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РАЗДЕЛ I 

КРАТЪК, ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА  ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

           СУ „Никола Й. Вапцаров е иновативно, средищно училище. 

 

- Ученици: 

         През 2022 - 2023 г. се обучават ученици от І до ХІІ клас. Общият им брой към 

15.09.2022 г. е 849 (от тях 26 са със специални образователни потребности, а 180 - 

пътуващи). През последните години въпреки влошени демографски показатели, броят на 

учениците в училището ни се увеличава. Учениците са разпределени в 34 паралелки. 

Съществуват и 13 полуинтернатни групи, като 11 от тях са в начален етап и 2 са в 

прогимназиален. Средната пълняемост на паралелките през 2022/2023 учебна година е 25 

ученици. Прогнозата за следващите учебни години е показателят пълняемост да се запази. 

По степени на образование пълняемостта е най-висока в гимназиален етап на обучение. 

Ученическият съвет съществува от 21 години. Дейността му се оптимизира с всяка изминала 

година. 

 

- Педагогически колектив и обслужващ персонал: 

           Колективът на СУ „ Н. Й. ВАПЦАРОВ” е съставен от 73 педагогически специалисти, 

директор,  трима заместник - директори и 14 души непедагогически персонал. Голяма част от 

учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, 

обучения, придобиване на квалификационни степени. Със степен полувисше е 1, със степен 

бакалавър- 21 и магистър – 54 от педагогическите специалисти. Носители на професионално 

- квалификационни степени са както следва: І ПКС – 5, ІІ ПКС – 7, ІІІ ПКС – 6, ІV ПКС – 35, 

V ПКС – 8 от педагогическите специалисти. 

Средната възраст на педагогическите специалисти през 2022 – 2023 учебна година е 48 

години, което е показател за зрял колектив със солиден професионален опит. 

 

- Образователни резултати: 

- Резултати от НВО – 4 клас, учебна 2021 - 2022 година: 

Учебен предмет Брой явили се 
Брой неявили 

се 

Резултат в 

точки 

% от 

максималния 

брой точки 

Български език и литература 50 5 39,31 78,62 

Математика 50 5 33,11 66,22 

- Резултати от НВО – 7 клас, учебна 2021 - 2022 година: 

Учебен предмет 
Брой явили 

се 

Брой неявили 

се 

Резултат в 

точки = 

Среден 

процент от 

максималния 

брой точки 

% от 

максималния 

брой точки 

регионално 

ниво 

% от 

максималния 

брой точки 

национално 

ниво 

Български език и литература 73 0 44,97 54,66 53,63 

Математика 73 0 30,01 36,89 35,32 

 

 

 



- Резултати от НВО – 10 клас, учебна 2021 - 2022 година: 

Учебен предмет 
Брой явили 

се 

Брой неявили 

се 

Резултат в 

точки = 

Среден 

процент от 

максималния 

брой точки 

% от 

максималния 

брой точки 

регионално 

ниво 

% от 

максималния 

брой точки 

национално 

ниво 

Български език и литература 77 0 40,65 42,75 43,16 

Математика 77 0 31,85 36,42 34,72 

 

- Резултати от ДЗИ, учебна 2021 - 2022 година: 

Учебен предмет 
Брой явили 

се 

Брой неявили 

се 

Резултат в 

точки = 

Среден 

процент от 

максималния 

брой точки 

% от 

максималния 

брой точки 

регионално 

ниво 

% от 

максималния 

брой точки 

национално 

ниво 

Български език и литература 53 0 46,75 50,66 52,77 

Английски език 15 0 60,71 69,38 68,04 

География и икономика 49 0 57,09 54,45 50,75 
 

- Извънкласна и извънучилищна дейност: 

- НП „Изграждане на училищна STEM среда“, „Център за природни науки, изследвания и 

иновации“  

- НП „Без свободен час” 

- НП„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

- НП „Информационни и комуникационни технологии” 

- НП „Иновации в действие“, модул - 1,2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране 

на добри иновации между училищата и форуми за иновации в образованието“ 

-Проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ 

-Проект 2019-1-IT02-KA229-063291 „Musica e arte nella natura” по Програма „Еразъм+“ на 

Европейския съюз и сключен договор № 2019-1-IT02-KA229-063291 между СУ „Никола Й. 

Вапцаров“ и Център за развитие на човешките ресурси; 

-Проект 2019-1-BG01-KA229-062344 „Identity in dance and song” по Програма „Еразъм+“ на 

Европейския съюз и сключен договор № 2019-1-BG01-KA229-062344 между СУ „Никола Й. 

Вапцаров“ и Център за развитие на човешките ресурси; 

-Проект 2020-1-PL01-KA229-081947_3 „Creating inclusive learning environment for students 

with special needs“ по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз и сключен договор №2020-

1-PL01-KA229-081947 между СУ „Никола Й. Вапцаров“ и Център за развитие на човешките 

ресурси. 
 

- Занимания по интереси: 

№ ИМЕ НА ЗАНЯТИЕТО ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ ТЕМАТИЧНА ПОДОБЛАСТ 

1. Танцова формация „Българче“ Изкуства и култура 
Сценични и танцови 

изкуства 

2. Секция „Футбол“ Спорт Колективни спортове 

3. Клуб „Млади възрожденци“ - 2 Гражданско образование 
Институционални знания и 

култура 

https://innovateconsult.net/product/project-ict/
https://innovateconsult.net/product/project-ict/


4. Клуб „Родолюбец“ Гражданско образование 
Институционални знания и 

култура 

5. Клуб „Математика, ура!“ Математика Математическо моделиране 

6. Клуб „Млади възрожденци“ - 1 Гражданско образование 
Институционални знания и 

култура 

7. Клуб „IT академия“ Дигитална креативност Дигиталните умения 

8. 
Клуб „Компютърно творчество 

и роботика“ 
Дигитална креативност Дигиталните умения 

9. Вокална група „Усмивка“  Изкуства и култура 
Сценични и танцови 

изкуства 

10. Клуб „Откриватели“ Технологии 
Природо-математическо 

знание 

11. Клуб „Знайко“ Математика Приложна математика 

12. Клуб „Млад предприемач“ Технологии 

Развитие на въображението 

– моделиране, творчество, 

игра и памет 

13. Клуб „Дигитални светове“ Дигитална креативност Дигиталните умения 

14. Клуб „ГеоЕко“ 

Екологично образование и 

здравословен начин на 

живот 

Екология 

15. 
Формация „Училищни 

фанфари“ 
Изкуства и култура 

Сценични и танцови 

изкуства 

16. МПО „Орел 160“ Технологии Техника и технологии 

17. 
Мажоретен състав „Морски 

сирени“ – 1  
Спорт Колективни спортове 

18. 
Мажоретен състав „Морски 

сирени“ – 2 
Спорт Колективни спортове 

19. Клуб „Млади фотографи“ Дигитална креативност Дигиталните умения 

 

20. 
ПФО „Вапцаровец“  Гражданско образование 

Институционални знания и 

култура 

21. 
Клуб „Пешеходен туризъм и 

краезнание“ 
Технологии Хуманитарни познания 

22. Клуб „Училищни медии“ Технологии Техника и технологии 

23. Клуб „Аз мога“ Дигитална креативност Дигиталните умения 

24. Клуб „Аз зная“ Математика Приложна математика 
 

Училището е в ключено в списъка на иновативните училища в България с иновация в 

две направления – нов учебен предмет „Роден край“ за учениците в I, II и III клас и 

„Английски за напреднали“ за учениците в V, VI и VII клас. 
 

- Синдикални организации: 

В училището има представители на две синдикални организации- КТ ”Подкрепа” и 

КНСБ. Синдикалните организации са с традиции и имат положително влияние при 

регулиране на трудовите отношения с директора на училищетои при определянето на 

диференцираното заплащане. 



Анализ на тенденциите на вътрешната среда 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Относително стабилни и оптимални 

резултати на НВО и ДЗИ, съотносими към 

регионалните и националните, висок процент 

на прием във ВУЗ. 

 Профилирано и професионално обучение в 

гимназиален етап, насочено към усвояване на 

ключови компетентности  

 Добър опит в обучението на ученици със 

специални образователни потребности. 

 Създадени условия за целодневна 

организация на учебния ден. 

 Привличане на учениците като партньори 

в образователния процес и при разработване 

и реализиране на проекти. 

 Добра пълняемост на паралелките (средно 

25 ученици). 

 Няма отпаднали ученици през последните 

три години поради отсъствия и слаб успех. 

 Всички ученици продължават обучението 

си в училището след завършен 7 клас. 

 Достойно представяне на общински, 

областни, национални олимпиади и конкурси 

в различни области. 

 Функциониращи форми на ученическо 

самоуправление (ученически съвети на класа 

и Училищен ученически съвет). 

 Кадрова осигуреност с квалифицирани 

учители в т.ч. и педагогически съветник, 

повече от 80 % от учителите имат защитена 

ПКС (І – V). 

 Създадени условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и 

наставничество, обмен на успешни 

педагогически практики, МО. 

 Участие на учители във форуми по 

проблемите на образованието. 

 Системен контрол върху качеството на 

образователния процес. 

 Екипност и диалогичност в работата на 

всички нива. 

 Добър ръководен екип, главни учители, 

подпомагащи ръководството на училището. 

 Добро институционално взаимодействие.  

 Осигуряване на свободен, неограничен и 

равен достъп до образование. 

 Високи стандарти на предлаганото 

образование. 

 Дългогодишни традиции и резултати в 

образователната дейност, съобразена със 

социално-икономическото развитие на 

региона. 

 Анализ на демографската 

перспектива на общината и региона във 

връзка с успешното реализиране на приема 

при условията на ЗПУО. 

 Подкрепа на личностното развитие на 

учениците, превенция на обучителните 

трудности и ранно оценяване на риска – 

ранно идентифициране на учениците в риск 

чрез проучване и оценка на потребностите и 

интересите им, откриване и 

предотвратяване на причините, които биха 

довели до отпадане от училище. 

 Превенция на агресията и 

противообществените прояви. 

 Повишаване на капацитета на 

учителите за промяна на стила и методите 

на работа и ориентиране на обучението към 

потребностите на отделната личност. 

 Повишаване на квалификацията, 

обмяна на добри педагогически практики и 

внедряване на иновации на базата на ИКТ. 

 Оптимизиране на училищните учебни 

планове в прогимназиален и гимназиален 

етап – разширяване кръга на избираемите и 

факултативните предмети. 

 Разширяване на приема след 

завършено основно образование съгласно 

ЗПУО – профилирано и професионално 

обучение.  

 Разширяване на връзките с НПО и 

реализиране на проекти по програми на ЕС. 

 Превръщане на училището в център 

за предоставяне на образователни услуги – 

кариерно ориентиране, извънкласни 

дейности, занимания със спорт и др. 

 Осигуряване на възможности за 

развитие и изява на талантливи ученици. 

 Високи изисквания към собствената 

научна и педагогическа подготовка, 

изпълнение на личен план за развитие на 

педагогическия специалист. 

 Използване на портфолиото като 

инструмент за професионално развитие и 

оценка. 

 Използване на съвременни 

образователни технологии за мотивиране на 

учениците и прилагане на усвоените знания 

в практиката. 

 Ефективност на работата на МО за 

повишаване подготовката на учителите и 

споделяне на добри практики. 



 Работеща и ефективна вътрешна 

нормативна уредба. 

 Ритуализация на училищния живот. 

 Информация за дейността на училището 

чрез поддържане на актуален сайт и местните 

печатни и електронни медии. 

 Добра координация и обмен на 

информация между класни ръководители, 

педагогически съветник и ръководството на 

училището при работа с учениците с 

проблемно поведение и в риск от отпадане. 

 Осигурени здравословни и безопасни 

условия за опазване на живота и здравето на 

участниците в образователния процес. 

 Относително добра материална база – 

учебни кабинети, компютърни зали, 

мултимедийни кабинети, лаборатория по 

природни науки, физкултурен салон, спортна 

площадка, актова зала достъп до Интернет, 

Wi-Fi мрежа, видеонаблюдение. 

 Учебно-технически средства – преносими 

компютри, мултимедии, компютърни 

терминални решения, техника за 

размножаване, интерактивни бели дъски, 

наличие на информационни програмни 

продукти.  

 Обновяване и подобряване на МТБ според 

възможностите на бюджета. 

 Добро управление на финансовите 

средства в условията на делегирани бюджети. 

 Обективност, публичност и достъпност 

при разработване и управление на бюджета. 

 Управленска култура на ръководството и 

връзка между управленските функции: 

планиране, организиране, координиране и 

контрол. 

 Коректно и редовно обезпечаване на 

средствата за заплати и възнаграждения, 

осигурителни вноски, ДТВ, средства за 

облекло. 

 Съвместна работа с местни структури: 

РУО – Бургас, Общинa –Айтос, МКБППМН, 

РУ „Полиция“ и инспекторите от ДПС, 

Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел 

„Закрила на детето“, Ресурсен център, 

културни институти, медии, 

неправителствени организации и др. 

 Преодоляване на рутината и 

формалното изпълнение на служебните 

задължения. 

 Възможност за кариерно развитие. 

 Разширяване възможностите за 

вътрешноинституционална и 

извънучилищна квалификационна дейност. 

 Сътрудничеството с родителите: 

структуриране и дейност на обществения 

съвет и училищно настоятелство, 

изпълнение на инициативи и съвместни 

дейности. 

 Достъп до Национални програми и 

програми на ЕС и активно включване на 

учители и ученици в разработване на 

проекти. 

 Актуализиране на училищните 

политики с оглед поетапното въвеждане на 

ЗПУО. 

 Непрекъснат мониторинг на 

дейностите в образователния процес и 

своевременно предприемане на действия за 

неговото подобряване. 

 Целенасочени дейности за 

поддържане и издигане имиджа на 

училището. 

 Оптимизиране на екипната работа в 

различни направления. 

 Осъвременяване на МТБ и 

продължаване внедряването на иновации на 

базата на ИКТ. 

 Намаляване риска от достъп на 

външни лица в сградата на училището и 

създаване условия за инциденти. 

 Усвояване на средства по проекти. 

 Гъвкаво използване на системата за 

оценяване на постигнатите резултати от 

труда на педагогическите специалисти и за 

определяне на ДМС на педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал. 

 Училището е включено в списъка на 

иновативните училища в България. 

СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

 Непостоянен брой на учениците. 

 Недостатъчни умения на учителите за 

използване и създаване на електронни учебни 

ресурси. 

 Увеличаващ се процент на 

 Демографски срив в региона, 

обезлюдяване, ръст на миграцията, ниска 

степен на раждаемост. 

 Намаляване на финансирането на 

училището за следващите години. 



незаинтересовани и неактивни родители. 

 Недостатъчна и остаряла база от учебно-

технически и нагледни средства и електронни 

ресурси. 

 Необходимост от основен ремонт на 

сградата. 

 Недостатъчни финансови средства за 

капиталови разходи и текущи ремонти. 

 Недостатъчни умения за справяне с 

ниската мотивация за учене. 

 Липса на условия за обучение на ученици с 

увреждания (подстъпи, асансьор, специални 

тоалетни). 

 Недостатъчно използване на 

възможностите за привличане на родителите. 

 Ниско ниво на познавателни и социално- 

емоционални умения, необходими за 

училищно обучение у деца, за които 

българският език не е майчин; 

 Висок дял на лицата, които не притежават 

функционална грамотност в областта на 

четенето, математиката и природните науки; 

 Незадоволително равнище на дигиталните 

умения на участниците в образователния 

процес; 

 Застаряване в учителската професия, 

съчетано с недостиг в отделни предметни 

области; 

 Трудности за персонализация на 

обучението в зависимост от потребностите и 

интересите на отделното дете и за работа в 

мултикултурна среда; 

 Затруднена реализация на трудовия пазар 

на завършилите поради недостатъчно 

съответствие на придобитите умения с 

изискванията на реалната икономика; 

 Слабо участие в различни форми на учене 

през целия живот; 

 Недостатъчен мониторинг и оценка на 

въздействието от иновативните дейности и 

обмяната на иновативни практики; 

 Липса на утвърдена култура за изграждане 

и развиване на ефективни училищни 

общности и на системно взаимодействие с 

родителите за подобряване на резултатите от      

обучението, възпитанието и социализацията. 

 

 Наличие на безработица и икономическа 

несигурност, което затруднява 

образователния процес. 

 Отрицателно влияние на обкръжаващата 

среда върху образователния процес. 

 Небалансиран прием в училищата от 

града, водещ до „разсейване“ на учениците. 

 Липса на ясна политика на местно ниво 

по отношение на видовете училища, 

профилите, професиите и специалностите, 

съобразени с нуждите на бизнеса и региона, 

водеща до нелоялна конкуренция. 

 Нисък социален статус и недостатъчен 

авторитет на българския учител, застаряващ 

учителски състав и феминизация на 

учителската професия. 

 Ниска заинтересованост на голяма част 

от родителите към случващото се в училище 

 Негативно отношение към училището и 

липса на мотиви за учене – по-ниски 

резултати от учебната дейност. 

 Висока средна възраст на 

педагогическите специалисти и започнал 

процес на смяна на поколенията – опасност 

от липса на млади учители. 

 Недостиг на учители по отделни 

специалности; 

 Липса на последователност в 

утвърждаването на образованието като 

хоризонтална политика; 

 Недостатъчно развита система от единни 

индикатори за отчитане институционалния 

напредък (на училището) по определена 

тема в контекста на резултатите от 

обучението. 

  Предаване на   неграмотността и на 

неравностойното социално- икономическо 

положение между поколенията и 

отрицателните им въздействия върху 

ефективността на включването в 

образование; 

 Отказ от промяна на фокуса на 

обучениетопоради нежелание и трудности 

да се прилага компетентностния подход. 

 Консервативни обществени нагласи и 

ограничена подкрепа за изпреварващи 

промени в сферата на образованието в 

съответствие с развитието на технологиите 

и обществото. 

 



РАЗДЕЛ  ІІ 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Училището съчетава общо и профилирано образование,чрез целодневна организация на 

учебния процес в основната образователна степен и с възпитателни форми и практики, 

осъществявани посредством тристранното партньорство: педагози - ученици - родители  

 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

 СУ „Н.Й.Вапцаров” – гарант за висококачествен образователно-възпитателен процес, 

адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен с 

Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности.  

       Тази мисия ще се реализира чрез: 

 Придобиване на съвременните ключови компетентности, развитие на личностния 

потенциал на ученика, осигуряване на условия за удовлетворяване на индивидуалните му 

потребности и ранно откриване на заложбите и талантите му. 

 Развитие на съвременни умения и практическа приложимост на изучаваното учебно 

съдържание, както и върху социалната и емоционалната интелигентност на учениците. 

 Реализиран модел на  преподаване и учене, основан на компетентностния подход. 

 Повишаване мотивацията за упражняване на учителската професия, за привличане на 

млади хора и специалисти от други професии и представители на бизнеса. 

 Ефективни училищни общности, обединени от общосподелена система от образователни 

ценности. Политики за създаване и задълбочаване на връзките и взаимодействието в 

училищната общност между всички участници в образователния процес (ученици, учители и 

други специалисти и родители), с местните власти и местната общност, както и с институции 

и граждански организации, имащи отношение към образователното и личностно развитие на 

децата.  

 Утвърждаванет на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, 

уважение и грижа за другия, на чувството за общностна принадлежност и стремеж към по-

добри постижения. 

 Изпълнение и надграждане на политиките за осигуряване на ранен и равен достъп до 

образование, превенция на отпадането и реинтеграция в образователната система. Мерки, 

насочени към гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, 

намаляване на неравенствата, насърчаване на социалното включване, мотивация на деца и 

родители за образование, системна работа с родителите за привличането им като пълноценни 

участници в образователния процес. 

 Мерки за разширяване на възможностите за ефективно приобщаване на ученици със 

специални образователни потребности, от уязвими групи, включително роми, на търсещи 

или получили международна закрила и мигранти. Засилване сътрудничеството между 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование с държавните и 

местните органи в социалната и здравната сфера, с образователните медиатори, родителите и 

местните общности. Осигуряване на приобщаваща, подкрепяща, сигурна и безопасна 

образователна среда за провеждане на ефективен образователен процес, за опазване и 

укрепване здравето на децата и учениците и за тяхното пълноценно личностно развитие. 

 Промяна на културата на преподаване и създаване на по-привлекателна среда за учене, 

както и повишаване ефективността на образователния процес; стимулиране на креативното 

мислене и творчеството в процеса на обучение.  



 Дигиталните умения и компетенции са приоритет за целия образователен спектър. 

Достъпът до ИКТ за децата от XXI век е неразделна част от достъпа до образование. 

 Изпълнение на политики, насочени към изграждане и надграждане на образователна 

облачна среда и създаване на ресурси, както и към споделяне и интегриране на вече 

съществуващи и доказали се на национално и международно равнище ресурси. 

 Насърчаване и формиране на умения у учениците да станат дигитални създатели, да 

моделират, програмират и развиват дигитална креативност.  

 Прилагане на образователни политики за създаване на гражданска, финансова, здравна, 

екологична и спортна култура.  

 Формиране на  ключови компетентности у учениците за устойчиво развитие, 

интеркултурен диалог, разбиране  и оценяване на културното многообразие, както и 

компетенции за демократична култура и дигитално гражданство.  

 Разширяване на  познанията за безопасност на движението по пътищата.  

 Създаване на  цялостен обновен облик на училището, подкрепен от инвестиции в 

съвременна, провокираща мисленето и творчеството образователна среда и в модерно 

оборудване и обзавеждане. 

 Разширяване на професионалното образование и обучение  обуславящо се от развитието 

на дигитализацията и технологиите, прехода към зелена икономика и устойчиво развитие. 

 Прилагане на  политики за постигане на качествено и иновативно професионално 

образование и обучение, отговарящо на динамично променящите се изисквания на пазара на 

труда.  

 Актуализиране на учебните планове и програми за адаптиране към промяна в структурата 

на професиите.  

 Създаване на привлекателни и гъвкави възможности за придобиване на основни умения, 

на нови компетентности, на квалификация и преквалификация във формалната 

образователна система и в неформалното обучение, както и създаване на условия за 

информално учене. Всеки избор на индивидуални стратегии за образование, обучение и 

учене да бъде насърчаван, подкрепян и развиван. 

 Утвърждаване на интегрираният подход и ефективното взаимодействие със 

заинтересованите институции и гражданите.  

 Насърчаване на стратегическите партньорства и мобилността с цел обучение и обмяна на 

добри практики.  

 

ВИЗИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО 

СУ „Никола Й. Вапцаров" е иновативно, водещо средно учебно заведение, с 

ефективно демократично управление и европейска визия.  

Мото: Ние растем в училището, училището расте чрез нас! 



 
РАЗДЕЛ III 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ В ГОДИШНИЯ КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

НА СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ГР. АЙТОС 

за учебната 2022-2023 година 

 

К А Л Е Н Д А Р Е Н  П Л А Н  

за дейностите на СУ ”Никола Вапцаров” за учебната 2022 – 2023 година 

№ Дейност Отговорник Срок 

септември 2022 

1.  Откриване на учебната година 

Недялка Рачева, Лиляна 

Тангарджиева, Валя Иванова, 

Валентин Герджиков 

15 септември 

2.  Провеждане на инструктажи на учениците 
Светлана Енева 

Иванка Лалева 
до 18 септември 

3.  Изготвяне на Списък Образец 1 за учебната 2022 - 2023 година Вера Димитрова до 20 септември 

4.  Ден на независимостта – 22.09.2020г.-114г. Независима България Здравко Димов 22 септември 

5.  Европейски ден на езиците Весела Захариева 26 септември 

6.  IV Училищно състезание по писмен превод Здравко Димов 30 септември 

октомври 2022 

7.  
Регистрация за участие в Конкурс за превод, организиран от Дирекция „Писмени 

преводи“ на Европейската комисия 
Здравко Димов до 05 октомври 

8.  Обучение по НЕИСПУО – вътрешноинституционална квалификация Вера Димитрова до 10 октомври 



9.  
Участие в Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски 

език 
Весела Захариева до 10 октомври 

10.  
Обобщение и анализ на данните за резултатите от проверката на входното ниво на 

учениците 

Мария Чапанова 

Росица Александрова 
до 20 октомври 

11.  Избор на ученически съвети по класове и на училищен ученически съвет Станка Терзиева 12 октомври 

12.  Обследване на училищната готовност на учениците в I клас Станка Терзиева 12 октомври 

13.  Подготовка за отбялязване на Деня на народните будители 
Росица Александрова 

Недялка Рачева 
17 октомври 

14.  Провеждане на родителски срещи по класове 
Иванка Лалева, Светлана 

Енева 
20 октомври 

15.  Участие в общоградските мероприятия по случай 26.10. (Празник на града) Фатме Иляз до 26 октомври 

16.  
Изработване на Единни езикови изисквания за българския език като средство за 

междуличностно общуване 
Невена Връбчева 30 октомври 

17.  Национална седмица на четенето 

Златина Щерева 

Десислава Петрова, 

Галя Куцарова 

до 30 октомври 

18.  Седмица на литературното четене по повод Деня на народните будители Недялка Рачева 30 октомври 

19.  „Буркан за добри истории“ на IV клас Милена Фотева 31 октомври 

20.  „Най-безценният дар – приятелството“ – споделена беседа с родители и ученици в Iв Димитринка Михова 31 октомври 

21.  Отбелязване на Хелоуин 
Паулина Иванова, 

Весела Захариева 
до 31 октомври 

ноември 2022 

22.  Отбелязване на Деня на народните будители 
Росица Александрова 

Недялка Рачева 
02 ноември 

23.  „Изготвяне на рамка на портфолио“ – вътрешноинституционална квалификация Пенка Спасова до 10 ноември 

24.  „Ти и другите в моя свят“ – кулинарен фестивал с родители и ученици в IIIб клас Таня Петкова 10 ноември 



25.  „Родители, учители, деца – заедно можем всичко“ Милена Фотева 10 ноември 

26.  „Аз мога да контролирам гнева“ Моите правила“ Весела Захариева 15 ноември 

27.  
Състезание по творческо писане “Bulgarian Creative Writing Competition”, организирано 

от CorPlus 
Весела Захариева 25 ноември 

28.  Подготовка на първокласниците за ритуала „Вапцаровска клетва“ Димитринка Михова до 21 ноември 

29.  
Отбелязване на 20 ноември – Световен ден за възпоменаване на загиналите при ПТП. 

Класните ръководители да проведат беседа – разговор за поведението на учениците 

като участници в пътното движение 

Валентин Герджиков 21 ноември 

30.  
Тренинг за справяне със стреса и повишаване на самочувствието и позитивната 

самооценка на учителя по природни науки – вътрешноинституционална квалификация 
Светла Костадинова до 26 ноември 

31.  Ден на благодарността Здравко Димов до 28 ноември 

32.  Ден на Християнското семейство Таня Петкова до 30 ноември 

33.  Преглед и ремонт на греблата за снегопочистване, кирки, лопати Виолета Георгиева до 30 ноември 

34.  
Запознаване на учениците, учителите и помощния персонал с плана за действие при 

усложнени зимни условия и провеждане на инструктаж 
Здравко Димов до 30 ноември 

35.  „Красотата на различията“ – изложба на I клас Анушка Манолова до 30 ноември 

36.  „Различни и добри“ – беседа и изложба с участието на родителите Сияйна Иванова до 30 ноември 

37.  „Проблеми и решения. Разрешаване на конфликти“ – съвместно събитие за VII клас Галя Куцарова до 30 ноември 

38.  
Разяснителна кампания за взаимовръзката между скоростта на движение, спирачния път 

на превозното средство, силата на удара и риска от причиняване на смърт на 

пешеходците 

Валентин Герджиков до 30 ноември 

39.  
Изготвяне на табла за здравна култура, здравословен и природосъобразен начин на 

живот 
Мария Чапанова до 30 ноември 

40.  
Работна среща за обсъждане на дейностите по кампанията за прием на ученици в I клас 

за учебната 2023 – 2024 година 
Здравко Димов 30 ноември 



41.  
Участие в XVI Национален конкурс „Морето, морето, морето“ за литературно 

творчество и компютърна рисунка 
Гюлсюм Феимова до 30 ноември 

42.  Участие в Национален конкурс „Фотоприказка“ Мария Филипова  

43.  
Участие в Национален конкурс „Морето не е за една ваканция“ за рисунка, компютърна 

рисунка и фотография 

Мария Филипова, Гюлсюм 

Феимова 
до 30 ноември 

44.  
Подготовка за участие в Литературен конкурс за създаване на авторски текстове на 

английски и немски език „Този безкраен свят“ 
Весела Захариева до 30 ноември 

45.  Подготовка за участие в Турнир по английска реч и дебати Галина Авренлиева до 30 ноември 

декември 2022 

46.  
Отбелязване на 03 декември - Деня на хората с увреждания с посещение при младежите 

от Защитено жилище в гр. Айтос 
Веска Ценова 3 декември 

47.  Отчет за горивата за м. ноември Виолета Георгиева 05 декември 

48.  Седмица на литературното четене по повод патронния празник на училището Галя Стоянова до 7 декември 

49.  „Моето училище празнува“ – IVа клас Милена Фотева до 8 декември 

50.  Отбелязване на патронния празник Сергей Пеев 7 декември 

51.  „Моето училище“ е Вапцаров – презентации по повод патронния празник на училището Мария Филипова до 07 декември 

52.  „Час по толерантност“ – събитие за VIб клас Красимира Караджова 11 декември 

53.  Общински кръг на олимпиада по математика Георги Петров до 11 декември 

54.  Общински кръг на олимпиада по информационни технологии Мария Филипова до 15 декември 

55.  Участие в националната кампания „Поход на книгата“ Димитър Станчев 12 декември 



56.  Участие в общинското състезание по футзал Димчо Данов до 12 декември 

57.  „Анализ на добрите практики в училището“ – вътрешноинституционална квалификация Валя Иванова до 15 декември 

58.  „Да бъдем добри!“ – беседа с родители за IVб клас Вяра Тодорова до 20 декември 

59.  „Клюката – антидот на скуката“ – беседа в Ха клас Мария Маджарова до 20 декември 

60.  „Вредата от алкохола – беседа в Хб и Хв класове 
Пенка Спасова, Мария 

Чапанова 
до 20 декември 

61.  
„Проблеми при провеждане на образователно-възпитателния процес“ – 

вътрешноинституционална квалификация 
Нели Маринова до 23 декември 

62.  Учителски коледен турнир по волейбол Валентин Герджиков до 23 декември 

63.  Участие в изявите и дейностите по случай коледните и новогодишни празници Нели Маринова до 23 декември 

64.  „Таен коледа“ и „Коледа носи надежда за всички“ – IIа, IIб, IIв класове Радка Янева до 23 декември 

65.  „Рождество по света“ Стоянка Костова до 23 декември 

66.  „Новогодишен поздрав“ от клуб „Дигитални светове“ Мария Филипова до 23 декември 

януари 2023 

67.  Отчет за горивата за м. декември Виолета Георгиева 07 януари 

68.  „Различни, но заедно“ – среща с родители в Vа клас Златина Цаневска 15 януари 

69.  Общински кръг на олимпиада по английски език VІІІ – ХІІ класове Ана Стойчева до 20 януари 

70.  Общински кръг на олимпиада по български език и литература Златена Тодорова до 27 януари 

71.  
Иновативни методи на преподаване: Разработване на уроците в онлайн платформите 

Ментиметър и Падлет – вътрешноинституционална квалификация 
Весела Захариева До 28 януари 



72.  Общински кръг на олимпиада по история Румяна Костадинова до 15 януари 

73.  Общински кръг на олимпиада по география и икономика Красимира Караджова до 16 януари 

74.  Ден на английския език и ден на отворените врати за часовете по английски език Паулина Иванова до 20 януари 

75.  Общински кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда Даниела Николова до 22 януари 

76.  Общински кръг на олимпиада по биология и здравно образование Сибила Пиличева до 30 януари 

77.  Изготвяне на графика за контролни и класни работи за втория учебен срок Мария Чапанова до 31 януари 

78.  Дейности за изпълнение на план-приема за учебната 2021 – 2022 година за I и VIII клас Здравко Димов до 31 януари 

79.  „Различни, но заедно“ – събитие за IIв клас Светла Кърмаджиева до 31 януари 

80.  „Наркотиците“ – беседа в XIб клас Румяна Костадинова до 31 януари 

81.  „Биография на толерантността“ в XIIб клас Ана Стойчева до 31 януари 

82.  
Среща с представители на РСПБЗН – Айтос за опасностите от бедствията, авариите и 

катастрофите, предпазване и реакция 
Нели Маринова до 31 януари 

83.  „Моето семейство и аз“ – събитие с родители и ученици за Iв клас Димитринка Михова до 31 януари 

февруари 2023 

84.  Отчет за горивата за м. януари Виолета Георгиева 05 февруари 

85.  
Запознаване с новостите при кандидатстване на ученици след ХІІ клас във висшите 

учебни заведения с цел успешна подготовка и представяне. 
Светла Костадинова февруари 

86.  Обобщение и анализ на данните за резултатите от обучението през първия учебен срок 
Мария Чапанова 

Росица Александрова 
до 5 февруари 

87.  Доклад на тема „Развитие на общуването чрез игра при ученици със СОП“ Веска Ценова 09 февруари 



88.  Свети Валентин 
Весела Захариева, Ана 

Стойчева 
14 февруари 

89.  Участие в Общинско състезание „Лъвски скок“ Никола Габровски до 19 февруари 

90.  Отбелязване 150-годишнината от обесването на В.Левски. Стойчо Чепов 19 февруари 

91.  „Земя на герои“ – IIв клас Светла Кърмаджиева до 19 февруари 

92.  Състезание по английски език на Pearson Longman за ІV – ХІ класове Паулина Иванова 20 февруари 

93.  Състезание Spelling Bee, организирано от CorPlus Златина Милева 23 февруари 

94.  
Проект на VIII клас „Метали от IIА и IIIА групи на Периодичната система и 

съединенията им – значение и приложение“ 
Даниела Николова До 28 февруари 

95.  Участие в Общински конкурс-рецитал „Моята България“ 
Лиляна Тангарджиева, Светла 

Кърмаджиева 
до 27 февруари 

96.  Ден на розовата фланелка в училище Станка Терзиева 26 февруари 

97.  „На чаша чай и сладки с добри обноски“ – среща с родители и ученици в Iа клас Анушка Манолова до 28 февруари 

98.  „Проблемно поведение“ – беседа с ученици и родители в IVа клас Милена Фотева до 28 февруари 

99.  „Не на тормоза“ – беседа, спомени от детството и уроците от тях с родител и ученици Златина Милева до 28 февруари 

100.  „Седмица на розовата фланелка“ – събитие за VIIIа, VIIIб, VIIIв и VIIIг клас 

Стоянка Костова, Галина 

Иванова, Силвия Павлова, 

Златена Тодорова 

до 28 февруари 

101.  „Семеен бюджет – товар или практичност“ – среща с ученици и родители за XIа клас Маргарита Стратиева до 28 февруари 

102.  „Лицата на зависимостите“ – среща с ученици и родители за XIв клас Даниела Николова до 28 февруари 

103.  
„Прилагане на мултимедийни продукти в практиката на учителите и използване на ИТ в 

обучението – семинар – вътрешноинституционална квалификация 
Димитър Станчев до 28 февруари 



март 2023 

104.  Отчет за горивата за м. февруари Виолета Георгиева 05 март 

105.  
„Съставяне на тестове – от занаят до изкуство“ – вътрешноинституционална 

квалификация 
Милена Фотева до 15 март 

106.  Участия в общински състезания по ФВС - лъвски скок - волейбол - футбол и др. Димчо Данов март 

107.  Изработване на мартеници Нели Маринова 1 март 

108.  Училищен конкурс за есе „Моята любима литературна творба“ Димитър Станчев до 20 март 

109.  
Прилагане на творчески методи на работа с учениците – вътрешноинституционална 

квалификация 
Здравко Димов до 25 март 

110.  Отбелязване на Деня на водата  Даниела Николова до 22 март 

111.  Пробен ДЗИ по български език и литература Лиляна Тангарджиева до 31 март 

112.  Пробен ДЗИ по география и икономика Маргарита Стратиева до 31 март 

113.  „Добрите думи“ – беседа за Iа клас Геновева Василева до 31 март 

114.  „Приятел в нужда се познава“ – събитие за VIа клас Серап Шефкет до 31 март 

115.  „Зависимости“ – съвместно събитие за IXа, IXб и IXв класове 
Нели Маринова, Фатме Иляз, 

Невена Връбчева 
до 31 март 

116.  
Проект на VII клас на тема „Значение и приложение на елементите от алкалната група и 

техните съединения“ 
Сибила Пиличева до 31 март 

117.  „Учим и се забавляваме заедно“ – съвместно тържество на IVа и IVб класове Вяра Тодорова до 31 март 

април 2023 

118.  02 април – Международен ден на детската книга Сийка Георгиева 02 април 



119.  Отчет за горивата за м. март Виолета Георгиева 05 април 

120.  Отбелязване на Седмица на гората – 3 – 9 април Светла Костадинова до 09 април 

121.  II Училищно състезание по поетичен превод на английски и руски език Галя Куцарова до 30 април 

122.  От Цветница до Гергьовден – надпяване в Читалището Йозлем Шефки април 

123.  Отбелязване на Деня на Земята Даниела Николова до 24 април 

124.  23 април – Международен ден на книгата Сийка Георгиева до 24 април 

125.  Пробно НВО по български език и литература за IV клас Вяра Тодорова до 30 април 

126.  „Предай нататък“ – съвместно събитие за родители и ученици във IIб клас Станка Миткова до 30 април 

127.  „Опасностите в интернет“ – среща и беседа с ученции и родители за IIIв клас Гюлсюм Феимова до 30 април 

128.  „Прогноза на поведението“ – събитие за XIIа клас Лиляна Тангарджиева до 30 април 

129.  Вечер на народното творчество в IIIб клас Таня Петкова до 30 април 

130.  „Деца на пътя“ с IVа клас Райна Бъчварова до 30 април 

131.  Театрална постановка на IIIа клас Росица Александрова до 30 април 

132.  Седмица на приятелството „Таен приятел“ във IIб клас Радка Янева до 30 април 

май 2023 

133.  
Анализ на добрите практики в училището – дискусионен форум – 

вътрешноинституционална квалификация 
Димитър Станчев до 10 май 

134.  „Приятели завинаги“ – тематичен ден на IVа клас Милена Фотева 15 май 



135.  
Училищен конкурс за изработване на табла и постери за безопасно управление на 

велосипед, управление на тротинетки, ролери, скейтборд на тема „Децата на пътя“ 
Светла Костадинова до 15 май 

136.  Изпращане на випуск 2023 
Лиляна Тангарджиева, Весела 

Захариева, Ана Стойчева 
16 май 

137.  Провеждане на Държавен зрелостен изпит по български език и литература Иванка Лалева 19 май 

138.  Провеждане на втори задължителен Държавен зрелостен изпит Иванка Лалева 23 май 

139.  
„Повишаване на мотивацията на обучение по природни науки“ – 

вътрешноинституционална квалификация 
Сибила Пиличева до 20 май 

140.  Използване на технологиите в обучението – вътрешноинституционална квалификация 
Ана Стойчева, Галина 

Авренлиева 
до 20 май 

141.  
Седмица на литературното четене по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 
Златена Тодорова до 23 май 

142.  
Честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност 

Златина Щерева, Валя 

Иванова, Сергей Пеев 
24 май 

143.  Вапцаровска лекоатлетическа щафета за деня на спорта Сергей Пеев 25 май 

144.  
Проект на VIII клас на тема „Значение, приложение и въздействие на неметалите от 

VIА и VA групи на Периодичната система върху човека и околната среда“ 
Даниела Николова до 23 май 

145.  Комбиниран урок в V клас по човекът и природата на тема „Организмите около нас“ 
Светла Костадинова, 

Красимира Караджова, 

Димитър Станчев 

до 23 май 

146.  
Провеждане на Национално външно оценяване по български език и литература в IV 

клас 
Светлана Енева 29 май 

147.  Провеждане на Национално външно оценяване по математика в IV клас Светлана Енева 30 май 

148.  Пробно НВО по български език и литература за VII и Х клас 
Златина Щерева, Димитър 

Станчев 
до 31 май 

149.  Празник на буквите в Iа, Iб, Iв класове 
Анушка Манолова, Сияйна 

Иванова, Димитринка Михова 
31 май 



150.  Училищен конкурс за плакат на тема „Търпимото поведение“ Станка Терзиева 31 май 

151.  Участие в Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ Димитър Станче до 31 май 

юни 2023 

152.  
Участие в „Ден на безопасност на движението“ (викторини, състезание) със 

съдействието на общината по случай 1 юни 
Валентин Герджиков 1 юни 

153.  
Отбелязване на годишнини на бележити учени и други забележителни дати, свързани с 

изучаваните дисциплини. 
Мария Чапанова юни 

154.  
Провеждане на Национално външно оценяване по български език и литература в VII и 

Х клас 

Светлана Енева, Иванка 

Лалева 
13 юни 

155.  Провеждане на Национално външно оценяване по математика в VII и Х клас 
Светлана Енева, Иванка 

Лалева 
16 юни 

156.  Състезание по майсторско управление на велосипед Валентин Герджиков до 30 юни 

157.  Срещи с изявени личности в областта на чуждите езици и културата Стоянка Костова юни 

158.  Час по руски с носител на езика за Х клас Стоянка Костова юни 

159.  Тържествено връчване на дипломите на випуск 2021 
Силвия Павлова, Димитър 

Станчев 
до 25 юни 

160.  „Музиката сплотява“ – училищно събитие Валя Иванова 28 юни 

161.  Провеждане на изпити за промяна на оценката за учениците в IV – VI клас Светлана Енева до 30 юни 

162.  Мениджмънт на класната стая – вътрешноинституционална квалификация 
Паулина Иванова, Златина 

Милева 
до 30 юни 

юли 2023 

163.  Изготвяне на доклад за нивото на развитие на уменията на учениците за общуване Димитър Станчев до 05 юли 

164.  
Доклад за състоянието на сградата, мебелите и оборудването след края на учебната 

година 
Виолета Георгиева до 05 юли 



165.  
Обобщение и анализ на данните за резултатите от обучението през втория учебен срок и 

учебната година 

Мария Чапанова, 

Росица Александрова 
до 5 юли 

166.  Педагогически съвет Ирина Вътева 6 юли 

167.  Провеждане на изпити за промяна на оценката за учениците в VII – XII клас 
Иванка Лалева 

Светлана Енева 
до 15 юли 

август 2023 

168.  
Проверка изправността на ел. инсталация, водопроводната инсталация и парната 

инсталация. Извършване на профилактични ремонти. 
Виолета Георгиева 10 август 

169.  Ежегодно почистване на складовите помещения за дърва и въглища. Виолета Георгиева 15 август 

170.  Осигуряване на отоплителния сезон 2022 – 2023 година Здравко Димов 31 август 

171.  Почистване на входови площадки и улуци. Оглед на покрива на училището Виолета Георгиева 20 август 

172.  Провеждане на Държавен зрелостен изпит по български език и литература Иванка Лалева 24 август 

173.  Провеждане на втори задължителен Държавен зрелостен изпит Иванка Лалева 25 август 

174.  
Извършване на основен преглед на училищната сграда, училищния двор, спортната 

площадка и съоръженията. 
Виолета Георгиева 25 август 

септември 2023 

175.  Разпределение на класните стаи Здравко Димов до 05 септември 

176.  
Провеждане на заседания на ЕКК за избор на председател и изготвяне на план за 

дейността, обсъждане на учебните програми, критериите за оценяване 
Здравко Димов до 05 септември 

177.  Годишен план за дейността на училището Здравко Димов до 05 септември 

178.  
Доклад за готовността на сградата и състоянието на мебелите и оборудването за 

началото на новата учебна година 
Виолета Георгиева до 05 септември 



179.  
Подготовка на участието на училището в инициативата Roadpol „Дни на безопасността 

на пътя“ и отбелязване на Ден без загинали на пътя – 21 септември 
Светла Костадинова до 10 септември 

180.  Подготовка за провеждане на V Училищно състезание по писмен превод Здравко Димов до 10 септември 

181.  Изработване на седмичното разписание 
Светлана Енева, Иванка 

Лалева 
до 10 септември 

182.  Изготвяне на учебните програми за разширена подготовка 
Иванка Лалева, Светлана 

Енева 
до 10 септември 

183.  Актуализиране на училищните документи 
Светлана Енева, Иванка 

Лалева 
до 10 септември 

184.  Подготовка на класните стаи за новата учебна година Здравко Димов до 10 септември 

185.  
Изготвяне на графиците за дежурство, консултации по предмети, консултиране на 

родители и ученици и водене на училищната документация, придружаване при 

извозване, провеждане на часа за спортни дейности, обедно хранене, пропускане на 

учените 

Здравко Димов до 10 септември 

186.  Изготвяне на графика за контролни и класни работи за първия учебен срок Мария Чапанова до 13 септември 

187.  
Провеждане на начален инструктаж за новоназначените и на периодичен инструктаж на 

целия педагогически и непедагогически персонал 
Красимира Колева до 14 септември 

188.  Педагогически съвет Ирина Вътева 14 септември 

 

Календарният план за дейностите на СУ ”Никола Вапцаров” за учебната 2022 – 2023 година е отворен за промени и допълнения 

през цялата учебна година. 


