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РАЗДЕЛ І: КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА 

ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  



За учебната 2020/2021 г. пред целия екип на ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ 

град Разград бе поставена като основна цел повишаване на качеството на процеса на 

обучение за постигане на ДОС и поставяне на ученика в отговорна активна позиция при 

овладяване на знанията Цялостната работа протече съгласно залегналите училищни 

дейности в годишния план на училището и произтичащите задачи от новоприети 

нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално 

и на национално ниво. Изминалата учебна годитна беше една различна учебна година 

поради епидемията от коронавирус, която се превърна в пандемия и стана причина за 

налагането на работа в ОРЕС. Това наложи обучението до приключване на учебната 

година да продължи от разстояние. Безспорно дистанционното обучение бе 

предизвикателство за всеки един учител. В хода на работа от разстояние учителите 

показаха умения за интегриране на дигиталните технологии в преподавателската си 

практика.  

В училището се обучаваха 135 ученици, разпределени в 9 паралелки. Средната 

пълняемост в паралелка е 15 ученици. Годишният успех на училището е Добър 3.71.  

Координацията на училищните дейности и отчитане на резултатите осигури 

единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране 

бе решаващо условие за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката 

на обучение в училището. Образователно-възпитателния процес се проведе съгласно 

училищните учебни планове за всеки клас. Учебните планове за VIII – ХІІ клас и 

правилното разпределение на часовете във ФУЧ, РПП  и ЗИП се възприеха много добре 

от учениците, а положителните резултати в края на учебната година потвърдиха 

правилността на този подход. Дейностите, свързани с УВП в училището през учебната 

2020/2021 година протекоха при оптимални условия, благодарение на създадената и 

добре работещата система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от 

дейностите от страна на училищното ръководство.  

През учебната 2020/2021 година в ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, град 

Разград за учениците от Х клас се проведе национално външното оценяване. На НВО по 

български език и математика се явиха 30 ученици от Х клас. Средният брой точки по 

български език и литература за училището е 14.24 т., по-висок от този за страната – 

39.75.. По математика 29 явили се, като средният брой точки за е 11.50 т. , при  27.71 т. 

за страната. Средният успех на зрелостниците от ДЗИ по български език и литература е 

среден 3,27 – на едно от последните места в област Разград 

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ град Разград е училище, в което  се обучават и 

възпитават 135 учениците, съчетава  новите тенденции и предизвикателства на времето.  

Интересът на ученици и родители от град Разград е показател за повишен интерес към 

училището и утвърждаване на неговия престиж. От новата учебна година гимназията 

предлага обучение в дуална форма /учене чрез работа. 

Доказателство за това е реализираният прием в училището, който за учебната 

2021/2022 г. е следния след завършен VІІ клас (36 ученици) – професия Козметик и 

професия Фризьор – 24 ученици и професия Социален асистент 11 ученици. 

Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 2020/2021 

година бе създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности, 



спазването на графиците за започване и приключване на учебните занятия по степени и 

випуски.  

Координацията на училищните дейности и отчитане на резултатите осигури единство 

и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. 

Качеството на планиране бе решаващо условие за усъвършенствуване на 

организацията, структурата и методиката на обучение в училището.  

Добрите традиции в училището и модернизация бяха водещите принципи при 

планиране на дейностите за учебната 2020-2021 г.  

През изминалата учебна година училището работи успешно по следните проекти и 

национални програми: Национална програма „Иновации в действие”, Еразъм +, НП 

„Отново заедно“, Иновативно училище, „Подкрепа за успех“.  

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, град Разград е гимназия с утвърдени традиции, 

с натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават 

квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да бъде не 

просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване 

на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване 

и реализация в живота.  

Стратегията на училището е изцяло насочена към съчетаване на високо качествена 

образователна подготовка, развитие на детския талант и личностна изява. Училището 

е единствено в региона и достойно защитава името си.  

Основни задачи пред педагогическия колектив през настоящата учебна година са: 

издигане престижа на училището в условията на растяща конкуренция, утвърждаване на 

уникалния образ на училището, запазване на високото ниво на прием, повишаване на 

качеството на учебната дейност чрез повишаване на квалификацията на учителите и 

мотивацията на учениците, провеждане на политика за подкрепа на личностното 

развитие и израстване на младите хора, за развитите на техните таланти и способности, 

формиране на потребности, интереси и нагласи за учене, обучение и 

самоусъвършенстване през целия живот, приобщаване на родителската общност за 

активно сътрудничество в решаването на училищните проблеми, развиване на системата 

за извънкласни и извънучилищни дейности чрез участие в проекти и разширяване и 

обновяване на материално-техническата база. Дейностите, свързани с УВП вучилището 

през учебната 2020/2021 година протекоха при оптимални условия, благодарение на 

създадената и добре работеща система за организация, съгласуваност и контрол на 

резултатите от дейностите от страна на училищното ръководство.  

Силни страни в дейността на училището са:  

1. Пълноценно използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които се 

постигнати образователните и възпитателните цели на обучението;  

2. Добро равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с държавните 

образователни изисквания;  

3.Стремеж към постигане на добри резултати на НВО на учениците от Х клас;  

4. Стремеж към повишаване квалификацията на учителите;  

5. Добра система на планиране на учебно-възпитателната работа;  



6. Преобладаващо отношение на доверие и поддръжка между всички участници в 

педагогическия процес;  

7. Развитие на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и 

родители с цел положителна промяна в  

отношението към институцията училище;  

8. Успешно реализиран прием за учебната 2020 /2021 година.  

9. Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси;  

10. Добро взаимодействие на училището с Училищното настоятелство и институциите в 

града;  

11. Утвърдена система за работа с родителите. Добро партньорство при реализацията на 

училищни и извънучилищни дейности;  

12. Добри изяви на децата в областта на изкуствата, фотографията и спорта   

13. Разработване и реализиране на проекти;  

14. Работа с  ученици по Иновции в действие;  

15. Непрекъснато обогатяване на материалната база;  

16. Единодействие на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията за 

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ град Разград като образователна институция, 

която дава добра подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на 

поведение.  

18. Участие и класиране на ученици в национални състезания, конкурси. 

19. Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги – това 

е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на 

учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове.  

20. Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на 

информационните технологии в обучението на децата и административното обслужване 

на училището.  

21. Обезпеченост с висококомпетентни и мотивирани учители;  

22. Добро равнище на получените знания и изградени умения, съобразени с държавните 

образователни стандарти;  

23. Прилагане на интерактивни методи на работа от голяма част от учителите;  

24. Развиване на създадено доверие между учители, ученици и родители;  

25. Единодействие на педагогическата колегия при планиране и организиране на 

дейности с учениците;  

26. Желание от страна на учениците за участие в училищни дейности;  

27. Формирани активи на класа и Училищен ученически съвет. Съвместно планиране на 

дейностите за часа на класа с учениците;  

28. Добри изяви на учениците в областта на професионалното образование 

29. Добра координация и обмен на информация между класните ръководители, 

психолога и ръководството на училището при работа с ученици с проблемно поведение 

или в риск;  

30. Разработване на индивидуални програми за работа с учениците със специални 

образователни потребности;  

31. Успешно социализиране на учениците със специални образователни потребности;  



32. Сътрудничество с ОБКБППМН и Комплекса за социални услуги за деца и семейства 

и ИСДП;  

33. Обезпеченост с висококомпетентни и мотивирани учители;  

34. Създадена е система за повишаване на квалификацията на учителите; 

35. Формирани са МО, в които се обменят добри практики, идеи и обсъждат се 

трудностите, които срещат учениците при усвояването на учебното съдържание;   

36. Единодействие на цялата педагогическа колегия и стремеж да се защити визията на 

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ град Разград като училище, което дава добра 

подготовка на децата и в което се спазват определения ред и правила на поведение;  

37. Създадено е тясно сътрудничество между институции, работодатели и фирми. 

38. Създадена система за осмисляне на свободното време;  

39. Поддържане на интернет страница на училището с възможности за поставяне на 

въпроси, даване на мнения и предложения, публикуване на вътрешно-училищни 

нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и ученици, галерия 

със снимки;  

40. Изграден ресурс за работа по проекти;  

41. Добро взаимодействие с културните институти;  

42. Взаимодействие и обмен на добри практики с други институции и ПГ 

43. Добра рекламна политика и взаимодействие с медиите;  

44. Създаване на условия за отлично професионално обучение със съвременни уреди и 

апарати.  

45. Организиране на дарителски кампании от училищната общност;  

46. Подобрена материална база. Ергономична и естетизирана среда;  

47. Коректно и редовно обезпечаване на средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ученически стипендии;  

48. Благоприятно териториално разположение на училището;  

49. Работещо Училищно настоятелство;  

50. Разширена INTERNET мрежа ;WiFi;  

51. Непрекъснато обновяван  библиотечен фонд; 

Слаби страни и нерешени проблеми 

 

1. Пренебрегване потребността на ученика от индивидуален и диференциран подход 

съобразен с психо-физиологичните му особености;  

 2. Недостатъчен брой класни стаи.  

Възможности:  

1. Подкрепяща национална политика за развитие на образованието;  

2. Единни европейски стандарти за качество на образованието;  

3. Промяна на процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите 

компетентности и ориентирането му към провокиране на самостоятелното и критично 

мислене, самостоятелност, към формиране на практически умения и към интелектуално 

развитие на личността;  



4. Практическа насоченост, иновативност, креативност и интерактивни методи и форми 

в обучението;  

5. Повишаване на квалификацията и обмяна на добри педагогически практики между 

учителите;  

6. Създаване на благоприятни условия за обучение и развитие в системата на 

училищното образование чрез изграждане на модерна образователна среда, базирана на 

съвременни информационни и комуникационни технологии за образованието;  

7.  Осигуряване на достъп до модерни училищни библиотеки – медиатеки;  

8. Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците;  

9. Разширяване на сградния фонд чрез построяване на физкултурен салон и 

допълнителни класни стаи;  

10. Изграждане на ефективно ученическо самоуправление;  

11. Провеждане на индивидуални консултации с психолога и ресурсния учител на 

ученици и родители;  

12. Създаване на толерантна среда в училището – разработване и прилагане на 

разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението с цел 

13. Превенция на противообществените прояви;  

14. Ранно идентифициране на децата в риск чрез проучване и оценка на потребностите и 

интересите на учениците;  

15. Възможности за изява на талантливи ученици;  

16. Привличане на учениците като партньори в разработване и реализиране на проекти;  

17. Превръщане на училището в желана територия чрез въвеждане на нови, желани от 

учениците извънкласни и спортни  

дейности;  

18. Адаптиране на стила и методите на работа на учителите и ориентиране на обучението 

към потребностите на обществото;  

19. Високи изисквания към собствената научна и педагогическа подготовка;  

20. Използване на портфолио като инструмент за професионално развитие и оценка;  

21. Използване на нови технологии и интерактивни методи в обучението;  

22. Ефективност на работата на РУО за повишаване подготовката на учителите и 

споделяне на добри практики;  

23. Преодоляване на рутинността и формалното изпълнение на служебните задължения;  

24. Подобряване на трудовата дисциплина;  

25. Възможност за кариерно развитие;  

26. Продължаване внедряването на иновации на базата на ИКТ;  

27.Разширяване възможностите за вътрешноучилищна и извънучилищна 

квалификационна дейност;  

28. Включване на родителите в училищни инициативи и съвместни дейности;  

29. Достъп до Национални програми и програми на ЕС и активно включване на учители 

и ученици в разработване на проекти;  

30. Непрекъснато преосмисляне и актуализиране на училищните политики с оглед 

новите реалности и изисквания на участниците в ОВП;  

31. Оптимизиране на работата с изоставащи ученици;  

32. Непрекъснат мониторинг на дейностите в ОВП;  



33. Дейности за издигане имиджа на училището;  

34. Оптимизиране на екипната работа в различните направления;  

35. Осъвременяване на МТБ и продължаване внедряването на иновации на базата на 

ИКТ;  

36. Подобряване на инфраструктурата;  

37. Разширяване капацитета на видеонаблюдение;  

38. Намаляване риска от достъп на външни лица в сградата на училището и създаване 

условия за инциденти;  

39. Усвояване на средства по проекти;  

40. Осигуряване на допълнителни финансови средства чрез разширяване на 

предлаганите от училището услуги;  

41. Използване на системата за диференцирано заплащане на педагогическите и 

непедагогическите специалисти;  

42. Стимулиране на дарителската дейност;  

43. Разширяване на партньорства с правителствени и неправителствени организации и 

представители на бизнеса;  

44. Включване на общинската власт като активен партньор на училището.  

45. Усъвършенстване на системата на делегираните бюджети в образованието и 

увеличаване на единния разходен стандарт.  

Днес ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ град Разград е училище, модерно и 

конкурентноспособно, с непрекъснато обновяваща се материална база, предоставящо 

качествено и съвременно образование, в което се прилагат актуални стратегии, 

технологии и интерактивни методи на преподаване. Училището като институция 

функционира в условията на променена среда, която оказва силно влияние върху 

мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Очакваните 

затруднения са свързани с преобразуването на педагогическите модели за работа в 

извънредни условия, налагащата се бърза дигитализация на учебния процес и 

произтичащата от тях необходимост за осъвременяване на педагогическата 

компетентност на учителите. Преодоляването на тези предизвикателства е в пряка връзка 

с мотивацията и креативността на педагозите.  

Училището ще работи за осъществяването на отговорната си мисия на организатор, 

създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови 

компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания, обосновани в 

концепцията на Жак Делор „Учене през целия живот: образованието през XXI век“, в 

която са изведени следните четири приоритетни стълба : 

- Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно 

справяне с професионалните задължения /”да се учим да правим”/  

- Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и 

да работим заедно за постигане на общи цели /”учене, за да живеем в 

разбирателство с другите”/  

- Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /”да 

се учим да бъдем”/;  



РАЗДЕЛ ІІ: МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО  

ВИЗИЯ: ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ град Разград е модерно, 

конкурентноспособно и привлекателно училище, гарантиращо качествена образователна 

и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща разгръщането на потенциала на всеки 

ученик, стимулираща творческото и личностното му развитие и подготвяща го за 

успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща 

се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която 

учителите не просто предават знания на учениците, а ги поставят в активна позиция и 

стимулират личностната им изява.  

МИСИЯ:ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ град Разград - гарант за 

висококачествен образователно - възпитателен процес, ориентиран към динамично 

променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на Eвропейския съюз и в 

духа на демократичните ценности.  

1. Създаване на личности:  

- С ярко изразено гражданско съзнание и отговорно лично поведение за активно 

включване в обществения живот;  

- Възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока 

степен на конкурентоспособност;  

 

-С компетентности, знания и умения, водещи до ефективната им социокултурна 

интеграция не само в национален, но и в Европейски мащаб  

- Готови да придобият солидни знания при изучаване на информационните технологии 

и тяхното практическо приложение в целия образователен процес;  

- С изследователска нагласа и готовност за експериментиране; 

-Реализиращи се на пазара на труда. 

2. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство.  

3. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни 

програми и проекти.  

4. Осъществяване на принос към Европейското образователно пространство  

5. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот, както и формиране на екологична отговорност.  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ :  

 Издигане на престижа на училището и утвърждаването на уникалния му образ в 

условията на растяща конкуренция.  

 Оптимизиране броя на паралелките и на броя на учениците по паралелки;  

 Подобряване на качеството на учебната дейност чрез повишаване на квалификацията 

на учителите;  

 Повишаване мотивацията на учениците чрез поставянето им в отговорна активна 

позиция при овладяване на знания и формиране на компетентности.  



 Подкрепа на личностното развитие и израстване на младите хора, за развитие на 

техните таланти и способности.  

 Ефективно сътрудничество с родителската общност.  

 Използване на възможностите на изградената система за извънкласни и 

извънучилищни дейности.  

 Активна работа по национални и европейски програми и проекти.  

 Формиране на екокултура и развитие на отношения и нагласи за здравословен и 

природосъобразен начин на живот.  

 Подобряване качеството на образователните услуги чрез създаване на дигитален архив 

с образователни ресурси.  

 Разширяване и обновяване на архитектурната среда.  

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА: Гарантиране на приобщаващо и равноправно 

качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот. 

Създаване на принос към европейското образователно пространство и формиране у 

учениците на чувство за национална и европейска принадлежност.  
 

РАЗДЕЛ ІІІ: ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА  

А. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

№ Дейност срок отговорник контрол 

1 Участие на учителите в септемврийските 

съвещания, организирани от РУО. 

по график   

2 Тържествено откриване на учебната година 15.09.2021г М.Тоцева, 

Д.Мирчева, 

И.Гъркова 

директор 

3 Изготвяне на график за дежурство на 

учителите. 

15.09.2021г ЗДУПД директор 

4 Изготвяне и утвърждаване на Списък - 

Образец № 1 за учебната 2021/2021 година. 

08.09.2021г директор - 

5 Изготвяне на годишен план за часа на 

класа.  

 

до две 

седмици от 

началото на 

учебната 

година  

 

класни 

ръководители  

 

директор 

6 Преглед на коректността на въведените 

данни в електронния дневник.  

 

30.09.2021 Администрато

ри Shkolo 

директор 

7 Изготвяне на график за провеждане на 

спортни дейности, консултации с 

учениците, график за провеждане на 

класни и контролни работи.  

 

30.09.2021 учители директор 

8 Изготвяне на график за провеждане на 

допълнителния ЧК за работа с 

документацията и консултации с родители.  

 

30.09.2021 Класни 

ръководители 

директор 



9 Дейности по определяне на допълнително 

трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда на педагогическите 

специалисти: Попълване на карта за 

самооценка;  

Изготвяне на картата с окончателната 

оценка  

Заседание на комисията 

 

 

30.09.2021 Комисия директор 

10 Планиране на училищния и държавния 

план-прием за 2022/2023 учебна година.  

 

м. декември 

2021 г  

 

Комисия по 

маркетинг 

директор 

11 Планиране на необходимата училищна 

документация и документи с фабрична 

номерация.  

 

м. декември 

2021 г  

 

Комисия директор 

12 Провеждане на ученически екскурзии 

 

по график Комисия директор 

13 Планиране на нормативите за следващата 

учебна година.  

 

м.юли 2022 директор - 

14 Изготвяне на:  

План за квалификационната дейност;  

Актуализация на Правилника за 

дейността на училището;  

Актуализация на Правилник за 

вътрешния трудов ред;  

План за дейността на комисията по 

БДП;  

Актуализиране на БУВОТ при 

необходимост  

 

до 16.09.2021 Комисии директор 

 

 

Б. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

№ Дейност срок отговорник контрол 

1 Превенция на обучителните трудности и 

ранно идентифициране на ученици в  

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите им  

 

по график Учители, 

психолог, 

ресурсен учител 

директор 

2 Провеждане на входно равнище по учебни 

предмети с цел проверка на трайност и 

устойчивост на знанията и уменията на 

учениците. Анализ на резултатите по МО  

 

до 

30.09.2021 

учители директор 

3 Осъществяване на проверка и оценка на 

знанията на учениците  Х и ХІІ клас във 

връзка с подготовката за явяване на НВО и 

ДЗИ  

м. април учители директор 



 

4 Провеждане на олимпиади и национални 

състезания.  

 

По график учители директор 

5 Планиране на дейности за изпълнение на  

държавния план-прием в VІІІ клас за учебната 

2022/2023 г.  

 

По график Учители, 

ЗДУПД 

директор 

6 Провеждане на родителски срещи по класове 

за информиране на родителите и 

запознаването им с промените в ПДУ, 

Наредби   

 

По график 

през 

първия и 

втория 

учебен 

срок 

Класни 

ръководители 

директор 

 

В. УЧИЛИЩНИ ИЗЯВИ: 

№ Дейност срок отговорник 

1 Откриване на учебната година 15.09.2021 Комисия /М.Тоцева, И. 

Гъркова, Д. Мирчева-

Димитрова/ 

2 Световен ден на спорта до 30.09.2021 Д.Димитров, класни 

ръководители 

3 Седмица на четенето м.октомври Учители по българдси език и 

класни ръководители 

4 Патронен празник м.октомври Комисия, класни 

ръководители, ръководство 

5 Коледни празници м.декември Комисия, класни 

ръководители, ръководство 

6 Ден на влюбените м. февруари Комисия, класни 

ръководители, ръководство 

7 Памет за Левски м. март Комисия, класни 

ръководители 

8 Великденски празници м.април Комисия, класни 

ръководители, ръководство 

9 24 Май м.май Комисия, класни 

ръководители, ръководство 

10 Изпращане на випуск 2022 м.май Комисия 

11 Организиране на училищни 

екскурзии 

По график Д.Димитров 

12 Изпълнение на НП,проекти и др. По график Комисии и ръководство 

 


