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РАЗДЕЛ І 
КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 
         

      През учебната 2020/2021 година в училището се обучаваха  1318 ученици, 
разпределени в 54 паралелки. От тях в начален етап - 24 паралелки, 
прогимназиален етап – 15 паралелки и гимназиален етап – 15 паралелки. 

Постигнати бяха успехи по следните направления: 
✓ обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение; 
✓ спечелени са много отличия на общински, областни, национални  и 

международни олимпиади, състезания и конкурси; 
✓ среден успех за училището – Много добър 5,26; 

✓ много добри резултати на националното външно оценяване за учениците 
от VІІ клас; 

✓  добри резултати на ДЗИ за учениците от XII клас -  среден успех Добър 

4,18 
✓ много добри резултати на ДЗИ по италиански и английски език 

         Училището е осигурено с високо квалифицирани специалисти, което 
е  показател и за добрите резултати в подготовката на нашите ученици, които 
са конкурентоспособни на пазара на образованието и труда у нас. 

През учебната 2020/2021 година училището се включи в редица 
международни състезания и конкурси (международен конкурс за поезия в 
Италия), проекти („Еразъм +, „Научи се да даряваш” и  др.), математически 

турнири, състезания, творческо писане по английски език. 
         Разнообразните методи и подходи в работата на преподавателите, 

интерактивните методи, работата в екип и състезателния елемент в работата 
мотивираха  учениците към труд и развиване на интереси както в науката, 
така в спорта и  в изкуството. 

 През учебната 2020/2021 година училището получи редица 
благодарствени писма, плакети, грамоти, награди, купи и призове. 

          Педагогическият екип работи активно за повишаване  мотивацията на 
учениците към учене и труд, за увеличаване ролята и възможностите на 
интердисциплинарния подход в обучението и възпитанието. 

 
1. СИЛНИ СТРАНИ: 
1.1. Училището се оформя като  средно училище за изучаване на италиански и 

английски език от І до ХІІ клас. Чрез  многобройните изяви на наши ученици в 
състезания и конкурси по италиански език на национално и международно 

ниво имиджът на училището  расте  и то добива популярност. Работи се в 
сътрудничество с посолството на Република Италия, Италианския културен 
институт, Регионално управление на образованието, Министерство на 

образованието и науката, МОН, Столична община, район „Изгрев“, 
неправителствени организации. 

1.2. Работа по програмите на Кеймбридж, в часовете по английски език. 
1.3. Квалифициран учителски колектив и стремеж към непрекъснато 
повишаване на квалификацията. 

1.4. Добри връзки на училищното ръководство с Обществения съвет и 
училищното настоятелство и другите общински организации  на територията 
на  общината. 

1.5. Постоянни взаимоотношения с родителите. 
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1.6. Завоювани много спортни отличия на вътрешноучилищни, общински, 
областни и национални състезания. 
1.7. Работа по Международни и национални проекти и програми. 

1.8. Училището е високо оценено за приложените иновативни практики и 
подходи по Национална програма на Министерство на образованието и 
науката с постановление на Министерски съвет. 

1.9. Екипност при работа на деца със специални образователни потребности 
(СОП) за подкрепа на личностното развитие. 

1.10. Работа в електронна среда чрез електронни платформи 
  

2. СЛАБИ СТРАНИ:  

2.1. Сравнително голям е броят на  отсъствията по уважителни и 
неуважителни причини  през учебната 2020/2021 година, независимо от 
работата в електронна среда. 

2.2. Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици. 
2.3. Инертност в работата при някои колеги и липса на достатъчна екипност. 

2.4. Непълно познаване на нормативната уредба – ЗПУО и наредбите за ДОС. 
2.5. Недостатъчна индивидуална работа с учениците. 
2.6. Недостатъчна работа за разширяване на връзките с НПО и други 

организации и институции с цел реализиране на партньорски проекти и 
съвместни инициативи. 

 

3. ПРЕПОРЪКИ:   
3.1. Да се работи за запознаването на всички педагогически специалисти и 
непедагогически персонал с новите Държавни образователни стандарти, ЗПУО 

и за въвеждането им в практиката. 
3.2. Да продължи работата по гражданското и здравно образование на 
учениците, участие в дебати, семинари, обучения и състезания. 

3.3. Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на 
противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и се търси 
съдействие от отдела за закрила за детето. 
3.4. Да се прилагат механизма за противодействие на училищния тормоз и 

механизма за намаляване на отсъствията по уважителни и неуважителни 
причини. 

3.5. Стимулиране на учителите към самоподготовка и усъвършенстване, към 
активно преподаване и обучения чрез обмяна на педагогически опит. 
3.6. Създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез 

разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с 
новите образователни изисквания. 
3.7. Създаване на навици у учениците за опазване и обогатяване на 

материално-техническата база. 
3.8. За подобряване на междуличностните отношения в преподавателския 

екип, провеждане на тийм - билдинги и вътрешноучилищни мероприятия. 
3.9. Специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се 
привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните 

проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите 
към училищния живот. 
3.10. Подобряване на уменията за работа и комуникацията в електронна 

среда  
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РАЗДЕЛ ІІ 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ, ПРИОРИТЕТИ 

 
1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

1.1. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура с 
ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 
обществена реализация и умеещи да работят със съвременни комуникативни 

средства. 
1.2. Изграждане на личности, възпитани в дух на родолюбие и 
патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на 

конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща 
европейска държава. 

1.3. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка 
за активен и здравословен начин на живот. 
1.4. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, 

развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. 
1.5. Утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно 

и последователно навлизане на децата и  учениците в обективния свят на 
обществото или в отделна негова част. 
1.6. Адаптиране на новите учебни планове към изискванията за изграждане 

на гражданско общество у нас. 
 
2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

2.1. Утвърждаване на 105. СУ „Атанас Далчев” като конкурентноспособно 
училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки 

добродетели при подготовката им за социализация и реализация. 
2.2. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия 
колегиум. 

2.3. Обособяването му като екип от високо отговорни личности, проявяващи 
толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство. 
2.4. Прилагане на творческо и критично мислене в осъществяване на 

учебния процес  за утвърждаване на младия човек като гражданин на 
България и света.  

2.5. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира 
знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със 
социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, 

противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. 

 
3. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО 

3.1. Издигане и утвърждаване престижа на училището. 
3.2. Повишаване качеството на учебната  работа чрез новите 
предизвикателства в системата на образованието. 

3.3. Ускорено и ефективно изучаване на чужди езици и овладяване на трайни 
знания и умения. 

3.4. Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално 
развитие на подрастващите. 
3.5. Създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява 

чрез разгръщане на творчеството и иновации и за обмяна на добри практики. 
3.6. Повишаване привлекателността на учителската професия и социалния 

статус на педагогическия специалист. 
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3.7. Поддържане на капацитета на човешките ресурси за ефективно 
изпълнение на функциите на педагогическите специалисти. 
3.8. Развиване личността на ученика чрез овладяване на ключови 

компетентности в учебния процес и прилагането им в конкретни практически 
задачи. 
3.9. Изграждане на образовани личности, осъзнати за силните си страни и 

способни да ги развиват и използват за себе си и в полза на другите и с 
възможности за реализация. 

       
4. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  
4.1. Изграждане и утвърждаване на собствен облик и училищни ценности, 
които да отличават училището от другите. 

4.2. Поставяне на ученика в центъра на цялата дейност, грижа и внимание за 
неговото развитие и обучение. 

4.3. Усъвършенстване на работата с по-трудно справящи се и с напреднали 
ученици в училище и във виртуална среда. 
4.4. Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно 

съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на 
знанията. 

4.5. Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на 
знания и тяхното правилно използване. 
4.6.  Използване на „Microsoft Оffice 365“ Teams, Forms, електронен дневник в 

процеса на работа. 
4.7. Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на 
демократизация в обществото. 

4.8. Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици, чрез 
прилагане на нови форми и методи на обучение чрез проекти.  

 
5. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
5.1. Превръщане на училището  във водещо учебно заведение за изучаване на 

италиански език. 
5.2. Повишаване качеството на обучението по информатика и 

информационни технологии в процеса на обучение. 
5.3. Повишаване качеството на обучението по английски език като 
универсално средство за комуникация в съвременния глобализиращ се свят 

чрез  работа по системата на Кеймбридж. 
5.4. Възпитание на учениците в духа на общочовешките ценности 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 
1. АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК  ОТГОВОРНИК 

1. Организация по откриване на 

учебната 2021/2022 год. 

15.09.2021 г. Комисия по откриване 

 
2. 

Изготвяне на учебните 
програми по ИУЧ, ФУЧ, 

Избираема профилирана 
подготовка 

15.09.2021 г. Преподавателите  

3. Изготвяне (актуализиране) на: 10.09.2021 г.  Училищно ръководство,  
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✓ Списък - образец №1 за 
учебната  2021/2022 г.   

✓ Правилник за   дейността   

на училището; 
✓ Годишен план с график за 

дейностите; 
✓ Правилник за вътрешния 

трудов ред; 

✓ Правилник за осигуряване 
на безопасни условия на 
обучение, възпитание и 

труд; 
✓ Етичен кодекс; 

✓ Стратегия на училището; 
✓ Програма за предоставяне 

на равни възможности и 

за приобщаване на деца и 
ученици от уязвими групи; 

✓  Програма за превенция на 
ранното напускане на 
училище                           

председатели на 
комисии 

4. Докладване на ПС за 
резултатите на учениците на 

самостоятелно обучение и на 
явяващите се на 
приравнителни и 

поправителни изпити 
ученици в дневна форма на 

обучение 

10.09.2021 г. Заместник – директори  
по  УД  

5. Разпределяне  на 
задължителната училищна 

документация за началото на 
учебната година 

14.09.2021 г. Домакин, 
Класни ръководители 

6. Раздаване на учебниците 
на  учениците от І – VІІ клас 

по предварително изготвен 
график 

До  
14.09.2021 г.   

Домакин,  
класни ръководители  

7. Изработване на седмично 

разписание и часови график 
на учебните часове 

14.09.2021 г. Малинка Петрова, 

Ръководител 
направление „ИКТ“ 

8. Изготвяне на график за 
консултации на 

преподавателите с ученици, 
родители, ІІ час на класа, 
дежурство  

28.09.2021 г. Преподавателите,  
Заместник–директори   

по УД 

9. Изготвяне на график за 
класни и контролни работи 

през І учебен срок 

28.09.2021 г. Преподаватели по 
предмети 

10. Оформяне и представяне на 

директора на училищната 
документация:  лични 
ученически карти, книга за 

28.09.2021 г. Заместник – директори   

по УД,  
Класни ръководители 
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подлежащи на задължително 
обучение деца до 16. годишна 
възраст 

11. Избор на членове на 
ученическия парламент – VIII 

– ХІI клас 

29.09.2021 г. Класни ръководители 

12. Изготвяне на план за работа 

на:  
✓ УКБППМН; 
✓ Комисия за безопасност на 

движение 
✓ Комисия за действие при 

бедствия, аварии, 
катастрофи ; 

✓ Комисия за безопасни и 

здравословни условия на 
обучение и труд; 

✓ Комисия по етика и 
конфликти;    

✓ Комисия за работа в 

електронна среда; 

04.10.2021 г. Председателите на 

комисиите 

13. Изготвяне на конспекти, 

изпитни билети и изпитни 
теми и критерии за 
учениците на самостоятелна 

форма на обучение и на 
явяващите се на 

приравнителни изпити и 
представяне за утвърждаване 

Постоянен Заместник – директори   

по УД,  
Преподаватели по 

предмети 

14. Изготвяне на планове за 

работа на методическите 
обединения 

11.10.2021 г. Председатели на МО 

15. Определяне на приоритетите 
за подобряване на 

материално-техническа база 

31.10.2021 г. Директорът 

16. Удовлетворяване на най-
неотложните потребности от 

учебно-технически 
средства,  DVD и 

мултимедийна  техника 

29.10.2021 г. Директор, 
 Заместник – 

директори   
по УД,  

председатели на МО 

17. Издирване на деца, 

подлежащи на задължително 
обучение и непредставили 
бележки, удостоверяващи 

записването им в други 
училища 

29.10.2021 г. УКБППМН 

18.  Награждаване на 
победителите в Трети 
национален ученически 

фестивал за Буктрейлъри 

Март 
2022 г. 

Нина Серкова 

19. Провеждане на медицински 

прегледи и проверка за 

ежемесечно  

и след 

Медицински  сестра 
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паразити на учениците. ваканции 

20. Проследяване на 

здравословното състояние на 
учениците в условията на 
пандемия 

ежевдневно Медицински сестри и 

преподаватели 

21. Организиране на  отдиха на 
учениците (екскурзии, зелени 

и сини училища, лагери и др.) 
в нормални условия и в 
условия на пандемия 

Учебна 
година 

Училищно ръководство, 
класни  ръководители, 

преподаватели 

22. Изготвяне на план за работа 
през зимата, който да 

осигури почистване на снега 
и нормален учебен процес. 

08.11.2021 г. Заместник – директор   
по АСД,  

преподаватели  по ФВС  

23. Провеждане на родителски 
срещи в училище, при 
спазване на всички 

противоепидемични мерки и 
в електронна среда  

Септември, 
ноември  
2021 г.   

Март, април, 
юни,  

 2022 г. 

Училищно ръководство, 
класни ръководители  

24. Провеждане на консултации с 

родители и ученици в 
училище и в електронна 
среда 

съгласно 

графици 

преподаватели 

 
2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК  ОТГОВОРНИК 

1. Работа с електронен 
дневник и въвеждане на 
актуална информация  

постоянен Директор и  
ЗД по УД и ръководител 

ИКТ  
2. Получаване на санитарно 

разрешително от РЗИ 

(районна здравна 
инспекция) за 

целодневната организация 
на учебно-възпитателния 
процес                                  

                              

13.09.2021 г. Директор 

3. Дейности за професионално 

ориентиране и кариерно 
развитие на учениците    

септември 

2021 г. 

класни ръководители  

4. Изготвяне на план за 
хигиенизиране на 
училищната сграда и 

дворните площи 

октомври 
2021 г. 

Заместник – директор  по 
АСД , Комисия 

5. Превантивна работа  с 

всички ученици с цел 
предотвратяване 
на  рушене и унищожаване 

на училищното имущество. 

Септември 

 2021 г. 

Заместник – директор  

 по УД  

6. Планиране на ремонтните и февруари  Директор, 
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строителните дейности 2022 г.  Заместник – директор 
 по АСД    

7. Определяне на 
приоритетите при 
придобиването на 

материално-техническата 
база и тяхното 

йерархическо подреждане 

Май/ 
септември 

2022 г. 

Директор, Заместник- 
директор  по АСД, 

Домакин 

 
8. 

Задоволяване на най-
неотложните потребности 

от учебно-технически 
средства. 

Целогодишен Директор, ЗД по АСД, 
Домакин 

        
3. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК  ОТГОВОРНИК Партньори 

СЕПТЕМВРИ 2021 г.  

1. Тържествено откриване 

на новата учебна година 

15.09.2021 г. Комисия по 

откриване 

 

2. Отбелязване  Деня на 
независимостта на 

България-22 септември 

21.09.2021 г.  Ученически 
парламент 

Преподаватели ИЦ 

 

3. Европейски ден на 
езиците „Открий 

езиковото богатство и 
традициите в Европа“ - 
онлайн игра 

28.09.2021 г. 
 

 
 
  

Преподаватели  по 
чужди езици 

Национален 
музей 

„Земята и 
хората“ и 

мрежата на 

културните 
центрове на 

страните от 
ЕС EUNIS и 
Европейскат

а комисия 

ОКТОМВРИ 2021 г.  

4. Отбелязване на 
Международния ден на 

учителя 

05.10.2021 г. Ученически 
парламент 

 

5 Европейска седмица на 
програмирането 

05.10.2021 – 
20.10.2021 г. 

Учители по 
информатика и 
информационни 

технологии 

 

6. Седмица на 
италианския език по 

света 

19.10.2021 – 
23.10.2021 г.  

преподаватели  по 
италиански език  

 

7. Отбелязване на Деня на 
народните будители    

29.10.2021 г. Ученически 
парламент 

 

8.  Национална седмица на 
четенето 

Октомври 
2021 г. 

класни 
ръководители и 

преподаватели по 
БЕЛ 
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9. Седмица на бащата  Октомври 
2021 г. 

Класни 
ръководители  

1.- 4. клас 

 

НОЕМВРИ 2021 г.  

10. Световна седмица по 
предприемачество 

Ноември 
2021 

Класни  
ръководители  

3.в, 3.е клас 

Джуниър 
Ачийвмънт 

България 

11.  Ден на народните 
будители –организиране 
на мероприятия 

01.11.2021- 
05.11.2021г. 

Преподаватели по 
ИЦ,БЕЛ,ИИ,ИТ 

 

12. Организиране на 

мероприятия по повод 
на Световния ден за 

борба със СПИН 

29.11.2021 - 

01.12.2021 г. 

Ученически 

парламент  и 
Галя Накова, 

психолог 

 

13. 105 СУ „ Атанас Далчев“ 
търси талант 
(Във връзка с 

предстоящия юбилей на 
училището) 

 

Ноември 
2021г. 

Преподаватели от 
всички предметни 
области и ученици 

начален, 
прогимназиален, 

гимназиален етап 

 

14. Конкурс за написване 
на литературна творба, 
посветена на юбилея на 

училището 

Ноември 
2021г. 

Преподаватели 
БЕЛ 

 

15. Конкурс за лого и слоган 
на  юбилея  

Ноември 
2021 

Преподаватели 
БЕЛ, ИТ, ИИ 

 

ДЕКЕМВРИ 2021 г.  

16. Конкурс за клип с 

химна на училището 

Декември 

2021г. 

Преподаватели ИТ  

17. Коледен базар   
„Деца помагат на деца” 
в условия на пандемия 

Декември 
2021г. 

Класни 
ръководители 

 

18. „Коледа с песни и танци 
– Коледни чудеса за 
всички”  

Празник по класове      

Декември 
2021 г.  

Класните 
ръководители 

 

19. Конкурс за web сайт, 
посветен на юбилея на 
училището: „ Уроците на 

патрона – вчера, днес и 
утре‘ 

Декември 
2021г. 

Малинка Петрова  
Преподаватели ИТ 

 

ЯНУАРИ  2022 г.  

20. Великите физици и 

техните открития  - 
изложба  

Януари 

2022г. 

     Катя Иванова   

21. Техниката през вековете - 

изложба 

Януари  

2022г. 

Катя Иванова   

22. Айнщайн и „ вратите“ 
към УСПЕХА – тематична 
вечер и експозиция 

Януари 
2022г. 

Йорданка Антонова  
Катя Иванова 
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ФЕВРУАРИ 2022 г.  

23.. Отбелязване на 
годишнина от 

обесването на Васил 
Левски 

19.02.2022 г. Класни 
ръководители 

Преподаватели по 
ИЦ 

 

24.. Ден на розовата 

фланелка - 
Международен ден за 
борба с училищния 

тормоз 

26.02.2022г. Ученически 

парламент 

 

25.. Изложба на мартеници Февруари 
2022 г. 

Учители ЦДО  

26. Театрална вечер: 

„Учим английски език 
чрез театрално 
изкуство“ 

Превод на творби на 
Атанас Далчев на 
италиански език 

Февруари 

2022 г. 
 
 

Февруари – 
Май 

2022 г. 

Преподаватели АЕ 

 
 
 

 
Преподаватели по 

Ит.Е 

 

МАРТ 2022 г.  

27. Отбелязване на 
Национален празник на 
България Трети март  

Ден на Освобождението 
на България  

02.03.2022 г. Преподаватели по 
ИЦ, класни 

ръководители, 

учители ЦДО,  
 ученически 
парламент 

 

28. Отбелязване на 
Международния ден на 
жената 

08.03.2022 г. Даниел Иванов,  
М. Сракмаджиев, 
Ч. Ветов, В. Вълев, 

Боян Александров, 
Илия Димитров, 
Иван Хинков, 

 Огнян Иванов 

 

29. Национален конкурс за 
рисунка, илюстрация и 

есе (на български и на 
италиански език) на 
тема „Атанас Далчев-

познатият – непознат“ 

       Март  
       2022 г. 

Преподаватели по 
ИИ, БЕЛ 

 

30. Седмица на 
италианския език и 

култура 

Март  
2022 г. 

Преподаватели по 
Италиански език 

 

31. Празник на буквите 
съобразен с 
епидемичната 

обстановка 

Март 
 2022 г. 

Класни р-ли на 
първи клас 

 

32. ART TRAILER – 
вдъхновен от 

творчеството на Атанас 
Далчев  

Март 
2022 г. 

Преподаватели ИИ 
БЕЛ, Музика, ИТ 

 

АПРИЛ 2022 г.  
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33. Рисунка на асфалт: 
„Художникът и вятъра“ 

Април 
2022г. 

Преподаватели ИИ  

34. Пролетен 

благотворителен базар 
(съобразен с 
епидемичната 

обстановка) 

15.04.2022 г. Класни 

ръководители  

 

35. Ден на Земята 
 

21.04.2022-
22.04.2022 г. 

Класни 
ръководители 

1- 4. клас 

 

36. Отбелязване на 
Националния празник 

на Италия – Ден на 
освобождението 

18.04.2021- 
21.04.2022 г. 

Ил. Градинарова, 
Св. Соваджиева 

 

37. Пленер „Характер и 
талант“ 

29.04.2022- 
30.04.2022 г. 

Преподаватели ИИ  
 

38. Среща със семейството 

на Атанас Далчев 

Април 

2022 г. 

Комисия  

39. Изложба посветена на 
творчеството на Атанас 

Далчев – факсимилета, 
корици, изображения, 
предговори, 

фотографии  

Април 
2022 г. 

Преподаватели по 
ИЦ, БЕЛ 

 

40. Изложба – „Българското 
училище от 

Възраждането до наши 
дни“ – архитектурен 
облик и духовни 

традиции 

Април 
2022 г. 

Преподаватели по 
ИЦ, БЕЛ 

 

41. 85 балони – 85 мечти  
 

Април 
2022г. 

Преподаватели 
начален етап 

 

42. Тържествено 

отбелязване празника 
на училището – 85 
години 105. СУ“ Атанас 

Далчев“ 

      Април  

       2022 г. 

Комисия  

МАЙ 2022 г.  

43. Изучаване и 
съхраняване на 

традициите и историята 
на българската армия – 
отбелязване на 6 май –

Ден на храбростта и 
празник на Българската 
армия (мероприятия по 

проект - Национална 
програма на МОН и на 

МО) 

03.05.2022 г. Преподаватели ИЦ  

44. Ден на Европа 
Ученическо 

09.05.2022 г. Заместник-
директори по УД, 
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самоуправление Ученически 
парламент 

45. Изпращане на XII клас 

съобразено с 
епидемичната 
обстановка 

13.05.2022 г. Комисия по 

организация  

 

46. Отбелязване на Деня на 
славянската писменост 
и култура - Литературна 

вечер с поета Николай 
Милчев 

23.05.2022 г. Ученически 
парламент 

Преподаватели 

БЕЛ 

 

47. Организиране на 

абитуриентския бал на 
випуск 2022 

Май 

 2022 г. 

Класни 

ръководители на  
ХII клас  

 

48. Участие в 
Международен конкурс 

„Младежи и поезия“ в 
град Триуджо-Италия 

Май  
2022 г. 

Жанет Борлакова, 
председател на 

МО по Ит.Е 

 

49. Отбелязване на 

Националния празник 
на Италия – Ден на 
републиката 

31.05.2022 г. Св. Соваджиева 

Ж. Борлакова 

 

ЮНИ 2022 г.  

50. Провеждане на лятна 

училищна занималня от 
1. – 4. клас 

Юни 

2022 г. 

Класни 

ръководители 

 

51. Ден на Ботев и 

загиналите за свободата 
на България   

02.06.2022 г. Ученически 

парламент и 
Преподаватели ИЦ 

 

52. Конкурс „Писатели в 
тревата“ в гр. Оменя 

Италия 

Юни – Юли 
2022 г. 

Преподаватели 
Ит.Е 

 

 
4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ 

 

№ ОЛИМПИАДИ И 

СЪСТЕЗАНИЯ 

СРОК ОТГОВОРНИК  

1. Участие в състезания, 
организирани от СБНУ за 
учениците от 1.- 4. клас 

по график  Гергана 
Стоилова, главен 
учител І-ІV клас 

СБНУ 

2 Софийски математически 

турнир; 
Коледно математическо 

състезание;  
Великденско 
математическо състезание 

по график класни 

ръководители 
✓ - 4. клас 

 
 
 

 

3. Математика без граници 

✓ Първи кръг (есен) 
✓ Втори кръг (зима) 

✓ Трети кръг (пролет) 
✓ Финал - гр. Несебър, 

Съгласно 

график 
 

 Педагогическа 
асоциация 

„Математика 
без граници“ 
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България 

4. Национално състезание за 
речеви и комуникативни 

умения по АЕ 
✓ Общински кръг 
✓ Областен кръг 

✓ Национален кръг 

 
 

 
Съгласно 
график 

Преподаватели 
по АЕ 

 

5. Многоезично състезание 
АЕ, Ит.Е 

Съгласно 
график 

преподаватели 
по АЕ и Ит.Е 

 

6. Ученически олимпиади по 

различни предмети: 
общински, областен и 

национален кръг 
 

 

 
Съгласно 

график 

преподаватели РУО - София 

- град 

7. Интердисциплинарно 
състезание „Знам и мога“ 

за учениците от 4. клас 

Съгласно 
график 

Преподаватели 4. 
клас 

 

8. Spelling Bee – състезание 
по правопис на английски 

език 5.-7. клас 

Януари 
Февруари 

2022 г. 

Преподаватели 
по английски 

език 

 

9. Творческо писане на 
английски език 6.-12.клас 

Януари 
Февруари  

2022 г. 

Преподаватели 
по английски 

език 

 

10. Европейско кенгуру 19.03.2022 г. Преподаватели 

по математика и 
класни 

ръководители  
1. – 4. клас 

 

11. Пролетно математическо 
състезание за учениците 

от 4. клас 

28.03.2022 г. Класни 
ръководители  

на 4. клас 

 

12. Математическо състезание 
„Млади таланти“ за 

ученици от 4. клас 

09.05.2022 г. Класни 
 ръководители на 

4. клас 

 

13. Годишно състезание на 
Асоциацията на 
Кеймбридж училищата 

Март 
 2022 г. 

Преподаватели 
по английски 

език 

 

14. Провеждане на 

Кеймбридж-сертификатни  
изпити по английски език  

съвместно с АВО 

Юни  

2022 г. 

Преподавателите 

по английски 
език 

 

 

5. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА, 
ЦИРК И КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ 

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК  ОТГОВОРНИК 

1. Съгласно представените 
оферти и докладни 
записки 

постоянен  класни  ръководители 

2. Образователен театър 
„Забавна наука“ 

целогодишно класни  ръководители  
 начален етап 
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6. УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР 

 

№ СПОРТНИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК  ОТГОВОРНИК 

1. Участие в районно 

първенство по футбол 

Ноември 

2021 г. 

Преподавателите по 

ФВС 

2. Участие в турнир по 
баскетбол и 

минибаскетбол 
организиран от БК „ЦСКА’’ 

1. - 5. клас 

Ноември 
2021 г. 

Преподавателите по 
ФВС 

3. Вътрешни първенства за 

определяне на училищни 
отбори по 

✓ Баскетбол 

✓ Волейбол 
✓ Футбол 
✓ Тенис на маса 

✓ Шахмат  

Декември 

2021 г. 

Преподавателите по 

ФВС 

4. Участие в коледния 

турнир по минибаскетбол 

Декември 

2021 г. 

Преподавателите по 

ФВС 

5. Вътрешни първенства за 

определяне на училищни 
отбори по 

✓ Баскетбол 

✓ Волейбол 
✓ Тенис на маса 

✓ Шахмат 

Януари 

2022 г. 

Преподавателите по 

ФВС 

6. Приятелски срещи по 

минибаскетбол 

Февруари 

2022 г. 

Преподавателите по 

ФВС 

7. Участие в зонални 
първенства 

Март 
2022 г. 

Преподавателите по 
ФВС 

8. Участие в турнира за 
купата на „Кока - Кола’’ по 

футбол 

Март 
2022 г. 

Преподавателите по 
ФВС 

9. Градско първенство – 

ученически игри 2022 г. 

Април  

2022 г. 

Преподавателите  по 

ФВС 

10. Великденски турнир по 

баскетбол 

Април 

2022 г. 

Преподавателите  по 

ФВС 

11. Републиканско първенство 

2022 година 

Май  

2022 г. 

Преподавателите  по 

ФВС 

12. Турнира за купата на 

„Кока - Кола’’ по футбол 

           Май 

            2022 г. 

Преподавателите  по 

ФВС 

13. Турнир по футбол „Не на 
дрогата’’ 

Май 
 2022 г. 

Преподавателите  по 
ФВС 

14. Турнир по тенис на маса 
8. – 11. клас 

Юни 
 2022 г. 

Преподавателите  по 
ФВС 
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7. ЕКСКУРЗИОННА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 
 

№ ДЕЙНОСТИ СРОК  ОТГОВОРНИК 

1. Бели училища – при 
спазване на 

противоепидемични мерки 

Януари  
Февруари 2022 г. 

Класни ръководители 

2. Зелени училища -при 

спазване на 
противоепидемични мерки 

Април-Май  

2022 г.  

Класни ръководители 

3. Екскурзии с учебна цел по 
определена тематика-  при 
спазване на 

противоепидемични мерки 

по график и 
според 

тематичните 

разпределения 

Преподавателите 

 
8. ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА 

 

№ ЗАДАЧИ СРОК  ОТГОВОРНИК 

1. Организиране на 
периодични срещи на 

ръководството с 
преподавателите по: 
✓ степени на образование;  

✓ предметни области; 
✓ новоназначени учители; 

постоянен Училищно ръководство 
  

2. Планиране на: 
✓ дейности за повишаване 

на квалификацията на 
учителите; 

✓ броя на постъпващите 

първокласници и 
осмокласници; 

✓  броя на пенсиониращите 

се педагогически кадри; 
✓ нуждите от 

педагогически кадри; 
✓ необходимата учебна и 

училищна документация. 

Постоянен Училищно 
ръководство, 

комисиите 
Завеждащ 

„Административна 

служба”, 
 домакин 

3. Превантивна работа  с 
всички ученици с цел 

предотвратяване 
на  рушене и унищожаване 
на училищното имущество 

постоянен Психолог 

4. Създаване на условия по 
всички учебни предмети за 

повишаване на езиковите и 
писмените компетенции на 

учениците чрез поставяне 
на различни дидактически 
задачи  (изработване на 

есета, доклади, реферати и 
др.) работа в електронна 
среда 

постоянен Преподавателите 
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6. Популяризиране  на 
добрите постижения на 
учениците чрез поставяне 

на материали на 
информационното табло и 

други начини и средства 

постоянен Преподавателите 

7. Осъществяване 

на  превантивна дейност за 
намаляване броя на 
безпричинните отсъствия 

на учениците чрез 
провеждането на срещи и 
разговори с родителите и 

учениците 

постоянен Преподавателите 

8. Преглед на състоянието на 

учебната и училищна 
документация – електронни 

дневници, лични картони, 
Книга за подлежащите на 
задължително обучение, 

Главна книга 

постоянен Заместник - директор  

по УД 

9. Изготвяне на критерии за 

оценка на знанията на 
учениците – на входно и 
изходно ниво 

септември/ 

октомври  
2021 г. 

Главни учители, 

председатели на МО, 
преподаватели  

10. Провеждане на тестове за 
входно равнище и 

представяне на анализ за 
резултатите  

октомври 2021 г. преподавателите 

11. Провеждане на класните 
работи за първия и втория 
срок 

съгласно график преподавателите 

12.  Национално външно 
оценяване за учениците от 

ІV клас по: 
✓ БЕЛ 
✓ Математика          

 
26.05.2022 г. 

27.05.2022 г.  

Училищно 
ръководство, 

Класни ръководители  
на ІV клас 

13.  Национално външно 
оценяване за учениците от 

VІІ клас по: 
✓ БЕЛ 

✓ Математика               

 
14.06.2022 г. 

16.06.2022 г.  

Директор, 
Заместник – директор 

по УД, 
председатели на 

комисии 

14. Национално външно 
оценяване за учениците от 

Х клас по: 
✓ БЕЛ 

✓ Математика               

 

14.06.2022 г. 

16.06.2022 г. 

Директор, 
Заместник – директор 

по УД, 
председатели на 

комисии 

15. Оценяване на дигиталните 

компетентности 

Юни 2022 Директор, ЗД по УД, 

преподаватели по ИТ 
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16. Национално външно оценяване 
за учениците от Х клас по 
чужди  езици               

17.06.2022 г. Директор, ЗД по УД, 
преподаватели по ЧЕ 

15. Провеждане на ДЗИ за 
учениците от ХІІ клас 

✓ БЕЛ 
✓ Втори държавен изпит 

 
18.05.2022 г. 

20.05.2022 г.  

Директор, ЗД по УД, 
Председател на 

зрелостна комисия 

16. Организиране на 
церемония по връчване на 
дипломите за средно 

образование на випуск 
2022 

Съгласно график Училищно 
ръководство, 

 Класни ръководители 

на ХІІ клас 

17. Организиране и 
провеждане на изпитните 

сесии на учениците на 
самостоятелно обучение, на 
приравнителни и 

поправителни изпити  

януари, 
февруари, април, 

юни, юли  
2022 г. 

 
Заместник – директор 

 по УД,  
преподавателите 

18. Определяне на часовете по 

ИПП, ИУЧ и ФУЧ за 
2022/2023 година на 
основание на подадени от 

родителите заявления 

май-юни 2022 г.  

ЗД по УД,   
класни  ръководители 

19. Приемане и записване на 

ученици през 2021/2022 
година и за 2022/2023 год, 
съгласно установения ред 

от ПС и ЗПУО 

постоянен Директор, 

Заместник-директори 
УД 

20. Изготвяне на проект на 

Списък-образец №1 за 
учебната 2022/2023 г. 

юли 

2022 г. 

Директор 

 

9. ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ  И  ПРИОРИТЕТИ  В  РАБОТАТА  СЪС  
СУБЕКТИТЕ  ОТ СОЦИАЛНАТА  СРЕДА 

 
    А. Интеграционни връзки 

Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни 
институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно 
въздействие върху подрастващите. 

Участие в регионални, национални и международни проекти и програми 
за обмен на практически опит и идеи между учители и специалисти. 

Съвместна дейност с: 
✓ детска педагогическа стая; 
✓ полиция, съдебна власт и прокуратура; 

✓ здравеопазване; 
✓ общинска администрация; 
✓ РУО на МОН; 

✓ Училищно настоятелство; 
✓ Обществен съвет; 

✓ Спортни клубове и дружества; 
✓ Социално-педагогически кабинет за превантивна работа с деца с 

отклонения в  поведението; 
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✓ Педагогически консултативен кабинет; 
✓ Национален съвет по наркотични вещества; 
✓ Дирекция „Социално подпомагане”; 

✓ Агенция „Закрила на детето”; 
✓ Регионален център за личностна подкрепа.  

 

Б. Взаимодействие с родителите  
✓ Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез 

съвместна дейност с Училищното настоятелство и Обществения съвет; 
✓ Ангажиране на Училищното настоятелство при решаване на проблеми по 

записване  и задържане на ученици, подлежащи на задължително 

обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на 
материалната база; 

✓ Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за 

постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание; 
✓ Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни 

мероприятия. 
✓ Поддържане на табло за информация на родителите. 

 

10. ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ОТНОСНО ИНОВАЦИИ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ 
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. 

         За учебната 2021/2022 година 105.СУ „Атанас Далчев“  си поставя за цел 
да наложи и разшири обхвата и използването на онлайн платформата си за 
обучение в следните направления: 

1. Увеличаване на обучаваните през платформата ученици в самостоятелна 
форма на обучение с изявени дарби, хронични заболявания и по желание на 
родител. 

2. Разширяване в обхвата на предлаганите консултации с родители и ученици 
в онлайн среда.  

3.Обучение през платформата ученици в самостоятелна на обучение в 
България и от чужбина. 
4.Поддържане на център „Иновации“ с техника и високоскоростен оптичен 

интернет, с възможност за провеждане едновременно на три онлайн сесии по 
три различни учебни предмета. 

5.Организиране на онлайн помощен център „Ученици помагат на ученици“ – 
ученикът става учител- създаден екип за интернет безопасност – уроци от 
ученици. 

 
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ     
 

Септември – 08.09.2021 г. 
Запознаване на родителите от осми  клас с: 

✓ мерки за безопасност в условия на пандемия; 
✓ учебните планове и учебни програми, по които се обучават учениците в 

осми клас; 

✓ преминаване от дневна - присъствена в дневна – ОЕСР и обратно; 
✓ извънкласни дейности;  

 

Септември – 09.09.2021 г. 
Запознаване на родителите от първи клас с: 

✓ мерки за безопасност в условия на пандемия; 
✓ учебните планове и учебни програми, по които се обучават учениците в 

първи клас; 
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✓ целодневната организацията  на учебния ден в първи клас; 
✓ хранене на учениците; 
✓ извънкласни дейности;  

 
Септември 2021 г. – присъствени при спазване на противоепидемични 
мерки и/или чрез онлайн среща 

Запознаване на родителите с: 
✓ правилника за  дейността  на училището; 

✓ учебните планове, по които се обучават учениците; 
✓ организацията  на учебния процес; 
✓ графика за консултации на преподавателите; 

✓ графика за провеждане на ІІ час на класа; 
✓ графика за провеждане на класни и контролни  работи през І учебен 

срок; 

✓ избор на представители по паралелки за Училищното настоятелство.  
 

Ноември 2021 г. – родителска среща - консултация 
✓ Запознаване на родителите с резултатите от входните нива по предмети; 
✓ Обсъждане на поведението и дисциплината на учениците; 

✓ Насоки и препоръки от преподавателите;  
 

Февруари 2022 г.  
✓ Отчитане постиженията на учениците от първия срок; 
✓  Запознаване с резултатите на учениците към настоящия момент; 

✓ Запознаване родителите на учениците от ІV клас с видовете паралелки в 
V клас и критериите за прием на ученици в тях. 

 

Март 2022 г. за учениците от XII клас 
Запознаване родителите на учениците от ХІІ клас с: 

✓ Организацията и провеждането на ДЗИ; 
✓ Изпитите по италиански език и литература, съгласно подписаното между 

Р България и Р Италия споразумение. 

 
Април 2022 г. – за VІІ клас 

✓ Запознаване на родителите на VІІ клас с Наредбата за кандидатстване 
след VІІ клас и с графика на дейностите за кандидатстване; 

✓ Запознаване  на родителите с план – приема в 105. СУ „Атанас Далчев“ 

 
Май 2022 г. 

✓ Запознаване родителите на учениците от ІV клас с разпределение на 

учениците по паралелки в V клас след класиране, съгласно критерии  
 
Юни 2022 г. 

Среща с родителите на бъдещите първокласници през учебната 2022/2023 г. 
 

 


