

в сферата на възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците. 

проекти. Усилията бяха насочени към груповата работа с учениците. Сформирана беше 

група за танцово изкуство.  

 През изминалата учебна година участва в организацията на дейности по отбелязване на 

бележити дати. Организира тържеството във връзка с получаването от учениците от 12. 

клас на DSD дипломите. Отговаря за знаменосците в училище. Осъществява успешно 

посредничество при решаване на възникнали конфликтни ситуации между учениците. 



През цялата учебна година работи с ученическия съвет за осъществяването на 

дейностите свързани с тяхната работа. 

Подпомага учениците и в избора им на занимания по интереси. 

Успешен завършек на работата по сплотяване на учениците беше участието в летния 

лагер по Национална програма „Отново заедно”. 

 

Насоки за оптимизиране на учебната дейност 
 

1. По предназначение и целенасочено да се използва анализът на работата по 

методически обединения от предходната уччебна година с цел набелязване на мерки за 

подобряване и оптимизираве на учебната дейност.  

2.  Повишаване на ефективността на работата по методически обединения с цел работа в 

екип за: 

-  създаване на общи по випуски контролни работи за входящо ниво по всички предмети 

-  общи по випуски контролни работи, както и единни критерии за оценяване, съобразени 

с вида контролна работа 

3. Диалог между методическите обединения за създаване на трайни междупредметни 

връзки. От особено внимение се нуждае кооперативната работа между катедрите по 

западни езици и катедрата по руски език, за да може участието в многоезичното 

състезание в началото на всяка учебна година да придобие смисъл в очите на учениците 

и да бъде по-успешно. 

4. По-ефективно използване на потенциала на главните учители 

5. Повишаване на мотивацията на учениците чрез използване на интерактивни методи и 

даване на възможност за изява и прилагане на придобитите компетентности. 

6. Оптимално използване на възможностите на електронния дневник за активен контакт 

с родителите и за получаване на обратна връзка. 

7. Включване на родителите в училищната общност като партньори за постигане на 

целите в обучението и възпитанието, както и в случай на онлайн-обучение, когато 

връзката с родителите придобива особена важност. 

8. В случай на необходимост от дистанционно обучение: 

- Осигуряване на сигурност у учителите при ползване на онлайн-инструментите. 

- Обезпеченост на учителите с достатъчно онлайн-материали и създаване на банка от 

такива по методически обединения. 

- Оптимално комбиниране на инструментите, достъпни за всички ученици, както за 

синхронна комуникация и класна стая, така и за асинхронно обучение. 

- Установяване на правила за дистанционно обучение с родители и ученици. 

- Подготвяне на въпроси, тестове и упражнения, които позволяват на учениците да 

предоставят обратна връзка без помощта на родителите. 

- Осъществяване на междупредметни връзки  

- Поддържане на ритъм на учене в съответствие с нивото на саморегулация и 

метакогнитивните умения на учениците, особено във връзка с часовете в ефир. Спазване 

на времетраенето на учебната единица за учениците от начален етап да не надвишава 20 

мин., а за учениците в прогимназиален и гимназиален етап – 40 мин. 

- Препоръчително е изграждането на общности от учители, родители и ръководството на 

училището за справяне със самотата и безпомощността и за улесняване на споделянето 

на опит и обсъждане на стратегии за справяне с трудностите в обучението. 

- По-рационално използване на възможностите за екипна работа на учителите в начален 

етап ( включване на учителите от ПИГ при провеждане на видеоконферентни връзки с 

ученици със СОП и с по-големи обучителни затруднения. 



- Да се подобри връзката между преподавателите и ресурсния учител с цел набелязването 

на обща стратегия и планиране на дейностите за работа с ученици със СОП. 

- Учителите да създадат своя банка за споделяне на добри практики за работа в е-среда. 

- Да се проведат в началото на учебната година дейности на МО за споделяне на добри 

практики и за обучение за работа с различните е-ресурси. Много от учителите използваха 

Google forms, Kahoot, Liveworksheets, Learning Apps, Padlet и други приложения. 

- Да се инструктират своевременно родителите на първокласниците за работа с Google 

classroom и Школо. 

 


