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       I. КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

    Цялостната дейност на СУ "Стефан Караджа" е подчинена на държавната политика в 

областта на образованието за постигане на държавните образователни изисквания и 

реализация на учебните планове и програми, на  целите  и задачите на  образователно - 

възпитателния процес. В училището през учебната 2020/2021 година се обучаваха 538 

ученика, разпределени в 26 паралелки.   

І – VІІ клас – общообразователни паралелки  

След завършен VII клас:   

  

 Профил   „Природоматематически“   -  профилиращи предмети: математика, 

английски език, география и икономика и информационни технологии -  XII
а 
 

клас. 

 Профил „Чужди езици“ с  интензивно  изучаване  на  английски  език –VIII
а
, IX

а
, 

X
а  

и XI
а
 клас 

 Профил „Математически“ с  интензивно  изучаване  на  английски  език – XI
б
 

клас 

 Профил „Математически“ с  разширено   изучаване  на  английски  език – VIII
б
 

,IX
б  

и X
б
 клас. 

    В  училището  ни  е  създадена  система  за  организация  по  всички  видове  

дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и 

непрекъснатост на образователно -  възпитателния  процес. Правилното  планиране  на 

ОВП  е  решаващо  условие  за  усъвършенстване качеството  на  организацията,  

структурата  и  методиката  на  обучение  в  училище.  

    Постигнати  са успехи в следните направления:  

  високи резултати от НВО в VІІ кл; 

  високи резултати от ДЗИ; 

  прием на завършилите във ВУЗ над 90%;  

  оптимални условия за развитие на творческите и познавателни   възможности на 

учениците;  

  повишаване мотивацията на учениците за учебен труд чрез целенасочената 

дейност по всички учебни  дисциплини  с  акцент  върху  необходимостта  и  

значимостта  на  конкретни  знания  за успешна житейска реализация;  

    Ученици  на  СУ  "Стефан Караджа"  взеха  участие  в  различни  конкурси  –  

литературни  и  по  изобразително  изкуство,  в  състезания  по  математика  и  спорт,  в 

олимпиади  и  първенства  на  различни  нива  –  училищно,  общинско,  областно,  

национално  и заслужиха призови места и награди.  

    Постиженията  на  учениците  от  СУ  „Стефан Караджа”  са  резултат  на  следните  

обективни причини:  
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1.  Образователно-възпитателният  процес  се  осъществява  в  условията  на  много  

добра вътрешната  организация  и  традиции,  установени  в  работата  на  учителския  

колектив;  с постоянен  интерес  към  усвояването  на  новите  технологии;  в  

съответствие  с  действащата правно-нормативна  уредба  в  нашата  система.  

2.  Педагогическият колектив на СУ “Стефан Караджа” е високо квалифициран.  

3.  За  разнообразяване  на  образователния  процес,  педагозите  използват  в  

обучението интерактивни методи.  

4.  В ОВП партньорството между  учителите и учениците е  задължително. Училището 

успешно взаимодейства и партнира с родителите.  

5.  Налице  е  координация и обмен на информация между  класни  ръководители, 

педагогически съветник и ръководство на училището при работа с учениците с 

проблемно поведение.  

6.  За  учениците  със  специфични  образователни  потребности  се  прилагат  

индивидуални програми за работа.  

7. МТБ  на  училището  е  много  добра:  три  компютърни  кабинета,  оборудвани  с   

модерна  техника;  интерактивни дъски,  които  дава  възможност  за  разнообразяване  

и обогатяване  на  учебно  –  възпитателната  работа  в  училище;  2  физкултурни  

салона, фитнес зала, богата  училищна библиотека.   

    СУ  „Стефан Караджа”  е  утвърдено  през  годините  като  най-  авторитетен  учебен  

център  в община  Каварна. Училището е средище на интензивен интелектуален растеж 

на младите хора.   

    Учениците и учителите посрещат с гордост и самочувствие постигнатите успехи: 

продължава обновяването  на  материално-  техническата  база ; продължава  

успешното  реализиране  на  различни  проекти  и  благотворителна  дейност,  както  и 

приемането на зрелостниците във висши учебни заведения в Р България и в чужбина.  

    Работата в екип, партньорството и сътрудничеството между учители, ученици и 

ръководство в СУ „Стефан Караджа” са гаранция за добро образование и успешна 

реализация на младите хора.
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II.СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ.ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ. 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Разработване и утвърждаване на единна и 

непротиворечива система за ефективно управление на институцията. 

 

Дейност 1. Изграждане на Система за осигуряване качество на образованието 

1.1. Изграждане на училищна система за качество: 

 Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата 

дейност през настоящата  учебна година при изработване на плановете на 

преподавателите. 

Срок: м. септември 2021г. 

Отговорник: преподавателите 

 Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на 

учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. 

/чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/ 

Срок: 1.10.2021г. 

Отговорник: директорът 

 Изграждане на училищни екипи за подкрепа за личностно развитие на детето 

и ученика; 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът 

Дейност 2: Инвестиции в образованието или финансови ресурси 

2.1. Изграждане на училищни екипи за разработване на проекти. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

2.2. Квалификация на екипите по разработване, управление и мониторинг на проекти. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

2.3. Осигуряване на законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно 

управление на бюджета. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

Дейност 3. Квалификация 

3.1. Запознаване на педагогическите специалисти с Наредбата № 15 и Глава XI от 

Закона –„Учители, директори и други педагогически специалисти“ и повишаването на 

тяхната квалификация в Раздел три от същата глава 

Срок: ноември 2021г. 

Отговорник: директорът 

3.2. Изработване на План за квалификация, правила за квалификационна дейност, 

реализиране и документиране на квалификационна дейност за педагогическите 

специалист, проведена от други институции. 

Срок: септември 2021г. 

Отговорник: директорът 

. 
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3.3. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът 

3.4. Споделяне на ефективни практики и резултатите от добрия педагогически опит. 

Срок: ноември 2021г. 

Отговорник: гл.учител НО 

Дейност 4. Нормативно осигуряване. 

4.1. Изграждане на вътрешна система за движение на информацията и документите в 

образователната институция /справка СФУК/ 

 Инструкция за вътрешна комуникация; 

 Правилник за документооборота 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

4.2. Осъществяване на текущ контрол по изрядно водене на училищната документация 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

4.3. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и документите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

Дейност 5. Училищен персонал. 

5.1. Разработване на процедура по разделянето на отговорностите по вземане на 

решение, осъществяване на контрол и изпълнение. 

Срок: септември 2021г. 

Отговорник: директорът. 

5.2. Разработване на политика за насърчаване и ресурсно подпомагане на извънкласни 

дейности. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Изграждане на училищен механизъм за адаптиране на 

ученика към училищната средата. 

 

Дейност 1. Индивидуална среда на ученика 

2.1.1. Регламентиране условията за записване и промяна на формите на обучение за 

конкретната учебна година съгласно Наредба за организация на дейностите чл. 31, ал. 3 

и чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

Срок: септември 2021г. 

Отговорник: директорът 

2.1.2. Включването на ученика в различни училищни общности в зависимост от 

неговите интереси и потребности – клубове, школи и др. 

Срок: октомври 2021г. 

Отговорник: преподавателите 
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2.1.3.Създаване условия за гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране методите на 

преподаване от страна на учителите с оглед постигането на по- добри резултати от 

ученето и повишаване активността на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: преподавателите 

Дейност 2. Изграждане на училището като социално място. 

 

2.2.1.1. Специализирана работа с родителите за по-голяма заинтересованост към 

образователно-възпитателния процес. 

Срок: постоянен 

                                                                                              Отговорник: директорът 

2.2.1.2. Управление на информацията за преждевременно напусналите училище. 

Изготвяне на база данни от  класните ръководители, в чиито класове има ученици от 

рискови групи /съобразно различните причини от отпадане. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

2.2.1.3. КВАЛИФИКАЦИЯ на педагогическите специалисти в посока  справяне с 

агресията и насилието и превръщането му в педагогически консултант; 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

2.2.2. Изграждане на училищна комисия за превенция на тормоза и насилието и 

реализиране на дейности за разрешаване на конфликти. 

Срок: октомври 2021г. 

Отговорник: директорът 

2.2.3. Съвместна работа на педагогическия съветник с класните ръководители по 

изпълнение на Програмата за превенция на тормоза и насилието както и дейности за 

мотивация и преодоляване на проблемното поведение 

Срок: постоянен 

Отговорник: педагог.съветник 

2.2.4. Актуализиране и поддържане на вътрешна информационна система за 

разпространяване на информация, свързана с дейността на училището: 

 Интернет сайт на училището; 

 Електронен дневник; 

 Електронни портфолиа на учители; 

Срок: постоянен 

Отговорник: ръководител ИКТ 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Управление на образователно-възпитателния процес чрез 

внедряване на ефективна система за обучение и учене, ориентирана към мислене 

Дейност 1: Учебна дейност 

3.1.1. Разработване и утвърждаване на тематичен план на учебния материал, съобразен 

с ДОС и учебния план на училището. 

Срок: септември 2021г. 

Отговорник: преподавателите и 

директорът 
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3.1.2. Гъвкаво променяне на годишното и урочното планиране при необходимост. 

Срок: постоянен 

Отговорник: преподавателите 

3.1.3. Разработване и въвеждане на система за квалификация на учителите във връзка с 

ефективното използване съвременни информационни и комуникационни технологии в 

обучението. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът 

3.1.4. Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни уроци, 

интерактивен подход на обучение и създаване условия за формиране на умения за 

правилно, трайно, самостоятелно и съзнателно усвояване на учебния материал. 

Срок: постоянен 

Отговорник: преподавателите 

Дейност 2: Оценяване и самооценяване 
3.2.1. Запознаване и спазване на Наредбата за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците. 

Срок: м. октомври 2021г. 

Отговорник: зам. директорът УД 

3.2.3. Изготвяне на график за датите за тестовете и класните работи и  предварителното 

му оповестяване на учениците и на родителите. 

Срок: 1.10.2021г. 

Отговорник: зам.директор УД. 

3.2.4.  Визуализиране на резултатите от НВО на училищно равнище във вид, който е 

удобен за анализи и обработка с цел разработване на политики за подобряване на 

резултатите. 

Срок: юли 2022г. 

Отговорник: информатик 

3.2.5. Осъществяване на перманентен контрол за ритмичност на оценяването съгласно 

чл. 11 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Срок: постоянен 

Отговорник: зам.директор УД. 

 

Дейност 3: Изграждане на позитивни взаимоотношения: ученик – учител; ученик 

– ученик, учител – учител 
 

3.3.1 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот чрез формите на ученическо 

самоуправление. 

Срок: постоянен 

Отговорник: педагог. съветник 

3.3.2. Поощряване с морални и материални награди при показани високи постижения в 

областта на науката, изкуството и спорта. 

Срок: май 2022г. 

Отговорник: директорът 

3.3.3. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и дейности, 

свързани с училищните традиции . 
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Срок: постоянен 

Отговорник: директорът 

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението 

 

3.4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

3.4.2. Изготвяне на програма за превенция на ранното отпадане от училище по 

различни причини. 

Срок: март 2022 

Отговорник: директорът 

Дейност 5: Надграждане на знания и умения 

 

3.5.1. Организиране и реализиране от училището състезания, конкурси и др. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът 

3.5.2. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др. 

Срок: постоянен 

Отговорник: преподавателите 

3.5.3. Изграждане на екипи за работа по проекти (в зависимост от проектите, които 

се изпълняват в училище) 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът 

 

Дейност 6: Постигане на високи педагогически постижения 

3.6.1. Изграждане на система за мотивация на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти за повишаване квалификацията и за кариерно развитие. 

 Планиране, координиране, управление и контрол на дейностите за 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на училищно 

ниво. 

 Създаване на условия за повишаване на квалификацията – вкл. финансови. 

- за придобиване на ПКС и др. 

Срок: април 2022г. 

Отговорник: директорът 

3.6.2. Мотивиране на учители за подготвяне на ученици-призьори на състезания, 

олимпиади и др.  

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 4: Изграждане на училищни политики за възпитание и 

социализация на учениците 

Дейност 1: Реализация на политики и мерки, свързани с възпитанието и 

социализацията на децата. 

4.1.1. Изграждане на училище без агресия, осигуряващо подкрепяща среда, 

индивидуално консултиране по възрастови проблеми. 
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Срок: постоянен 

Отговорник: педагог. съветник 

4.1.2. Разработване и реализиране план на Дейност на УКБППМН: 

 Изготвяне на системен периодичен анализ на резултатите от дейността на 

комисията; 

 Предприемане на мерки за подобряване на резултатите. 

Срок: постоянен 

Отговорник: педагог. съветник 

Дейност 2: Инициативи по основни направления на възпитателната дейност 

4.2.1. Планиране и реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище. 

 На ниво паралелки; 

 Чрез формите на ученическото самоуправление; 

 Чрез проекти и програми; 

 Чрез съдействие от компетентни органи. 

 Чрез партньорство с институции. 

Срок: постоянен 

Отговорник: педагог. съветник 

4.2.2. Педагогическа и психологическа подкрепа. 

 Чрез осигуряване на обща подкрепа: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- грижа за здравето; 

- дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

Срок: постоянен 

Отговорник: педагог. съветник 

4.2.3. Реализиране на дейности за формиране на знания и умения за здравословен начин 

на живот. 

 Здравни беседи; 

 Дискусии с представители на здравни организации; 

 Обучения; 

 Състезания. 

Срок: постоянен 

Отговорник: училищен доктор 

4.2.4. Реализиране на дейности за екологичното възпитание на учениците 

 срещи с Регионалната инспекция по опазване на околната среда; 

 състезания на открито; 

 посещения в близки местности; 

 и др. 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: МО природни науки. 
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4.2.5. Реализиране на дейности за възпитание в национални и общочовешки ценности. 

 Ученически инициативи за изразяване почит към националните герои и 

вековната ни история – разписани инициативи за всеки празник, вкл. 

Срок: постоянен 

Отговорник: МО обществени науки  

4.2.6. Ритуализация на училищния живот. 

 Патронен празник; 

 Символи и ритуали; 

 

Срок: май 2022 

Отговорник: директорът 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5: Партньорство и сътрудничество. разработване и 

утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, 

създаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите 

специалисти при работа с родители, ученици и общественост. 

 

Дейност 1: Партньорство между преките участници в училищното образование 

 

5.1.1. Планиране и реализация на дейности за активно участие на родителите в 

организираните от училището извънкласни дейности.  

 Коледни конкурси; 

 Празници на книгата; 

 Училищни изложби; 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът 

Дейност 2: Външно партньорство 
 

5.2.1. Взаимодействие с Агенцията за закрила на детето и структурите на полицията 

Срок: постоянен 

                                                                                                          Отговорник: директорът  

5.2.2. Представяне стратегията за развитието на училището пред родителската общност, 

и разяснителна кампания за план – приема като традиции и нови тенденции. Участие на 

родителите при определянето на план-приема в училището. 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

5.2.3.Иновативно училище – партньорство с други иновативни училища/общи 

мероприятия/. 

 

Срок: постоянен 

Отговорник: директорът  

 

III. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ. /приложение 1/ 

IV. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ. /приложение 2/ 


