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Раздел  І 
 

Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността  на 

училището 
      
         През учебната 2016/2017 година в ХVІ ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ сe обучават 315 

ученици, разпределени в 16 паралелки. Работят девет групи за целодневна организация на 

учебния ден - шест, от които в начален и три в прогимназиален етап. Създадена е и 

функционира добра система за организация на всички дейности. В резултат са изпълнени 

задачите, залегнали в годишния план 2015/2016 учебна година. Постигнатите добри резултати 

от учебно-възпитателния процес са благодарение на  правилното планиране, на качеството на 

организация, на структурата и методиката на обучение. Учителите работят професионално и 

мотивират учениците за усвояване на знания и умения, притежават необходимата 

квалификация за заеманата длъжност.  

          Учениците участваха с желание в  различни конкурси по български език и литература, 

информационни технологии и изобразително изкуство, в състезания по математика и спорт, в 

олимпиади и в първенства на различни нива, в училищните мероприятия и тържества. 

            Постигнати бяха успехи по следните направления: 

 обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 

 учениците участваха активно в олимпиади, конкурси и състезания и завоюваха 

призови места; 

 училището се представи много добре на НВО за четвърти клас и за седми клас в област 

Перник; 

           Като проблеми за педагогическия колектив остават: 

 слабата мотивация за учебен труд на някои ученици; 

           Учителският колектив има възможност да се справя и да решава възникналите 

проблеми. 

           Необходимо е: 

           -  да се провежда индивидуална  работа с изоставащите ученици;  

           -  пълен обхват на по-трудно усвояващите учебния материал в групите за целодневна 

организация на учебния ден;      

           -  да се работи системно и упорито за увеличаване броя на учениците в  училище; 

-  да продължи работата по гражданското им образование; 

-  да се повиши взискателността към опазване на училищното имущество; 

           - да се отдели специално внимание на работата с родителите, да се привлекат възможно 

най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови подходи 

за приобщаването им към училищния живот като партньори, съдействащи за ефективна  

образователно-възпитателна дейност и социализация, както и обогатяване на материално-

техническата база и оборудване; 

           - да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени 

прояви и да се засили дейността на училищната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни; 

           - да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските 

  образователни стандарти. 
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Раздел ІІ 

 

1. Мисия на училището: 
 

Училището  --   център за образователна, възпитателна, социална и културна дейност.        

Образованието – мост между  материалния и духовния свят на ученика. 

Учениците  – главна ценност в образователната система. 

 

           Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с гражданско 

съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение 

според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен 

свят и създаване на поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между 

учениците от различните етноси. Усвояване и формиране на общочовешки и национални 

ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, 

стимулиране на откривателското мислене на учениците с цел постигане на трайни знания и 

умения. 

 

2. Визия на училището: 

 

             Утвърждаване на ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий” като конкурентноспособно 

средищно училище, привлекателно за младите хора от района и желана територия за 

учениците. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колектив; 

обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, 

загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагане на творческо и критично 

мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек 

като гражданин на България и света. 

          Училището се стреми чрез висококвалифицираните си педагогически специалисти да 

формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната 

среда, уважение към гражданските права и отговорности, толерантност и разбиране към 

учениците със специални образователни потребности, от етнически малцинства; 

противодействие срещу проявите на агресия и насилие. 

  

3. Цели на училището: 

 

1. Издигане и утвърждаване престижа на училището; 

2. Повишаване на качеството на учебно-възпитателната работа; 

3. Създаване на условия за откриване на потенциала у всеки ученик и осигуряване на 

възможности за интелектуалното, физическото  и личностното му развитие; 

4. Намиране на подход към учениците с проблемно поведение и тези със специални 

образователни потребности чрез създаване на повече възможности за тяхната изява; 

5. Повишаване авторитета и социалния статус на учителите; 

6. Ефективно използване на информационни и комуникационни технологии в процеса 

на обучение; 

7. Изграждане на ефективна система за вътрешно оценяване чрез широко използване 

на тестовете в учебния процес; 

8. Стимулиране на личностната изява на учениците чрез извънкласни занимания и 

възлагане на повече отговорности, работа по проекти; 

9. Въвеждане на изучаване на информационни и комуникационни технологии в 

началния етап; 
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10. Увеличаване на броя на групите за целодневна организация на учебния ден и 

изграждане на подходяща среда за самоподготовка и за занимания по интереси;  

11. Подобряване на формите за свободно време на учениците и за превенцията на 

отпадане на учениците; 

12. Приобщаване на родителската общност за активно сътрудничество в решаване на 

училищните проблеми; 

13. Обучение по религия; 

14. Приоритетно обучение по чужди езици.      

  

4. Стратегии в дейността на училището: 

 

1.  Привличане на повече ученици в училище; 

2.  Осигуряване на безопасност, стабилност, ред и защита на децата в училището; 

3.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и  

подготовка;  

4.  Утвърждаване облика на училището като желана територия, която гради знанията  

 и морала на новите поколения; 

5.  Подобряване работата с изоставащи и даровити ученици; 

6.  Обогатяване на материалната база, както и контрол по опазването й; 

7. Прилагане на иновационни форми и атрактивни методи на обучение и възпитание; 

8. Интеграция и социализация на ученици от ромски произход и на ученици със 

специални образователни потребности; 

9. Недопускане на дискриминация на основата на пол, народност, етническа 

принадлежност и религия, както и налагането на идеологически и религиозни доктрини на 

учениците. 

10. Изпълнение на националната стратегия „Повишаване на грамотността“ сред 

учениците. 

 

5. Приоритети в дейността на училището: 

 

1.  Повишаване на качеството и ефективността на обучението по всички предмети. 

2.  Работа с учениците за подобряване на дисциплината и спазване на Правилника за 

дейността на училището. 

3. Приобщаване на родителската общност към проблемите на училището и        

решаването им. 

4.  Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и 

подобряване на материално-техническата база. 

5.  Задълбочаване на контактите с обществените и неправителствени организации, с 

различни институции, имащи отношение към образованието и възпитанието на децата.  

6. Осигуряване на разнообразни извънкласни форми и създаване на условия за 

творческа изява на учениците. 

7.  Активно участие в национални програми и работа по проекти. 

8. Медийно популяризиране на дейностите, осъществявани в училище чрез талантите 

на учениците.  
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Раздел ІІІ. 

Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите: 

№ Дейност Срок на 
изпълнение 

Индикатори за изпълнение Предприети 
действия за 
постигане на 
резултатите 

Причини за 
ниските 
показатели 

Мерна 
единица 
(брой, 
процент 

Базова 
стой- 
ност 

Целева 
стойност 
/анализ/ 

    

1 Изпълнение на 
плана за 2015-2016 
г. по Стратегия за 
намаляване дела 
на 
преждевременно 
напусналите 
образователната 
система  

декември 
2016 г.  

          

   1.1. Намаляване 
дела на 
преждевременно 
напусналите 
образователната 
система 

през 
учебната 
2016/2017 г.  

   Създаден е 
регистър на 
ученици в риск 
и застрашени 
от отпадане; 
помощи на 
социално 
слаби ученици;                 
работа с 
родители; 
индивидуална 
работа с тези 
ученици; 
сътрудничество 
с Детска 
педагогическа 
стая, отдел 
„Закрила на 
детето“, 
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Център за 
подкрепа за 
личностно 
развитие; 
превантивна 
работа с 
учениците за 
подобряване 
на 
дисциплината 
и спазване на 
правилата 

  1.2. Повишаване 
на качеството и 
ефективността на 
обучението по 
всички предмети 

 учебна 
2016/2017 г. 

     Индивидуална 
работа с 
изоставащи 
ученици; 
включването 
им във всички 
извънкласни 
дейности 

  

 1.3. Приобщаване 
на родителската 
общност към 
проблемите на 
училището 

учебна 
2016/2017 

   Ежедневни 
контакти с 
родители и 
настойници 

 

2 Изпълнение на 
плана за 2015-2017 
г. по Стратегия за 
ефективно 
прилагане на 
информационните 
и 
комуникационните 
технологии в 
образованието и 
науката 

            

  2.1. Средна 
скорост на 
интернет достъпа в 
училище 

 учебна 
2016/2017 г. 

     Сключен 
договор с 
интернет 
доставчик 

  

 2.2 WiFi свързаност 
на училището 

учебна 
2016/2017 г. 

   Сключен 
договор с 
интернет 
доставчик 

Липса на 
достатъчна 
техническа 
апаратура 

 2.3. Учители, 
преминали 
курсове за 
споделяне на 
добри 
педагогически 
практики с ИКТ 
средства 

учебна 
2016/2017 г. 

   Организирани 
курсове и 
семинари за 
квалификация 

Липса на 
финансови 
средства; 
недоста-
тъчен брой 
организира-
ни 
семинари 
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 2.4. Обучени 
учители по 
създаване и 
ползване на 
електронно 
съдържание 

учебна 
2016/2017 г. 

   Организирани 
курсове за 
квалификация 

Липса на 
финансови 
средства 

 2.5. Образователно 
съдържание в 
училището, 
обезпечено с 
електронни 
помагала 

учебна 
2016/2017 г. 

   Получени 
електронни 
учебници от 
издателствата 

 

3 Изпълнение на 
плана за 2014-2020 
г. по Националната 
стратегия за 
развитие на 
педагогическите 
кадри 

            

  3.1. Относителен 
дял на 
педагогически 
кадри на възраст 
до 35 г. спрямо 
общия брой 
педагогически 
кадри 

 учебна 
2016/2017 г. 

   Назначаване на 
млади учители 

  

 3.2. Относителен 
дял на 
новопостъпилите 
педагогически 
кадри 

учебна 
2016/2017 г. 

     

 3.3. Относителен 
дял на 
педагогическите 
кадри, участвали 
през календарната 
година в 
продължаваща 
квалификация 

учебна 
2016/2017 г. 

   Организирана 
квалификацион
на дейност на 
основата на 
определени 
дефицити 

Слаба 
мотивация 
на 
възрастните 
учители 

 3.4. Относителен 
дял на 
педагогическите 
кадри, участвали в 
календарната 
година в 
краткосрочни 

учебна 
2016/2017 г. 

   Разработени и 
въведени 
правила за 
участие на 
педагогически 
персонал в 
квалификацион
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обучения до 60 
учебни часа по 
видове 
образователни 
институции 

на дейност с 
включен 
механизъм за 
финансова 
подкрепа; 
заложени теми 
в училищния 
план за 
квалификация 

 3.5. Относителен 
дял на 
педагогическите 
кадри, участвали 
през календарната 
година в 
дългосрочни 
обучения над 60 
учебни часа по 
видове 
образователни 
институции 

учебна 
2016/2017 г. 

    Слаба 
мотивация 
на 
възрастните 
учители 

4 Изпълнение на 
плана за 2016 г. по 
Националната 
стратегия за учене 
през целия живот 

            

5 Изпълнение на 
плана по 
Стратегията за 
образователна 
интеграция на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства 

            

  5.1. Работа с 
родителските 
общности за 
преодоляване на 
негативни 
стереотипи и 
дискриминацион-
ни нагласи спрямо 
различни етноси 

 учебна 
2016/2017 г. 

    Ежедневни 
контакти и 
работа на 
класните 
ръководители 
и 
педагогическия 
съветник с 
родителите 

  

 5.2. Включване на 
учениците в 
общата 
интеграционна 
образователна 
политика чрез 
подходящи форми 
на интеркултурно 

учебна 
2016/2017 г. 

   Осигурени 
разнообразни 
форми за 
допълнителна 
подкрепа на 
ученици от 
етническите 
малцинства за 
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образование изравняване на 
стартовите им 
позиции при 
постъпване в 
образователна
та система. 
Осигурени 
възможности 
за развитие на 
интересите и 
способностите 
на учениците 
чрез обучение 
извън 
задължително-
то учебно 
време и 
ангажиране на 
свободното 
време чрез 
изкуствата- 
музика, танци, 
изобразително 
изкуство, спорт 

 5.3.Разпространен
ие на добри 
практики за 
запазване и 
популяризиране на 
културните 
традиции на 
етническите 
общност чрез 
съвременни 
технологии 

учебна 
2016/2017 г. 

   Презентации и 
общоучилищни 
тържества 

Социални 
причини; 
липса на 
съвременни 
технологии 
у 
етническите 
малцинства 

6 Изпълнение на 
проекти по 
оперативни и 
други програми 

            

  6.1.  учебна 
2016/2017 г. 

   Национална 
програма „Без 
свободен час в 
училище“ – 
чрез 
програмно 
финансиране 
училището 
постига 
оптимална 
организация на 
образователно-
възпитателния 
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процес и 
социализацият
а на учениците 
при отсъствие 
на учители. 
Постига се 
повишаване на 
качеството на 
образователни
я процес чрез 
целесъобразно 
и 
законосъобраз-
но разходване 
на 
предоставени-
те 
допълнителни 
средства за 
изплащане на 
реално взети 
часове от 
учители. Води 
се прецизна 
отчетност. 

7. Организационно и 
методическо 
осигуряване 
дейността на 
заместник-
директори и 
учители 

            

  7.1. ……………………..             

8. Функциониране и 
развитие на  
училището 

 учебна 
2016/2017 г. 

       

  8.1. ……………..             

9. Реализиране на 
училищния план-
прием 

            

  9.1.  Организация 
на дейностите 
съгласно 
изискванията на 
МОН и указанията 
на РУО 

 учебна 
2016/2017 г. 

   Пълен обхват 
на 
подлежащите 
на 
задължително 
обучение 
ученици 
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10 Организиране  на 
дейностите по 
провеждането на 
националните 
външни 
оценявания 

учебна 
2016/2017 г. 

   Националните 
външни 
оценявания се 
провеждат 
съгласно 
изискванията 
на МОН и 
указанията на 
РУО 

  

11 Интегриране на 
ученици със 
специални 
образователни 
потребности и/или 
с хронични 
заболявания 

            

  11.1.  Интегриране 
на ученици със 
специални 
образователни 
потребности и/или 
с хронични 
заболявания 

 учебна 
2016/2017 г. 

   Изграден е   
екип за 
подкрепа за  
личностно 
развитие на 
ученици със 
специални 
образователни 
потребности. 
Екипът работи 
по утвърден 
график. 
Създадена е 
специална 
образователна 
среда – 
ресурсен 
кабинет. 
Извършва се 
ежедневна 
възпитателна 
работа за 
приобщаване 
към класа и 
училищния 
живот на 
учениците със 
специални 
образователни 
потребности.   
Всички 
ученици със 
специални 
образователни 
потребности 
участват  в  
извънучи-
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лищни форми, 
организирани 
от училището и 
Регионалния 
център за 
подкрепа на 
процеса на 
приобщаващот
о образование. 
Осигурен е 
равен достъп 
на учениците 
до спортната 
база и 
компютърните 
кабинети. 

12 Участие в 
дейностите в 
Националния 
календар за 
извънучилищни 
дейности и 
Националния 
спортен календар 
на МОН, както и 
други извънкласни 
и извънучилищни 
дейности 

            

  12.1. Участие в 
дейностите в 
Националния 
календар за 
извънучилищни 
дейности и 
Националния 
спортен календар 
на МОН 

 учебна 
2016/2017 г. 

    Всеки учител 
работи за 
засилване на 
мотивацията и 
интереса за 
участие в 
извънучилищн
ите дейности 

  

 12.2. Участие в 
честване на 
празници и 
училищни 
тържества 

учебна 
2016/2017 г. 

   Всеки учител 
работи за 
мотивиране, 
организиране и 
участие на 
ученици в 
извънучилищн
ите дейности 
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13 Контрол на 
директора и 
заместник-
директора по 
спазването на 
държавните 
образователни 
стандарти 

 учебна 
2016/2017 г. 

   Разработени  
планове за 
контролната 
дейност на 
директор а и 
заместник-
директора   

  

 

1.  Административна  и педагогическа дейност: 

 

 Изготвяне  на Списък-Образец 1  

o Отг. Директор  

o Срок – 26.09.16 г. 

 Изготвяне на годишни тематични разпределения по учебните предмети от 

общообразователната подготовка и на плановете на класните ръководители 

o Отг. учители  

o Срок – 14.09.16 г. 

 Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците и родителите, както и 

график за допълнителна работа с изоставащи и даровити ученици 

o Отг. Директор 

o Срок – 15.09.16 г.                                                                                                                                  

 Изготвяне на  план за квалификационната дейност 

o Отг. M. Владимирова 

o Срок – 14.09.16 г. 

 Преглед  на  задължителната  документация  за  началото на  учебната  година 

o Отг.  Директор 

o Срок – 14.09.-18.09.16 г. 

 Подаване на своевременна информация за инциденти с наши ученици 

o Отг. всички учители  

o Срок - постоянен 

 Издирване  на  деца,  подлежащи  на  задължително обучение 

o Отг. Директор и педагогически 

колектив 

o Срок – постоянен 

 Актуализиране на регистъра на застрашени от отпадане и ученици в риск 

o Отг. Педагогически съветник 

o Срок – постоянен 

 Определяне на училищния план-прием 

o Отг. Директор и Педагогически съвет 

o Срок  -  м. март 

 Планиране на нуждите от педагогически специалисти 

o Отг. Директор и председател на 

Комисия по квалификация 

o Срок  - м. септември и м. юни 

 Планиране и водене на необходимата  учебна и училищна документация 

o Отг.  Директор 

o Срок -  постоянен 

 Изготвяне на характеристики на учениците 

o Отг. класните ръководители 
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o Срок - м. май – юни и при 

преместване  

 Изготвяне на  ученическо портфолио 

o Отг. всички учители  

o Срок - постоянен 

 Набелязване на мерки за намаляване на отсъствията на учениците 

o Отг. Председатели на методически 

обединения 

o Срок - 30.09.16 г. 

 Участие в регионалните методически обединения по предмети 

o Отг. Учителите по предмети 

 

2.  Социално–битова и стопанска дейност:                                                                        
                                                             

 Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година 

o Отг. Директор 

o Срок - 12.09.16 г. 

 Контрол на медицинските прегледи на учениците и мерки за подобряване на      

здравната хигиена в училище 

o Отг. Мед. фелдшер 

o Срок – 26.09.16 г. 

 Превантивна  работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера 

за недопускане на рушене и унищожаване на училищното имущество 

o Отг. Директор, педагогически 

съветник,  класни ръководители 

o Срок – постоянен 

 Определяне на  приоритетите  при осъвременяване на материално-техническата  база 

o Отг. Директор и счетоводител 

o Срок – постоянен 

 Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства  

     и оборудване 

o Отг.  Директор и счетоводител 

o Срок – постоянен 

 Планиране и реализация на строително-ремонтните работи в училище 

o Отг.  Директор 

o Срок – постоянен     

 

3. Комисии: 
 

 Комисия по безопасност на движението по пътищата – председател: Лидия 

Петрова; членове: Илка Крумова и Даниела Иванова; 

 Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни и превенция на противообществените прояви - председател: 

Ангелина Стойчева – педагогически съветник; членове:  Валентин Пахарков, 

Весела Георгиева; Евгени Балабанов; Георги Пиринлиев;  

 Комисия за съхраняване паметта на училището и подготовка на 

общоучилищни тържества – председател: Аделина Стойчева; членове: Милена 

Алексиева, Весела Александрова, Маргарита Ботева; 

 Комисия за разработване на планове – председател: Боряна Гусева; членове: 

Бисерка Живкова, Людмила Боянова, Мартин Иванов; 
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 Комисия за квалификация на кадрите – председател: Магдалена Владимирова; 

членове: Виолета Мечкарска, Нина Луканова; 

 Комисия за поддържане и обновяване на сайта на училището - председател: 

Мартин Иванов; членове: Албена Радославова. 

 

4. Методически обединения: 
 

1. Направление „Общообразователна подготовка в начален етап”–  

председател: Йоана Венциславова; членове: всички начални учители; 

2. Направление „Общообразователна подготовка в прогимназиален етап”-  

председател: Анжела Богданова; членове: всички учители в прогимназиален етап; 

3. Направление „Класно ръководство” –  

председател: Илка Крумова; членове: всички класни ръководители от І до VІІI клас. 

 

        Председателите на методическите обединения и на комисиите изготвят и представят на 

директора планове за дейността си до 20.09.2016 г. 
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Г Р А Ф И К 

на  заседанията  на  педагогическия  съвет 

за 2016/2017 учебна година 

 

 

Месец октомври 

1. Представяне на плановете на постоянните комисии и методическите обединения; 

2. Запознаване с плана за контролната дейност на директора; 

3. Запознаване с плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи; 

4. Запознаване с плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата; 

5. Информация за здравословното състояние на учениците от медицинското лице, 

обслужващо училището. 

 

Месец декември  
1.Тематичен педагогически съвет: ”Изкуството да общуваш с родители”. 

            

Месец февруари  
1. Отчет на  резултатите от учебно–възпитателната работа и на дейностите на групите 

за целодневна организация на учебния ден през първи учебен срок,  постоянните  комисии  и  

методическите  обединения.  

2. Отчет на резултатите от работата на Екипа за подкрепа за личностно развитие на  

Учениците.  

 

  Месец март 

1. Тематичен педагогически съвет: „Извънкласната дейност в училище – фактор за 

възпитание и социализация на учениците в обществото“. 

 

Месец май  
1. Разглеждане  на  предложения  за  награждаване  на  ученици  и  изявени учители по 

случай 24 май. 

2. Избор на представители на педагогическия колектив в комисията за определяне 

резултатите от труда на педагогическия персонал през учебната 2016/2017 г. 

3. Избор на спортни дейности по чл.92, ал.1 от ЗПУО за учениците. 

 

Месец юни  
1. Отчет  на  резултатите  от  учебно–възпитателната  работа и на дейностите на 

групите за целодневна организация на учебния ден през II учебен срок, и дейността на 

постоянните комисии и методическите обединения.  

2. Анализ на резултатите от НВО на учениците от четвърти и седми клас. 

3. Отчет на изпълнението на дейностите, заложени в годишния план на училището за 

учебната 2016/2017 г.   

4. Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през учебната 2016/2017 

година. 

5. Отчет за изпълнение на решенията, взети на педагогически съвет. 

6. Отчет на резултатите от работата с ученици със специални образователни 

потребности.                

7. Обсъждане на задачите за подготовка на училището за новата учебна година. 
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Месец септември   

    1. Актуализиране на Стратегията за развитие на училището. 

2. Актуализиране на Правилника за дейността на училището.  

3. Приемане на Училищните учебни планове за  учебната 2017/2018 година 

4. Приемане на Годишен план за дейността на училището за  учебната 2017/2018 год. 

5. Приемане на Мерки за повишаване на качеството на образование. 

6. Приемане на Програма за превенция на ранното напускане на училище. 

7. Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи. 

8. Приемане на Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния 

ден. 

9. Приемане на предложения за разкриване на занимания по интереси. 
 


