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Стратегията за развитие на 105. СУ „Атанас Далчев" – София е разработена  на основание 
на чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО  и чл. 7 от ЗФУКПС  и обхваща периода от 15.09.2016 г. до 15. 
09 2020 г.   
Стратегията е приета е на заседание на Педагогическия съвет от 13.09.2016 година.  
 
 
ЗПУО1 – Закон за предучилищното и училищното образование, Обн., ДВ, бр. 79/2015 г., в 
сила от 01.08.2016 г. 
ЗФУКПС2 – Закон за финасовото управление и контрол в публичния сектор, Обн. ДВ.бр. 
21 от 10. март 2006 г., изм. ДВ. бр. 42 от 5. юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 16. юли 2010 г., 
изм. ДВ. бр. 98 от 13. декември 2011 г., изм. ДВ. бр. 15 от 15. февруари 2013 г., изм. ДВ. бр. 
43 от 7. юни 2016 г. 
 
     Докладът за изпълнение на стратегията за развитие на училището през периода 
2016/2020 година е изготвен от фокус-група, определена със заповед на директора на 
105. СУ „Атанас Далчев“ в състав: 
Председател: Вергиния Спасова Иванова, старши учител начален етап I – IV клас (в 
момента на определяне на фокус групата е главен учител І - ІV клас )  
Членове: 

1. Нина Михайлова Серкова, учител по италиански език в гимназиален етап  
2. Йорданка Милчева Антонова, старши учител ХООС  
3. Мирела Димитрова Марчева,  старши учител по английски език 
4. Мария Цветанова Павлова, учител по български език и литература 
5. Яна Николаева Досева, ресурсен учител, логопед, координатор ЕПЛР 

 
     Стратегията за развитие на 105. СУ „Атанас Далчев“ в периода 2016 – 2020 година е 
разработена въз основа на нормативната рамка, заложена в националното 
законодателство в сферата на образованието и науката (чл. 263, ал.1, т.1 от ЗПУО1  и чл. 
7 от ЗФУКПС ) и насоките, поставени в нормативните документи на Европейската 
комисия за развитие и европейско сътрудничество. 
     Съхранявайки традициите и прилагайки принципите на качествено и ефективно 
образование, 105. СУ „Атанас Далчев“ се стреми да изгради образ на съвременно, 
модерно и иновативно училище с доказано име в сферата на образованието сред своите 
партньори и общественост. 
     В изпълнение на Стратегията са разработени „Планове за действие с финансиране“. 
     Отчетът на изпълнение на стратегията е на базата на заложните приоритетни 
направления: 
Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, научно, 
културно и спортно средище. 
Приоритетно направление 2:  Повишаване на качеството и ефективността на 
училищното образование и подготовка. 
Приоритетно направление 3: Усъвършенстване системата за квалификация, 
преквалификация и обучение. 
Приоритетно направление 4: Осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено 
образование и за развитие потенциала на всеки ученик, с цел неговата личностна, 
професионална и гражданска реализация в обществото. 
Приоритетно направление 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в 
училището. 
Приоритетно направление 6: Взаимодействие с родителската общност, 
сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и органи  (чл.2 ал.2 от ЗПУО). 
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Приоритетно направление 7: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за 
свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, 
инициатива и творчество. 
Приоритетно направление 8: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда 
на училището.     
Приоритетно направление 9: Участие в програми и проекти ((международни, 
национални, регионални и вътрешни) 
Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с 
медии и външни звена, изграждащи имидж на учебното заведение. 
Приоритетно направление 11: Оцеляване на училището в извънредни ситуации. 
 
     След като наблюдава изпълнението на Стратегията за развитие на училището през 
периода 2016 – 2020 година, фокус-групата прави следния анализ, с който се определя 
качествено състоянието  на училището като система, като се отчитат силни  и  слаби 
страни, възможности и заплахи към края на 2020/2021 учебна година.  

 
АНАЛИЗ НА МОМЕНТНОТО СЪСТОЯНИЕ 

 
СИЛНИ СТРАНИ 

 
Приоритетно направление 1: Утвърждаване на училището като институция, 
научно, културно и спортно средище 

 105. СУ „Атанас Далчев“ има дългогодишни традиции и резултати в 
чуждоезиковото обучение; 

 Работи по съвременни италиански програми, въз основа на подписано през 
2006 година споразумение между Министерството на външните работи на Република 
Италия и   МОН на Република България; 

 105. СУ е едно от четирите училища в България, в което учениците 
получават сертификат за владеене на италиански език след явяване на  изпити; 

 От 2007 г. училището е член на Асоциация на Кеймбридж училищата в 
България. 105. СУ „Ат. Далчев“ ще продължи да бъде изпитен център за полагане на 
сертификатни изпити  Cambridge, като акцентът трябва да се постави и върху явяването  
на ученици от прогимназиален етап, с цел по-нататъшната  им мотивация за изучаване 
на езика и международно признаване и измерване на техните знания и постижения; 

 105. СУ „Атанас Далчев“ е базово училище на СУ „Кл. Охридски“ и НСА „Васил 
Левски“; 

 От учебната 2017/2018 година с решение № 391 от 17.07.2017 г. на 
Министерския съвет на Република България 105. СУ „Атанас Далчев“ е със статут на  
иновативно училище – „Онлайн училище 105.“ - Осигуряване на онлайн обучение и 
онлайн консултации по учебни предмети в дистанционна или самостоятелна форма на 
обучение.  

Предлаганата иновация има 3 направления:  
 Направление №1: Провеждане на онлайн консултации и обща подкрепа с 

ученици в дневна форма чрез училищната онлайн платформа по предмети 

от общообразователна /разширената подготовка в прогимназиален и 

гимназиален етап на средното образование със слаби оценки;  

 Направление №2: Провеждане на занимания по интереси в извънкласни 

дейности в направление дигитална креативност; 

 Направление №3: Провеждане на консултации и обща подкрепа на ученици 

с изявени дарби и по желание на родителите в самостоятелна форма на 

обучение.  
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Разработената специално за 105. СУ онлайн платформа ВЕДАМО включва 6 защитени 

виртуални класни стаи по предметите български език и литература, английски език, 

математика, информационни технологии, история и цивилизация. Заниманията 

протичат в комуникативна среда с аудио и видео връзка в реално време.  

Обучени са 34  педагогически специалисти за работа с онлайн платформата   VEDAMO  и 

36 педагогически специалисти за работа  с Office 365; създадени и в употреба са 800 

ученически акаунти  и акаунти на всички педагогически специалисти.  

 С решение № 584 от 20 август 2020 година на Министерския съвет на 
Република България е одобрена и втора иновация на 105. СУ - „Визуални изкуства“, 
която ще стартира през учебната 2020/2021 година. Иновацията е свързана със 
създаването на цялостна системност във вижданията и търсенията на учниците, с което 
да се осигури стабилен и сигурен фундамент на творческата им нагласа и художествена 
компетентност, както и на дълбокото разбиране на сложността и същината на 
съвременните визуални изкуства. Иновацията ще се реализира със съдействие на Нов 
български университет; 

 В 105. СУ „Атанас Далчв“ се обучават ученици от I до XII клас в две 
образователни степени, съгласно новата образователна структура. 

 Основна – в два етапа: 
                    Начален – I – IV клас: 
                    Прогимназиален – V – VII клас; 

 Средна – в два етапа: 
                   Първи гимназиален – VIII – X клас; 
                   Втори гимназиален – XI – XII клас 

 
               Брой ученици и паралелки по години: 
 

Учебни години 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Брой ученици 1067 1170 1235 1273 1323 
Брой паралелки 48 50 52 53 54 

 
 Над 300 ученици от  І – ІV клас са обхванати в  13 групи на целодневна 

организация на учебния ден; 
 Реализиран е 100% прием на ученици в I клас – 6 паралелки.   В началото на 

учебната 2020/ 2021 година са утвърдени:   
 една паралелка  с разширено изучаване на информационни 
технологии;  

 една паралелка с разширено изучаване на математика и природни 
науки; 

 две паралелки с разширено изучаване на италиански език; 
 две паралелки с разширено изучаване на английски език. 

  100 % реализиран прием за учебната 2020/2021 година на ученици в V клас - 5 
паралелки: 

 една паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуство и 
информационни технологии; 
 две паралелки с разширено изучаване на информационни технологии 
и английски език; 
 една паралека с разширено изучаване на чужд език – І група – първи 
ЧЕ инталиански и втори ЧЕ – английски и ІІ група – първи ЧЕ – 
английски и втолри ЧЕ – италиански; 
 една паралелка с разширено изучаване на математика и природни 
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науки. 
 100 % реализиран прием след основно образование в VIIІ клас за учебната 

2020/2021 година – 3 паралелки: 
 една паралелка профил „Чужди езици“ с интезивно изучаване на 

италиански език; 
 една паралелка  профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интезивно 

изучаване на английски език;  
 една паралелка с професионално направление „Екскурзоводско 

обслужване“ с интезивно изучаване на  италиански език. 
 Нарасналият  брой на учениците  в училището осигурява финасова стабилност в 

условията на делегиран бюджет.  
 

Приоритетно направление №2: Повишаване на качеството и ефективността на 
училищното образование и подготовка 

  Разработени и утвърдени са планове и документи, съобразени с нормативната 
уредба и съобразени с новите условия за работа в присъствена среда при спазване на 
противоепидемични мерки, приети от Министерство на здравеопазването и обучение в 
електронна среда от разстояние (ОЕСР): 

 Правилник за дейността на училището с 4 приложения: Приложение №1 – 
Училищен план при Ковид; Приложение №2 – Алтернативни форми на 
обучение; Приложение №3 – Списък със заболявания и Приложение №4 – 
Организация на учебния ден;  Годишен план на 105. СУ „Ат. Далчев“;  

 Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд;  

 Правилник за пропускателен режим;  
 Училищна програма за повишаване на качеството на образованието и Мерки за 
повишаване на качеството на образованието в 105. СУ;  

 Механизъм за противодействие на училищния тормоз;  
 Програма за превенция на ранното напускане на училище;  
 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и 
ученици от уязвими групи;  

 План за дейностите по БДП. 
  Всяка учебна година се разработват  училищни учебни планове за паралелките, 

съгласно изискванията на Наредба № 4 за учебния план, приемат се с решение на 
педагогическия съвет, като предварително се съгласуват с обществения съвет към 
училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и ал.3 от ЗПУО и се утвърждават от 
директора на училището; 

 Разработва се  годишна училищна програма за целодневна организация на 
учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището (чл.19, ал.1 от 
Наредба № 10 за организация на дейностите); 

 За изпълнение на мерките за повишаване на качеството на образование са 
заложени следните показатели:  

 Постигнати резултати на ученици 
 Повишаване на общия успех на учениците 

  
2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

4,89 4,86 4,94 5,10 5,26 
 

  Резултати от НВО на учениците от ІV клас. 
 За първи път Националното външно оценяване (НВО) през 2020/2021 година за 

учениците от 4. клас се проведе по нов модел за два учебни предмета – български език и 
литература и математика. 
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Изпит по български език и литература:   
В рамките на един астрономически час учениците изпълняваха задачи с различен 
характер: да запишат текст под диктовка, която се пуска на аудио запис; да покажат 
умения за четене с разбиране; да отговорят на 13 въпроса с избираем отговор и на 6 
въпроса  с кратък свободен отговор, в част от които да изразят собствено мнение  и да го 
защитят и  задача с творчески характер -  съставяне на текст по серия от картинки. 
Възможен максимален брой точки – 50 т. 
Среден брой точки:   79,56                      
Изпит по математика:  
В рамките на един астрономически час учениците трябваше да решат 25 задачи, от които 
18 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор и 2 текстови задачи за моделиране 
на математически модел, едната от които с три подусловия. В изпитния материал са 
включени задачи, които предполагат освен прилагане на аритметични действия и 
умения за мислене, умения за извличане на информация от таблици, схеми и други 
източници, прилагане на наученото в нестандартна ситуация, включително  в 
практическа житейска ситуация. Задачите обхващат основни математически знания и 
умения., свързани с изучаваните области на компетентност в начален етап – числа, 
геометрични фигури, измерване и моделиране. Възможен максимален брой точки – 50 т. 
Среден брой точки:   79,60                       

 
 Резултати от НВО на учениците от VІІ  клас:  

Изпит по български език и литература 
Среден брой точки за страната: 53,86 т. от максимум 100 точки 
Среден брой точки за София – 65, 31 т. 
Среден брой точки за 105. СУ „Ат. Далчев“ – 67,14 т. 
Изпит по математика 
Среден брой точки за страната: 37,94 т. от максимум 100 точки 
Среден брой точки за София – 50, 05 т. 
Среден брой точки за 105. СУ „Ат. Далчев“ – 50,19 т. 
Резултатите и на двата изпита след 7. клас показват положителна тенденция. 
Макар и с малко, те надхвърлят постигнатото през 2020 г. По – високи са дори 

от тези през 2019 год., когато обучението беше изцяло присъствено. 
 

 Резултати от НВО на учениците от Х клас. За първи път се провежда НВО по 
БЕЛ и математика за учениците от Х клас, а по желание – по ч(ужд език и дигитални 
компетентности 
              Изпит по български език и литература: Като цяло десетокласниците лесно 
извличат информация от текст и таблица при задачите с избираем отговор, но имат 
проблеми при обработването на информация, когато от тях се изисква свободен отговор. 
Много от десетокасниците са предпочели да пишат теза, без да я обвързват с откъса от 
посочения изчаван художестве текст. 

48,51 т. за 105. СУ „Атанас Далчев“ 
53,86 т. за София 
45,01 т. за  училищата от  страната 
 

            Изпит по математика: Задачите по математика проверяваха усвоените знания и 
придобитите умения за разбиране на понятия, прилагане на математически свойства, 
теореми и др. Възможен максимален брой точки – 50 т. 

20,04 т. за 105. СУ „Атанас Далчев“  
33,24 т. за София  
27,71 т. за училищата от страна 

             Изпит по ЧЕ:  
На НВО по италиански език, ниво В1 са се явили  4 ученици и успешно са положили 
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изпита по ИтЕ. Резултатите са 66,13 т.  за 105. СУ, 75,50 т.  за София  и 76,03 т. за страната.  
 
На НВО по АЕ, ниво А1 се явиха 2 ученици, а на ниво В1 – 12 ученици. Резултатите за ниво 
87,00 т. за 105. СУ, 89,25 т. за София и 86,93 т. за страната.  
Резултатите за ниво В1 са 79,75 т. за 105. СУ, 76,53 т. за София и 78,19 т. за страната.   
 

 Резултати от ДЗИ на учениците от ХІІ клас, учебна 2020/2021 година: 
Матурите през тази учебна година включваха същия обем учебен материал със същата 
степен на сложност, както през 2019 и 2020 години. Дванадесетокласници се справиха 
успешно с  държавните зрелостни изпити, въпреки дългите периоди на обучение в 
електронна среда. Средният резултат от ДЗИ по български език и литература е 52,44 
точки, което отговаря на оценка Добър 4,23. Тази стойност е напълно съизмерима с 
данните от предходните две години. 
         Резултатите от втория ДЗИ по предмети са както следва: 

 Английски език – добър 4,37; 
 Италиански език – много добър 5,32 
 Математика – среден 3,20 
 История и цивилизация – добър 3,69 
 Биология и ЗО – добър 4,29 
 География и икономика – добър 3,84 
 Философски цикъл – добър 4,47 

 
 Резултат на 105. СУ „Атанас Далчев“  от сертификатния изпит по 

италиански език на база подписаното споразумение между Р България и Р Италия: 
явили се 10 ученици, трима от които с максимален брой точки и похвала – Виктория 
Панова, Елизабет Иванова и Мая Едрева, ученици от ХІІ а клас. 

 Поведение и дисциплина: 
 Брой на допуснатите отсъствия- 55762, от които по уважителни 
причини 54056 и по неуважителни по уважителни причини – 1706 

 Средно отсъствия по уважителни причини на ученик – 40,9  
 Средно отсъствия по неуважителни причини на ученик – 1,3  
 Причини – закъснения, занижен контрол  от страна на класни 
ръководители и родители. 

 Прилагане на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове и работа с 
екипите за личностно развитие и Обществения съвет.  

 Промяна средата на учене чрез използване на различни дигитални инструменти и 
интерактивни методи; дигитални приложения и образователни ресурси: 
електронните платформи на новите учебници (е-учебници),  Софтуерът Envision, 
Уча се и др; създаване на дигитално учебно съдържание, компютърни 
образователни игри и приложения. 

 Проектно – базирано обучение, открити и бинарни уроци; 
 Споделяне на опит между учители на ниво методически обединения, на ниво 

училище и  между училища. 
  

Приоритетно направление № 3: Усъвършенстване системата за квалификация,   

преквалификация и обучение. 

Планиране, реализиране и документиране на квалификационната дейност за 
педагогическите специалисти на вътрешно училищно ниво: 

   Запознаване на педагогическите специалисти с Наредба № 15 от 22.07.2019 
година за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти и Глава XI от Закона –„Учители, директори и други 
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педагогически специалисти“ и повишаването на тяхната квалификация в Раздел три от 
същата глава; 

  Проучване на нагласите и потребностите от квалификация на персонала в 
училище и провеждане на ефективни обучения с доказан резултат съобразно 
придобитите нови компетентности; 

   Изработване на План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите 
специалисти да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за 
всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки 
(чл.223 от ЗПУО );  

  Насочване повишаването на квалификацията на конкретния педагогически 
специалист към напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на 
образователните им резултати (224, ал.2 от ЗПУО);  

  Създаване на стимули за мотивация за повишаване квалификацията на кадрите 
чрез учене през целия живот;  

  Мултиплициране и практическо приложение на добрия педагогически опит, 
получен по време на квалификационната дейност; 

  Разработена е система за квалификационна дейност като част от плана за 
дейността на училището и в съответствие с политиките и приоритетите, определени в 
стратегията за развитие на 105. СУ „Ат. Далчев“; 

  Налице е мотивация за повишаване на квалификацията чрез вътрешноучилищни 
и извънучилищни форми като процес на непрекъсната подготовка за поддържане, 
допълване и усъвършенстване на професионалната компетентност на учители, директор 
и заместник – директори; 

  Вътрешноинституционална квалификация - обсъждане на: 
 учебните планове и учебни програми за ИУЧ и ФУЧ по различни учебни 
предмети; 

 годишни тематични разпределения;  
 изготвяне на анализи на резултатите през първия и втория учебен срок 
 изготвяне на анализ на годишни резултати от образователно –
възпитателната работа по предмети, методически обединения, комисии 
сравнени с предходни години и определяне на основните проблеми и 
представяне на предложения за решаването им 

  Външноинституционална квалификация – сертификати от различни обучения; 
  Създадена е възможност за повишаване на постигнатата професионално- 

квалификационна степен (ПКС) на всеки член на педагогическата колегия и обвързване 
на постигнатите резултати с допълнително материално стимулиране, предвидено във 
вътрешните правила за работна заплата.    
 

ПКС и научна степен Брой учители 
Доктор 1 

I ПКС 1 
II ПКС 5 
III ПКС 5 
IV ПКС 17 
V ПКС 20 

  
 

  Атестацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,    
заложено в новия закон и регламентирано в Наредба № 15/22. 07. 2019 година се 
очакваше да се случи в началото на 2020/2021 учебна година. В тази връзка в училище 
беше създадена комисия за определяне на критерии, процедури и дейности за   
изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование. Много от 
преподавателите вече имат подготвено свое професионално портфолио, което съдържа 
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документи, доказващи активното участие на учителя в образователния процес, 
професионалното му усъвършенстване и кариерно развитие, постиженията на 
учениците му, като именно на негова база следваше да се извърши атестирането. 
Въведеното през месец март 2020 г. извъредно положение във връзка с COVID-19, както и 
обявената извънредна епидемиологична обстановка впоследствие, повлияха върху 
всички регламентирани срокове и процеси в системата на предучилищното и 
училищното образование. 

 
Приоритетно направление № 4: Осигуряване на подкрепа за равен достъп до 
качествено образование и развитие на потенциала на всеки ученик с цел неговата 
личностна, професионална и гражданска реализация в обществото 
Мотивиране на учениците за участие в състезания, конкурси и олимпиади: 

 Работа по  Национална програма „Ученически състезания и олимпиади”, модул 
„Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”; 

 Работа по Национална програма „С грижа за всеки ученик“ за обучение на 
талантливи ученици и деца в риск. 

 
Осигуряване на обща подкрепа, която включва:  

 Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  
 Занимания по интереси;  
 Грижа за здравето;  
 Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;  
 Поощряване с морални и материални награди; дейности за превенция на 

насилието и преодоляване на проблемното поведение;  
 Логопедична работа. Логопедичната работа се осъществява от логопед и 

включва превенция на комуникативните нарушения и на обучителни трудности, 
диагностика на комуникативните нарушения, терапевтична дейност при установени 
индикации за комуникативни нарушения, консултативна и терапевтична дейност с 
учители и родители на деца и ученици с комуникативни нарушения. В тази връзка: 

 Училището е осигурило екип от специалисти за ранно оценяване на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на учениците. Екипът за 

подкрепа за личностно развитие осигурява,  обследване /ранно оценяване 

на потребностите и превенция на обучителните затруднения – ЕПЛР; 

  Училището е осигурило необходимите педагогически специалисти 

(ресурсни учители, логопед) за допълнителна подкрепа и преподаватели за 

обща подкрепа на нуждаещи се ученици; 

 Налице е екипност при работа с ученици с емоционални и интелектуални 

затруднения и специални образователни потребности - изградена 

подкрепяща среда; 

 Допълнителна работа с деца в риск. Осъщствява се чрез планиране и 

реализация на дейности за преодоляване на агресията в училище -  

изготвяне на правила на класа,   създаване на подкрепяща среда за ученици, 

склонни към насилие и агресия, справяне с тормоза между връстници, 

решаване на конфликти и възстановяване на диалога, подкрепа на 

родителите и сътрудничество; 

 За удовлетворяване на специфични образователни потребности  и  

подобряване на работата с ученици с емоционални и интелектуални 

затруднения и специални образователни потребности през учебната 

2019/2020 година е оказвана помощ на 27 ученици на допълнителна 

подкрепа от двама ресурсни учители, 51 ученици на обща и допълнителна 
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подкрепа от логопед, 65 ученици на обща и допълнителна подкрепа от 

двама психолози и голям брой ученици са били на обща подкрепа от 

преподаватели по различни предмети, 15 ученици от 1. клас са участвали в 

логопедична група „Заедно можем“.  

  Училището предоставя условия за равен достъп до образование, чрез 

осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда. 

Приоритетно направление № 5: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата 
в училището 

 Приети са мерки и  се реализират дейности за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на обучение и труд в училище; 

 Спазва се графикът за обучение на учениците за действия при бедствия, 
аварии, катастрофи и пожари и провеждане на периодични тренировъчни дейности за 
действия при бедствия и аварии); 

 Осигуряване на условия за стимулиране инициативността на учениците при 
вземане на решения за провеждане на дейности в областта на ГО и повишаване на 
гражданската култура - радио предавания; организиране на подвижни библиотеки във 
фоайетата;  организиране на различни изложби; 

 Реализирани са дейности за превенция на тютюнопушенето и употребата на 
алкохол, употребата на наркотици; 

 Изготвен е механизъм и се работи за намаляване на агресията и насилието в 
училище; 

  Поддържане на системата за видеонаблюдение – класни стаи и коридори; 
 Ефективен пропускателен режим - система за охрана и сигурност с видео 

наблюдение и жива охрана. 
 
Приоритетно направление № 6: Взаимодействие с родителската общност, 
сътрудничество и активни връзки с общественост, НПО и органи 

  Асоциираност и партньорство с институции: МОН, РУО София – град, СО - район 
„Изгрев“; Посолство на Република Италия, Италиански културен център; Асоциация на 
Кеймбридж училищата в България; Университет „Карло Бо“ от град Урбино (105. СУ е 
център за провеждане на изпити за бакалавърска степен  на различни специалности, 
предложени от Университета);  СУ „Климент Охридски“ и НСА „Васил Левски“ (базово 
училище); Фондация „Америка за България“ („Фортисимо в клас“); Педагогическа 
асоциация „Математика без граници“; Образователен театър „Забавна наука“; 

  Партниращо училищно настоятелство и обществен съвет; 
  Активно работещ ученически парламент; 
  Организиране на дарителски кампании от училищната общност – ежегоден 

коледен благотворителен базар „Деца помагат на деца“; 
  Утвърден график за провеждане на родителски срещи по класове и график за 

консултации с родители; 
  Прозрачност на управлението -  Всички участници в образователната и 

възпитателната дейност се отчитат за своите действия с цел осигуряване на 
ефективност на политиките. 
 
Приоритетно направление № 7: Осигуряване на широк спектър от извънкласни 
форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната 
публична изява,  инициатива и творчество 

 
 Мотивиране на учениците за участия в ученически олимпиади по различни 

учебни предмети (Олимпиада по математика общински кръг: 63 ученици от начален етап 
и 64 от прогимназиален етап, класирани за Областен кръг- общо 18 ученици); 
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Национални състезания: „Знам и мога“ – 33 ученици, Пролетно математическо 
състезание - 10 и „Математиката е за всеки“  за ученици от IV клас; Лингвистично 
кенгуру – Йоана Занева от 3.в клас и Михаил Ватрачки от 4. д клас – с максимален брой 
100 т. и класирани на Национален кръг ( 15.05.2021 г.); Европейско кенгуру – начален 
етап 211 ученици и 32 от прогимазиален етап , Национално състезание за речеви и 
комуникативни умения на АЕ ; Многоезично състезание- АЕ и Ит.Е; Национално 
състезание „Компютърно моделиране“; Национално състезание по изобразително 
изкуство „Лаборатория за изкуство“- Полина Петрова 4.в клас; 

 Национална програма „Ученически състезания и олимпиади”, модул 
„Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”. 
Всяка година наши ученици се класират за Националния кръг на Олимпиадата по 
италиански език и достойно представят училището ни на призови места. Тази година 15 
ученици се класираха за Национален кръг. От 8.а  клас имаме 9 класирани ученици: В 
призовата десятка - I място за Петра Петкова от 8.а клас, IV място за Гергана Богданова -  
8.а клас, VIII място Денис Витков 8.а клас и X място Ралица Атанасова. От 9.а клас -  III 
място за Александра Тонева, 10.клас – VII място Моника Грилини. 11.а – Деница Ангелова 
– V място и Антон Георгиев – 9 място; 

 Мотивиране на ученици за участие в международен турнир Математика без 
граници: 
 

 
 

 Общо 532 участия, 14 златни медала, 48 сребърни медала и 84 бронзови 
медала; 

 Общо 20 ученици са класирани за финала на 8. международен турнир на 
Математика без граници  в Несебър от 6 до 8. август (Йоана Иванова от 4.г 
клас по право, 7 ученици класирани на ниво училище и 12 ученици, 
получили квоти след явяване на полуфинала в Стара Загора. 

 Състезания на СБНУ: 
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 90 ученици са допуснати на Национално финално състезание на 12. 05. 2021  

 Състезания „Многознайко“: 
 

 
 
 
 

 
 

 

 Лаборатория за поезия „Пясъчни предели“ с ръководител Жанет Борлакова. 
Награди на  30. издание на Международен конкурс на център „Младежи и поезия“ 
(Триуджо, Италия) както следва:  

 II място с колективна творба за Лабораторията за поезия „Пясъчни 
предели“ в раздел „Училища“;  

 специална награда „Унител Вале дел Ламбро“ е присъдена на 105. СУ 
„Атанас Далчев“, София (България);   

 специалната награда „Поезия на народите в памет на Алфредо Пирола“ за 
Габриела Петрова от 12.а клас;  
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 награда в раздел Д (над 18 години) със специални заслуги за Амена Манева 
от 12.а клас;  

 наградата „Поетически пътища“ за Ева Трендафилова от 12.а клас; награда в 
раздел Д (над 18 години) с диплома за специални заслуги за 12.а клас за 
превод на творба;  

 10.а клас за превод на творба, спечелила 7. награда в раздел С (от 13 до 17 
години) с диплома за специални заслуги;  

 8.а клас за превод на 2 творби, спечелили наградата „Млади гласове“;  
 8.в клас за превод на творба, спечелила 4. награда в раздел А (до 12 години);  
 8.в клас за превод на творба, спечелила 3.място в раздел „Училища“;  
 Виктория Велиславова от 8.в клас за превод на творба, спечелила наградата 
„Млади гласове“; 

 Наградата „Поетически пътища“ печелят Жанет Борлакова и Мартин 
Сракмаджиев. 

  Международен конкурс за написване на разказ на италиански език по случай 100 
г. от рождението на Джани Родари – Scrittori in erba: втора награда за Ивана 
Владимирова Караиванова, Ида  Бойкова Минчева  и  Яна Лъчезарова Акшарова от 
7. г клас; 

  Конкурс „Писатели в тревата“, който се провежда в родния град на Джани Родари 
Оменя, Италия и който през 2020 г. бе посветен на 100 годишнината от рождението на 
писателя. Спечелени награди  в категория „Тинейджър “: 

 I място – „Аз, Нора, врабчето и светът“, Симона Симеонова, която миналата 
година бе в 7. г клас в нашето училище (тази година е в Американски 
колеж);  

 II място – „Иван и мечката“ -  Ида Минчева, Ивана Караиванова и Яна 
Акшарова понастоящем от 7. г клас (под ръководството на г-жа Светлана 
Соваджиeва; 

 Виртуални мобилности по проект „Арттрийлъри“ по програма Еразъм+, проведени 
в Австрия и Италия през месеците април – май 2021 г. с ръководители Мирела Mарчева и 
Чавдар Ветов: 

 Изработване и представяне на арт трейлър по време на виртуална 
мобилност в Италия: Деница Ангелова Ангелова  и Мария-Магдалена 
Пламенова Начева от 11. а клас. 

  Конкурс L’Italia che mi piace („Италия, която ми харесва“), организиран от  
италианското сдружение на индустриалци и предприемачи у нас Конфиндустрия 
България: 

 I  място -  Ема Емилова Танова  от 8.а клас; 
 II място - Мария-Магдалена Пламенова Начева и Деница Ангелова 

Ангелова от 11.а клас; 
 III място - Тихомир Тихомиров Спасов и Симона Стефанова Галибова. 

  Международен конкурс за рисунка „ Рицарят в мен“, организиран от Великия 
Приорат на Рицарите Тамплиери:  

 I място Никола Дончев Дончев – 7.б клас; 
 IV място Ивайла Момчилова Дочева- 5.г клас; 
  Андрея Христова Мирчева – 6.в клас е отличена  в първите десет. 

  Творчески конкурс, по случай 70 години от установяването на дипломатически 
отношения между Република България и НР Виетнам:  

 Калина Златомирова Георгиева – 7.а  клас - Лауреат, удостоена със 
Специална награда; 

  I място - Никола Дончев Дончев – 7.б клас;  
 III място - Карина Здравкова Гановска – 7.а клас; 
 III място - Божидар Веселинов Петров – 6.а клас; 
 IV място - Ивайла Момчилова Дочева – 5.г клас; 
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 Виктория Александрова Гюрова – 10.б  отличена с грамота. 
 14. Национален конкурс за детска рисунка „ Пролет върху листа“ в гр. Кюстендил:     

 Виктория Александрова Гюрова – 10.б клас; 
 Магделена Красимирова Топалска – 7.а клас. 

 Общинки конкурс за селфи със забележителност на гр. София, организиран от 
Район „Изгрев“:  

 І място - Диана Николаева Полихронова – 7.а клас; 
 ІІ място  - Биляна Радославова Стоилова – 7.а клас. 

 Националното състезание по изобразително изкуство „ Лаборатория за изкуство“: 
 Ива Николаева Николова - 7.а клас. Ученичката активно участва във 
всички конкурси. Нейна рисунка е отпечатана на календара на Кохинор, от 
Международния конкурс на Кохинор ( сред първите 12). 

  Художествено музикално състезание на Асоциация Кеймбридж училища в 
България – 3. място за Петър Скелин от 1.б клас 

 Работа по проект „Твоят час“ по две направления: 
  Повишаване на образователните постижения на учениците в определени 
научни области и развитие на уменията им за учене, компетентностите, 
творческите и спортните им способности в тематични области, които са 
извън включените в задължителната училищна подготовка;  

 Преодоляване на образователни дефицити на ученици, кото срещат 
затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и 
 

  Работа по проект „Занимания по интереси“; 
  Работа по проект „Образование за утрешния ден“; 
 Работа по проект „Мисия ООН – бъдещето, което искаме“, посветен на  75 -

годишнината от създаването на ООН и 65 години от  членството на  България в ООН  с 
участие на ученици от гимназиален етап. Проектът е осъществен съвместно със 
Столична община -район „Изгрев“; 

  Работа по проект на Клуб по хокей НСА по програмата на ММС "Спорт за децата в 
свободното време" 2020, лично  Президентът на Българската федерация по хокей на 
трева ( БФХТ) - г-н Йорг Шенк връчи на ученици от 1.е клас грамоти за предварителна 
подготовка по хокей и званието "МЛАД ХОКЕИСТ НА НСА". В периода 8.- 23.юни 2021 г., 
след проведени занимания по интереси беше направен подбор на деца за подготвителна 
група по хокей на трева по Програма за развитие на детско- юношеския спорт на 
Столична община; 

  Работа по проект „С грижа и любов към птиците“ съвместно с Българското 
дружество за защита на птиците БДЗП; 

  Участие в дейности от Национален календар на извънучилищните дейности и 
Национален спортен календар на МОН; 

  Участия в конкурси, изложби, ателиета, спортни прояви,благотворителни  базари 
( Коледен базар „Деца помагат на деца“ , Първомартенски и Великденски; посещения на 
музеи, кина, театри ( вкл. Театър „Забавна наука“); 

  Ученически екскурзии в страната и чужбина, зелени и бели училища. 
 
Приоритетно направление № 8: Развитие и подобрения във външната и вътрешна 
среда на училището. 

 Ежегодни подобрения във външната и вътрешна среда на училището; 
 Поддържане на системата за видеонаблюдение – класни стаи, коридори и двор; 
 Ефективен пропускателен режим - система за охрана и сигурност с 

видеонаблюдение и жива охрана; 
 Подобрения във  вътрешната среда на училището: кабинети, класни стаи 

(оборудване с мултимедии и компютри, осигуряване на дидактически табла и 
материали), фоайета, връзка с ученическия стол и бюфет; 
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 Развитие на безжичната инфрасруктура /тип Wi-Fi свързаност/ на територията на 
училището; 

 Безплатен достъп и използване на  Office 365; 
 Изграден  център „Иновации“ с 12 работни места с лаптопи, интерактивен дисплей 

65’ с touch screen; Escreo боя за стенна бяла и черна дъска и високоскоростен оптичен 
интернет;  съпътстващата ги мебелировка – дебатни маси с компютри и окабеляване;  

 Изграден „Кът за кино и четене“ на 3-ти етаж, изцяло с доброволен труд на 
учители и  ученици. Част от средствата за закупуване на материали и мебелировка са оси 
гурени от Училищното настоятелство; 

 Изграден нов компютърен кабинет на втори етаж за провеждане на часове по 
Компютърно моделиране в 3. и 4. клас;  

 Ремонтирани са актовата зала и библиотеката на училището; 
 Ремонтирани и обновени са всички класни стаи на втори етаж; 
 Ремонтиран и обновен е кабинетът по история и цивилизация; 
 Предстои реализиране на проект за надграждане над ученическия стол и 

разширяване на съществуващата МТБ на училището. 
 

Приоритетно направление № 9: Участие в национални програми и проекти 
(международни,  национални и вътрешни) 
 

   Изграждена и внедрена собствена платформа за онлайн обучение ВЕДАМО, с 
която училището е иновативно  съгласно Решение № 391 на Министерския съвет от 17 
юли 2017 година, която позволява дистанционно обучение на ученици в самостоятелна 
форма чрез иновативния метод „обърната класна стая“. Платформата се използва и за 
обучение на ученици по различни проекти; 

  Иновативни проекти  по програма Еразъм +, свързани с т.нар. бук трейлъри и арт 
трейлъри, които по един съвременен и ефективен начин мотивира учениците да четат и 
творят. Ученици от училището имат получени международни награди за създадените от 
тях буктрейлъри на междунарозден конкурс в гр. Бреша, Италия. Училището проведе и 
първият и единствен фестивал на буктрейлърите с участието на ученици и от други 
училища. Проведено е и обучение на учители от други училища, за да се популяризират 
добрите практики; 

  Старт-ъп клубове по предприемачество „Тийноватор“ – в тези клубове 
ученици от гимназиалните класове работят по собствени бизнес проекти с помощта на 
ментори – предприемачи, които им помагат по пътя към успеха. Програмта се състои от 
предизвикателства, образователни игри и екипна работа според най-добрите практики 
на Станфордския университет. Така у учениците се развиват увереност и креативност и 
предприемачески дух, които им дават възможност да се ориентират по-добре за техния 
кариерен избор в бъдеще; 

  Участие в Националната програма „Иновации в действие“, програма  даваща 
възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на 
място на учители и ученици в избрано от нас училище-партньор; 

  Работа по програма „Роботика за България“, която се реализира в партньорство  
с фондация „Работилница за граждански инициативи“; 

  Изграден учебен център „Иновации“ със средства от собствени приходи и със 
съдействие на Училищното настоятелство; 

  Национална програма  „Изграждане на училищна STEM среда“:  
 Реализирането на програмата има за цел мотивирането на учениците за 
изучаване на природни науки, математика и технологии, повишване на 
образователните резултати, придобиване на система от компетентности, 
трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентрани към 
практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците, 
насочването им към технологични професии; 
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 Изграденият училищен СТЕМ център ще включва промяна във физическата 
среда (подобряване на вътрешната архитектура и обзавеждането на 
съществуващи пространста), технологии, учебно съдържание, методи на 
преподаване и управление на образователния процес. 

  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. 
Модул „Библиотеките като образователна среда“ - създаден библиотечен фонд и 
обогатяване, провеждане на инициативи в училищната библиотека, проведени 
съвместни инициативи между училището и Народната библиотека с цел насърчаване на 
четенето, повишаване на грамотността и формиране умения за учене през целия живот; 
Проект „Буктрейлъри“ по Еразъм + К2 „Стратегически партньорства за подкрепа на 
иновациите“ с партньори от Италия, Франция и Полша – насочен към насърчаването на 
четенето при подрастващите, чрез дигитално оборудвано, колаборативно и неформално 
образование (приключил успешно през есента на 2018 г. и оценен със 100 от 100 
възможни точки от Националната агенция по Еразъм в Италия); 
Национален ученически фестивал за буктреи лъри – през 2018 училището ни реализира 
първия за България „Ученически фестивал за буктреи лъри“ като част от Европеи ски 
фестивал за буктреи лъри, кои то се провежда ежегодно в гр. Бреша, Италия. През 
пролетта на 2020 година, въпреки извънредната ситуация, се проведе второто издание 
на фестивала на национално ниво, в което взеха участие 15 треи лъра от различни 
училища в България. Националното жури гласува онлаи н, през официалната платформа 
на фестивала и избра победителите за България и 105. СУ :  

-ро място за „Школа по готварство “Храна на любовта“  на Михаела Иванова, 
105. СУ „Атанас Далчев“. 

 Театрална лаборатория „ Laboratoro teatrale”; 
 Проект „Арттрейлър“ по Еразъм +К2: По време на първия етап от проекта през 

учебната 2018/2019 г. бяха реализирани 3 мобилности във Франция, Полша и Италия. В 
тях взеха участие 15 ученици и 6 учители от нашето училище; 
 В периода 03. - 09.11.2019 г.  105. СУ „Атанас Далчев“ беше домакин на четвъртата 

мобилност по проект ЕРАЗЪМ+ ART|ТЯА Art Trailer Erasmus+2018-1-IT02-KA229-
048556_4. В България пристигнаха 20 ученици и 8 учители от 4 държави - Австрия, 
Полша, Франция и Италия. В програмата по време на техния престои  в България 
организирахме срещи и работни ателиета в Италианското посолство, Френски културен 
институт, Нов български университет и Регионален исторически музеи  – София. 
Посетихме Националния исторически музеи  и няколко емблематични за гр. София 
архитектурни забележителности. Две от работните ателиета се проведоха извън София – 
в първия частен музеи  на световноизвестния представител на съвременното българско 
изобразително изкуство Атанас Константинов в гр. Пловдив и в с. Горно Драглище, 
където запознахме с част от българските традиции нашите гости, след което се 
разходихме в гр. Банско. Бяха предвидени още 2 мобилности – през м. февруари в 
Австрия и през м. маи  в Италия, но поради извънредната ситуация с разрешението на 
Националните агенции по Еразъм на всички партньори, както и на нашите 
координатори от италианска страна, на този етап проектът е удължен с една година и 
трябва да приключи през 2021 г. 

 Проект „Да бъдем иновативни учители на мотивирани ученици“ , ЕРАЗЪМ +, 
Кординатор Грета Раи ковска, участие на Чавдар Ветов, Гергана Стоилова, Юлия 
Терзии ска, Нина Серкова, Миглена Манолова; 

 Лаборатория по поезия „Пясъчни предели“ с ръководител  Жанет Борлакова, 
старши учител по италиански език; 

 Проект „Училището – зона за филантропия“ – Нина Серкова, учител по 
италиански език; 

 Проект „ Твоят час”;  
 Проект „Занимания по интерси“ - Деи ности за преодоляване на обучителни 

трудности и  деи ности по интереси;  
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 Проект „Образование за утрешния ден“; 
 Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни 

ресурси“; 
 Проект „Академия за иновативни учители“  –   „Учители споделят опит“ 

 Десислава Анастасова, Ралица Бъчварова, Вергиния Иванова и Мария 
Стоилкова – учители в начален етап участваха в Академия за иновативни 
учители – проект на издателска група „Просвета“, който включва инициативи 
за подкрепа на българските училища за въвеждане и използване на 
иновативни практики в учебния процес и обмяна опит. Участниците в 
Академия за иновативни учители от нашето училище представиха 
методически разработки на свои уроци по български език и литература, 
математика и човекът и обществото, включвайки разнообразни техники и 
методи на преподаване. Заради успешното им представяне  и висока оценка на 
изключително ползотворната им екипна работа, издателската група ги 
номинира за участие в Първия Национален конкурс „Учител – новатор“ като 
екип; 

 Видеоуроци по БНТ. Още от първите дни на пандемията от Ковид 19  
Десислава Анастасова и Ралица Бъчварова бяха поканени от МОН и издателска 
група „Просвета“ да заснемат серия от видеоуроци в помощ на учениците в 
цялата страна, които се излъчваха ежедневно по БНТ 2, БНТ4 , България он 
еър и дори сръбската телевизия в Цариброд.  Наред с напрегнатата  си работа 
в своите класове по време на обучението в електронна среда, колегите  се 
включиха  в тази изключително полезна и навременна инициатива. В 
началото на техните уроци винаги и с гордост  заявяваха пред цялата страна, 
че са част от екипа на 105. СУ „Атанас Далчев“, град София; 

 Успехът на проекта „С БНТ на училище“, десетките благодарствени коментари 
на ученици, родители и учители, дадоха основание на издателска група 
„Просвета“ да ги покани да заснемат през лятната ваканция видеоуроци към 
всички теми от учебното съдържание по български език и литература и 
математика за 3. клас към обновената платформа „Е- просвета“ която включва 
интерактивни електронни учебници, видеоуроци и е- тестове в помощ на 
учениците и учителите. Отново името на 105. СУ“Атанас Далчев“ се свързва с 
най-добрите учители в страната. 

Национална програма „С грижа за всеки ученик“ за обучение на талантливи ученици;  
Национална програма на ДФ „Земеделие“ – схема „Училищно мляко и училищен плод“ 
за I – IV клас;  

  Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ - Модул 
„Обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“; 

  Национална програма „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“; 
НП „Осигуряване на ученически шкафчета“;  

  Национална програма „Заедно за всяко дете“; модул „Екипи за обхват“;  
Програма на Столична община и Джуниър Ачии вмънт България „Предприемчиви 
учители“ за „Изграждане на ключовата компетентност „Инициативност и 
предприемчивост в начален етап на училищното образование“;  
Програма  на КХ НСА „Спорт за децата в свободното време“ – „Хокеи  на трева“ с цел 
подобряване на  здравето, физическа дееспособност и спортно развитие на малките 
ученици;  

  Програма „Фортисимо в клас“;  
Програма „Научи се да даряваш“. 

 
 

 
Приоритетно направление 10: Училищна имиджова политика : е-политика, работа с 
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медии и външни звена, изграждащи имидж на учебното заведение 
 Подобряване училищната имиджова политика : 

 чрез сайта на 105.СУ  (http://105sou.eu/;  
 чрез фейсбук страницата на 105. СУ 

(https://www.facebook.com/sou105?fref=ts);  
 Работа с медии и външни звена, изграждащи имидж на учебното заведение: 

 Сътрудничество с Фондация „Корпус за образование и развитие – 
КОРПлюС“ чрез осъществяване на съвместни дейности – провеждане на  
състезанията по правопис на английски език и творческо писане на 
английски език, с което се цели подобряване на уменията по английски 
език на учениците, като им се предоставят възможности за допълнителни 
извънкласни дейности, участие в състезания, конкурси, лагери и др., 
развиване на професионалния капацитет на учителите по английски език, 
като се представят иновативни методи за преподаване на английски език и 
се насърчава обмена на идеи и работещи практики; 

 Сътрудничество с Асоциация на Кеймбридж училищата в България  –  
училището е член на Асоциацията от 2006 година; 

 Училището има  подписан договор за сътрудничество с Университет в гр. 
Урбино, Италия. Училището има спогодба с Университета  за дистанционно 
обучение и провеждане на изпити; 

  105. СУ е базово училище на  Националната спортна академия „Васил 
Левски” и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“; 

 Сътрудничество с Фондация „Прознание“ с цел обучението на учениците в 
училището да бъде по-ефективно, лесно и достъпно за всеки ученик чрез 
реализиране на допълнителни извънкласни дейности за ученици от 1. до 
12. клас, осигуряване на равен достъп до качествено обучение за деца и 
ученици в неравностойно положение, обучение на учители чрез разработка 
на учебно съдържание и авторски методики; 

 Провеждане на много съвместни инициативи със „Съвет на жените 
бежанки в България“. 
 

Приоритетно направление 11: Оцеляване на училището в извънредни ситуации, 
или учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи (Да 
се учим да бъдем) 

 През последните месеци, в резултат на обявеното извъредно положение, поради 
Covid- 19 и прекъсването на учебния процес в училище, учителите, учениците и техните 
родители бяха поставени в непозната, нетрадиционна и предизвикателна среда; 

 Преходът към обучение в електронна среда постави на изпитание и способността 
на училищните ръководства, учителите и учениците да се адаптират гъвкаво към 
ситуация на учене, в която участниците са пространствено разделени, а 
взаимодействието между тях е опосредствано от медия; 

  На изпитание бяха поставени и уменията им за работа с електронни устройства, с 
електронни платформи и образователни ресурси, а учениците трябваше да покажат 
изградени умения за самостоятелно учене, които са от ключово значение в условията на  
обучение в електронна среда; 

 Общуването посредством дигиталните технологии съществено променя начина, 
по който човек чувства, вижда, възприема и участва в заобикалящия го свят. В дните на 
карантина правилата се промениха, а играчите опитаха нови роли. Учениците 
преустановиха своите социални контакти и родителите можеха спокойно да влизат в 
техните класни стаи. Децата се оказаха затворени по неволя вкъщи и това ще остане в 
паметта им завинаги; 

 За броени дни беше осъществена трансформация на учебния процес, която в други 
условия би отнела месеци. Всички ученици и педагогически специалисти от училището 

http://105sou.eu/
https://www.facebook.com/sou105?fref=ts
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получиха акаунти в Microsoft Teams. Фокусът на  обучението в електронна среда падна 
върху учебните програми и наваксването на учебното съдържание. Акцентът не беше 
върху приобщаването на децата, а върху покриване на учебния материал; 

 На прага на новата учебна година, въпросите как ще протече тя все още са повече 
от отговорите. Най-голямото предизвикателство в цялата образователна система  е 
свързано със страховете. Страховете на децата, на учителите и на родителите по 
отношение на присъствената форма на обучение в условията на COVID-19; 

 С цел безпроблмно осъществяване на учебния процес в условията на хибридно 
обучение училището осигури камери и микрофони. 
 
НАГРАДИ ЗА УЧИЛИЩЕТО 
Плакет и грамота от Столична община за директора на 105. СУ „Атанас Далчев“  за 
директора на училището г-жа Цветанка Костадинова за цялостен принос и значими 
резултати в училищното образование ( 2019 г.); 

  Почетно отличие „Неофит Рилски“ - най-високото отличие, присъждано в 
образователната система на Република България:  

 Вергиния Иванова, главен учител І-ІV клас (2018 г.); 
 Цветанка  Костадинова, директор (2020 г.); 
 Ралица Бъчварова – старши учител начален етап (2021 г.). 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Подобряване училищната имиджова политика : 
 чрез сайта на 105.СУ  (http://105sou.eu/;  
 чрез фейсбук страницата на 105. СУ 

(https://www.facebook.com/sou105?fref=ts);  
 Работа с медии и външни звена, изграждащи имидж на училището; 
 Промяна средата на учене с помощта на новите технологии; 
 Преминаване изцяло към използване само на електронни дневници, с изключение 

на ресурните учители и логопеда; 
 Повишаване квалификацията в сферата на дигиталните компетентности; 

ефективна екипна работа и мотивация за прилагане и споделяне на опит; 
 Провеждане на вътрешноучилищни квалификационни форми (дискусии, форуми, 

работа в групи, споделяне на опит и др.); 
 Разширяване на връзките с НПО и други организации и институции с цел 

реализиране на партньорски проекти и съвместни инициативи; 
 Включване на родителите в училищни инициативи и съвместни дейности; 
 Разширяване на извънкласните форми на работа с учениците в свободното им 

време и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество; 
 Споделяне на добри педагогически  практики. 
 
СЛАБИ СТРАНИ 
 Непознаване на нормативни документи – ЗПУО, Наредби, ДОС, учебни планове, 

по които се обучават учениците, неспазване на срокове за подаване на информация, 
некоректно попълване на справки (движение на ученици, отсъствия, имена на ученици, 
явяващи се на изпити за срочни/ годишни оценки, поправителни изпити); 

 Недостатъчна ефективна екипна работа  и споделяне на опит; 
 Дефицит в междуличностните отношения; 
 Проблеми при осигуряване заместване на отсъстващи учители, дежурства, 

квестори на изпити, състезания, олимпиади, комисии по записване на ученици; 
 Голям брой отсъствия  по уважителни причини и  по неуважителни причини; 
 Нарушаване на дисциплината по време на час от ученици, недостатъчно 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://105sou.eu/
https://www.facebook.com/sou105?fref=ts
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мотивирани и ангажирани с учебния процес; 
 Тежка процедура по налагане на санкции; 
 Неработещи критерии за прием и отстраняване от ЦДО. 

 
      Анализирайки резултатите от изпълнението на училищната сратегия за изминалите 
четири години и отчитайки въздействието на новите реалности в условията на  Covid – 
19, фокус- групата прави следния извод:  
Основната стратегическа цел – Утвърждаване на 105. СУ „Атанас Далчев“ като 
институция, предоставяща качествено образование е постигната в голямата си част, 
чрез изпълнените дейности. Училището е разпознаваемо в системата на столичното 
образование като училище с традиции. 

 
Комисията прави следните предложения: 
 Реализиране на заложените в иновацията на училището основни задачи. 
 Разработване и управление на нови проекти; работа по различни програми. 
 Въвеждане на електронно администратиране. 
 Ефективно използване на информационните технологии в учебния процес. 
 Изграждане на толерантна, здравословна и сигурна образователна среда, 

насърчаваща индивидуалното развитие на учениците. 
 Насърчаване на социалната и личностна реализация на учениците. 
 Квалификацията на педагогическите специалисти  за непрекъснато 

професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна 
реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и 
компетентностите. 

 Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 
педагогическите специалисти. 

 Създаване на професионално портфолио на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти, съгласно чл.66 на  Наредба № 15/22.07.2019 година. 

 Изграждане и поддържане на демократична организационна култура, 
насърчаваща спазването на споделени правила, процедури, традиции. 

 Създаване на ефективни механизми за участие на общността (родители, 
институции, НПО) в дейността на училището. 
 
 
      Изготвили: 
      Комисия (фокус  група) за актуализиране на Стратегия за развитие на училището: 
 

1. Вергиния Иванова, председател на фокус –групата, старши учител І-ІV клас 
2. Нина Серкова, учител по италиански език 
3. Йорданка Антонова, старши учител по химия и ООС 
4. Мирела Марчева, старши учител по английски език 
5. Яна Досева, логопед 

 
 
      Отчетът е приет на заседание на Педагогически съвет, протокол  № 14/ 09.07.2021 г. 

 
 

 

 


