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РАЗДЕЛ I 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИЛИЩЕТО 

СУ “П. Кр. Яворов“ е училище с класове от първи до дванадесети. 

Образователно-възпитателният процес се основава на съвременните 

измерения на обучението и възпитанието: дейностен и иновативен 

подход, интерактивно обучение; непреходни национални и 

европейски ценности. 

Критерий за ефективността на образователно-възпитателния 

процес е успеваемостта на обучаемите. Резултатите от предходната 

учебна година позволяват да се определи приносът на всеки учител и 

да се проследи развитието на всеки ученик. 

Управлението на училището е демократично. От първостепенна 

важност в работата са: организираност, точно определяне на 

отговорностите; свобода при вземане на решения; психологически 

комфорт; високи изисквания към резултатите от вложения труд, строг 

контрол; взаимно уважение и доверие. 

1. Силни страни: 

 Статут на СУ "Пейо Яворов" като иновативно училище; 
 Квалифициран педагогически персонал; 
 Целенасочена работа за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти; 
 Успешно прилагане на възможностите на проблемно-базираното 

обучение. 
 Създадени и непрекъснато обогатяващи се традиции в работата 

по национални и европейски проекти; 
 Устойчива реализация на успешен план-прием; 
 Финансова стабилност на училището в условията на делегиран 

бюджет; 
 Обучението се осъществява по училищни учебни планове, 

съобразени с интересите на учениците и доказали своята 
ефективност; 

 Въведен и функциониращ електронен дневник; 
 Постоянно обновяваща се материална база, съвременно 

оборудвани класни стаи;   
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 Системна и целенасочена работа за  преодоляване на обучителни 
проблеми на учениците, както и за развиване на техните заложби; 

 Участие в разнообразни извънкласни дейности, олимпиади, 
спортни състезания, вътрешноучилищни конкурси и др.; 

 Организирано столово хранене; 
 Охрана, пропускателен режим, вътрешно и външно 

видеонаблюдение; 
 Успешен завършек на предходната учебна 2020/2021 година в 

условията на обучение в електронна среда. 
 

2. Слаби страни: 

 Новоприети ученици със сериозни пропуски в учебния материал; 
 Тревожен процент родители, не проявяващи необходимата 

активност по отношение обучението, възпитанието, развитието и 
проблемите на техните деца; формални и неефективни 
комуникационни практики. 

 Липса на установена практика за прилагане на регламентираната 
в нормативните документи  финансова или друга санкция на 
родители със слаб контрол над поведението, успеха и отсъствията 
на децата им; 

 Незадоволително ниво на дигитални умения и възможности за 
работа с електронни платформи и продукти на част от учениците 
и учителите. 

 Недостатьчно призови места на олимпиади и конкурси; 
 Двусменен режим на работа; 
 Недостатьчен брой помещения за реализиране на целодневната 

организация на учебния ден. 
 

3. Възможности: 

 Предоставяне на качествено образование; 
 Включване на педагогическите специалисти в различни 

квелификационни форми; 
 Засилени мерки за контрол на отсъствията и успеха на учениците; 
 Работа с учениците с обучителни трудности чрез въвеждане на 

допълнителни задължителни консултации по предметни области; 
 Увеличаване на броя на интердисциплинарните уроци в рамките 

на цялата година във връзка с иновацията на училището 
(проблемно-базирано обучение). 
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 Разширяване на обема на иновативните методи на преподаване; 
 Провеждане на извънкласни дейности и мероприятия, насочени 

към зачитане на обичаите и традициите, приемане и 
популяризиране на многообразието; 

 Провеждане на обучение за работа с електронни платформи и 
ползване на електронни продукти по време на обучение от 
дистанция. 

 Осигуряване на по-висока степен на автономност в 
педагогическата практика, разрешена по смисъла на закона за 
предучилищното и училищното образование (ЗПУО); 

 Грижа за здравето на педагогическите специалисти, както и за 
позитивния микроклимат в училище чрез увеличаване на броя на 
тренингите, тиймбилдингите и училищни мероприятия. 

 

МИСИЯ 

Мисията на СУ "Пейо Яворов" е осигуряване на качествено и 

достъпно образование, което успешно съчетава националните 

традиции и държавните образователни изисквания с европейските 

ценности и  стандартите на Европейския съюз; образование, насочено 

към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като 

знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална 

реализация член на гражданското общество. 

ВИЗИЯ 

 Утвърждаване авторитета на училището като просветна 
институция, формираща у учениците национални и общочовешки 
добродетели, знания и личностни умения за активно взаимодействие 
със социалната среда, уважение към гражданските права и 
отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и от 
етнически малцинства; противодействие срещу проявите на 
агресивност и насилие. Подготовка на мислещи, успешни, 
емпатийни, вдъхновени да творят, съзнателни, отговорни бъдещи 
граждани на света. 

 

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
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 Позитивна атмосфера за развитие на нов подход в 

образованието и въвеждането на иновативни методи на 

преподаване; 

 Формиране на умения за самооценка чрез развитие на 

критическо мислене и умения за оценка чрез 

сътрудничество и колективен дух; 

 Ефективна управленска дейност, изградена върху доверие 

, честност и колегиална отговорност; 

 Участие в програми за здравословен начин на живот и 

физическа активност; 

 Развитие на творческия потенциал на всеки ученик. 

 Формиране на ключови компетентности, съобразно 

Европейската образователна рамка; 

 Осъвременяване на ресурсите за ефективността на 

образователно-възпитателния процес ; 

 Надграждане на професионалните компетентности на 

педагогическите кадри; 

 Въвеждане и реализиране на иновацията, с която 

училището получи от МОН статут на иновативно през 

2020 година; 

 Взаимодействие и подпомагане на дейността, свързана с 

международни образователни програми на различни 

неправителствени организации; 

 Оказване на подкрепа на деца със СОП; 

 Повишаване качеството на педагогическия и 

административния контрол; 

 Участие на родителската общност в решаване на 

училищни проблеми и  утвърждаване на училищното 

настоятелство и обществения съвет като органи, 

подпомагащи образователно-възпитателния процес. 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

 Изграждане на свободни, морални и инициативни 

личности - граждани на Европейския съюз. 
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 Усвояване на общообразователния минимум в 

съответствие с образователните изисквания и стандарти, 

регламентирани в ЗПУО. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Приоритетно формиране на ключови компетентности. 

2. Повишаване ефективността на образователно-възпитателния 

процес. 

3. Повишаване качеството на педагогическия и административен 

контрол. 

4. Приобщаване на родителите към дейността на училищното 

настоятелство и обществения съвет. 

5. Осъвременяване на училищните ресурси. 

 

ДЕЙНОСТИ СУ "ПЕЙО ЯВОРОВ" - 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

1. Административна дейност: 

 Откриване на новата учебна година съобразно насоките за 

организация на учебния процес в условията на епидемия. 

 Изготвяне на годишен  училищен план. 

 Изготвяне на учебния план на училището. 

 Проучване на интересите на учениците и определяне групи по 

ИУЧ и ФУЧ и извънкласни дейности през учебната 2021/2022 г. 

 Определяне на класните ръководители; изготвяне на планове на 

класните ръководители. 

 Изготвяне на годишни тематични разпределения на учебния 

материал. 

 Изготвяне на план на КВУК и планове за работа на екипите за 

ключови компетентности. Запознаване на колектива с Наредба 

№15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 Актуализиране на Правилника за осигуряване на безопасни 

условия за обучение, възпитание и труд. 

 Изготвяне на седмично разписание на учебните занятия. 
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 Изработване на седмичното разписание, график за дежурство на 

учителите, график за целодневна организация на учебния ден. 

 Изготвяне на Списък Образец № 1 за учебната 2021/2022 година. 

 Изготвяне на график за провеждане на консултации с 

учениците.  

 Изготвяне на график за провеждане на контролни и класни 

работи. 

 Изготвяне на планове за дейността на: 

- училищни помощни комисии; 

- педагогическия съветник; 

-  училищния психолог. 

 План за контролна дейност. 

 Планове за работа на класните ръководители и календарни 

работни планове на учителите. 

  Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС. 

 

2. Образователна  дейност: 

 Модернизиране на образователния процес, ориентиран към 

формиране на ключови компетентности у учениците. 

 Усъвършенстване на модела за вътрешно оценяване. 

 Работа с изоставащи ученици. 

 Работа с изявени ученици. 

 Прилагане на иновативни практики в обучението. 

 

3. Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на 

учениците по смисъла на Наредбата за приобщаващо 

образование 

 

4. Гражданско образование: 

 Гражданско образование в часа на класа. 

 Здравно образование по училищна програма. 

 Организиране на екскурзии, посещения на музеи, културни и 

научни събития (при възможност). 

 

4. Участие в олимпиади и конкурси: 
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 Участие в олимпиади по различни учебни предмети според 

регламента за 2021/2022 година. 

 Участие в конкурси според Националния календар 2021/2022 г. 

 

5. Кариерно ориентиране: 

 Информиране на учениците за възможностите на средното и 

висше образование. 

 Развитие на умения за вземане на решения за правилен избор. 

 

6. Вътреучилищна квалификационна дейност: 

 Реализиране на плана за квалификация на педагогическите 

специалисти за 2021/2022 година. 

 Популяризиране на добри педагогически практики. 

 

7. Контролна дейност: 

 Осъществяване на контрол върху воденето и състоянието на 

училищната документация, ритмичността на изпитванията, 

спазването на инструкциите за безопасни условия на труд и 

обучение, опазване на ресурсите и хигиената. 

 Посещение на учебни часове по предварително оповестен 

график. 

 

8. Работа с родители: 

 Отчетно събрание на УН. 

 Провеждане на родителски срещи. 

 Информиране на родителите за училищните мероприятия. 

 

9. Административно-стопанска дейност: 

 Осигуряване на учебна документация и пособия. 

 Изготвяне на план и бюджет за текущи и основни ремонти в 

училището. 

 Поддръжка и ремонт на училищната материална база. 
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                                                                         Приложение 

 

              График на планираните екскурзии през 

                             учебната 2021-2022 година 

 

 

 

 

Клас Период Място 

II а, II б 29.10.2021 г. Карлово и Сопот 

II а, II б 25.05.2022 г. или 01.06.2022 г. Стара Загора/Карлово и Сопот 

III а, III б,III в 23.05.2022 г. Карлово, Калофер, Сопот 

IV а, IV б и IV в 03.06.2022 г. гр. Шипка, ЕМО "Етъра" 

IV в 29.10.2021 г. Копривщица 

V а 29.10. - 01.11.2021 г. Панагюрище, Копривщица 

V а м.март 2022 г.  София, Белчин 

V а 23-26.05.2022 г. Пампорово, Смолян 

V а 16-18.06.2022 г. Дяволски мост, Ардино 

V д 27.05.2022 г. или 03.06.2022 г. Белоградчик 

VI б 30.04. - 01.05.2022 г. Велико Търново 

VIII а 30.04. - 01.05.2022 г. Велико Търново 

VIII б 30.04. - 01.05.2022 г. Велико Търново 

VIII а, IХ а, Х а 7-10.04.2022 г. Русе, Букурещ, Синая 

VIII а, IХ а, Х а 23.12.2021 г. София 


