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Докладът за изпълнение на стратегията на училището през периода 2021/2022 г е изготвен 

от фокус-група, определена със заповед на директора на 105.СУ“Атанас Далчев“ в състав: 

Председател: Ренета Димитрова 

Членове: 

1. Мирела Марчева; 

2. Яна Досева; 

3. Светлана Соваджиева; 

4. Мартин Сракмаджиев; 

5. Гергана Стоилова; 

6. Пламенна Мирчева. 

Стратегията за развитие на 105.СУ“Атанас Далчев“ е разработена за периода 2021-

2025г.определя стратегическите и конкретните цели, свързани с образователно-възпитателната 

работа,очакваните резултати и действията за реализиране на нвсяка една от целите. Нашият екип 

провежда училищна политика, в която водеща роля имат обучението, възпитанието и личностното 

развитие на  учениците в 105. СУ „Атанас Далчев”  и се ангажира с постигането на планираните 

резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.  

Стратегията за развитие на 105. СУ "Атанас Далчев" – София е разработена, като са взети 

предвид следните документи, отразяващи държавната политика в областта на образованието: 

1. Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО); 

2. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС, чл. 7); 

3. Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 

България (2021 – 2030) г. 11. 03. 2021 г.; 

4. Стратегия за възпитателната работа в образователните институции за периода 2019- 2030 

година; 

5.  Националната програма за развитие България 2030; 

6.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 2015 г. за общообразователната 

подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г.); 

7.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.); 

8.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 

от 2015 г.) (ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.); 

9.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 от 2016 г. за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците (ДВ, бр. 43 от 13.05.2020 г.); 

10. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) 

(обн. ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.) 

11.  Наредба №13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

12.  Наредба №24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на 

тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 

15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.);  

13. Наредба за отменяне на Наредба №2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и 

ученически отдих и туризъм (обн. - ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.); 

14. Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 

2.08.2019 г.); 



15. Наредба за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 

27.10.2017 г.) (изм., бр. 101 от 27.12.2019 г.); 

16. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.) ( доп., бр. 37 от 21.04.2020 г., бр. 77 от 

1.09.2020 г.); 

17. Решение на Министерския съвет №584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък 

на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година; 

18. Всеобщата декларация за правата на човека; 

19. Конвенция на ООН за правата на детето; 

20. Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи; 

21. Рамковата конвенция за защита на националните малцинства; 

22. Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.); 

23. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности на младите европейци; 

24. Препоръки на Съвета на министрите до страните-членки за детско и младежко участие; 

Европейска квалификационна рамка;  

25. Протоколът от Киото, Парижката конференция за изменение на климата, Хагската и 

Женевските конвенции; 

26. Конституцията на Република България. 

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.Основната цел е формирането на свободна и творческа личност,чиято социална 

функция е интегриране в обществото и участие в неговато обновяване и промяна. 

Основни средства за конкриетизиране и реализиране на стратегията са: 

1. Училищните програми 

2. Годишните училищни планове 

3. Организационноуправленската структура на училището 

4. Правилникът за устройство,дейността и вътрешния ред  

5. Правилникът за вътрешния трудов ред 

6. Плановете на методическите обединения в училището 

Училището продължава своя собствен стил на преподаване и възпитание ,който тази година 

се изразяваше в юбилейния девиз“Идеите намират бъдеще“.Във всяка своя дейност екипът и 

учениците  на 105.СУ „Атанас Далчев“ проявяваха „Характер и талант“ 

Отчетът на изпълнение на стратегията е на базата на заложните приоритетни направления: 

Приоритетно направление 1:Обучение,ориентирано към придобиване и развитие на 

съвременните ключови компетентности и на уменията за живот и работа през XXI век 

Приоритетно направление 2 :Образователни иновации,дигитална трансформация и 

устойчиво развитие 

Приоритетно направление 3:Удовлетворяване на специфичните образователни 

потребности на учениците,подобряване работата с ученици с емоционални и интелектуални 

затруднения и специални образователни потребности 

Приоритетно направление 4 :Повишаване професионалната компетентност и 

квалификация на педагогическите специалисти 

Приоритетно направление 5 :Взаимодействие с родителската общност, активни връзки с 

общественост,НПО и държавни органи 



След като наблюдава изпълнението на Стратегията за развитие на училището през периода 

2021 – 2025 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 2021/2022 учебна година. 

I.Анализ на състоянието на училището и външната среда 
Цялостната дейност на 105.СУ“Атанас Далчев“ протича съобразно Стратегията за развитие 

на училището. Създадена е система за организация на всички видове дейности, съгласуваност и 

отчетност на резултатите. Осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния 

процес. Стратегически силни страни са планирането на учебно- възпитателната работа и на 

работата по проекти,партньорство решаващо условие за усъвършенстване качеството на 

организация, структурата и методиката на обучение в училище.Обучението по италиански и 

английски език следват принципите и целите на Общоевропейската езикова рамка. 

105.СУ „Атанас Далчев“ е със статут на иновативно училище.Училището отново 

кандидатства и е включено в списъка на иновативни училища с иновацията МИТВИ. За да бъде 

определено като такова, то доказва, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез прилагане на 

нови, съвременни методи на обучение и възпитание учителите разполагат с по-голяма свобода в 

преподаването.Главната цел е да се предоставя все по-качествено обучение чрез прилагане на 

новите технологии. Иновативните училища са модел на изграждане на нова образователна 

парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат 

критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване 

и училищно лидерство. 

Изпълнението на дейностите от стратегията за изминалата учебна година са предопределени 

отново от извънредната епидемична обстановка в страната и периодичното преминаване в 

обучение в електронна среда. 

През учебната 2021/2022 г в 105 СУ „Атанас Далчев“ се обучават 1385 ученици  

разпределени в 54 паралелки. 

•  Начален етап – 24 паралелки с разширено изучаване на: изобразително изкуство, 

информационни технологии, природни науки и математика, италиански  и английски език. 

• Прогимназиален етап – 15 паралелки с разширено изучаване на: изобразително изкуство 

с информационни технологии, информационни технологии с англиийски език, английски език с 

италиански, математика и природни науки. 

• Гимназиален етап – 15 паралелки, от които 2 професионални с интензивно изучаване на 

италиански език, специалност екскурзоводско обслужване, професия „Екскурзовод“, 5 паралелки 

с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на английски език, 6 паралелки 

с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на италиански език и 2 паралелки с профил 

„Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език. 

• Ученици в самостоятелна форма – 9; 

• Ученици в индивидуална форма – 4; 

• Ученици в комбинирана форма – 1. 

Ученици със специални образователни потребности, ползващи допълнителна подкрепа от 

училищните специалисти – 33ученика , от тях както следва: 

• Ученици в начален етап – 18 

• Ученици в прогимназиален етап – 10; 

• Ученици в гимназиален етап – 5 

• Ученици със СОП на количествено оценяване – 24 



• Ученици със СОП на качествено оценяване – 9. 

Успешна реализация на план-приема:   

100% реализиран прием на ученици в I клас – 6 паралелки; 

100 % реализиран прием на ученици в V клас – 5 паралелки; Утвърдени критерии за прием 

5. клас; 

100 % реализиран прием след основно образование – 3 паралелки; 

В училището е създадена добра система на организация на всички видове дейности, 

съгласуваност и отчетност на резултатите. Правилното планиране на образователната дейност, 

умелото ѝ осъществяване и контрол допринасят за усъвършенстване качеството на организацията, 

структурата и методиката на обучение в училище. Общият среден успех на училището за учебната 

2021/2022 година е мн. добър 5,30. 

Педагогическите специалисти и учениците се включват активно в образователни, културни 

и социални инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално ниво. 

Осъществяват се дейности, свързани както с образователната дейност, така и с широк спектър от 

занимания по интереси. Стратегическата цел, насочена към формиране на образовани, креативни 

и пълноценно интегрирани в обществото личности, се реализира чрез заплануваните дейности. 

Доказателство за това са следните показатели:  

• пълняемостта на паралелките е оптимална; 

• отпаднали ученици няма; 

Постижения на учениците: 

Приоритет в дейността на училището е качественото обучение по всички учебни предмети и 

постигане на добри резултати на НВО в IV и VII,Х клас и ДЗИ.  

 

Четвърти клас 

Предмети Училищно ниво Регионално ниво Национално ниво 

БЕЛ 83,09 78,77 70,46 

Математика 71,78 67,56 57,63 

 

Седми клас 

Предмети Училищно ниво Регионално ниво Национално ниво 

БЕЛ 70,17 65,29 53,63 

Математика 55,20 47,28 35,32 

Английски език 95,33 90,28 88,73 

Италиански език 90,75 90,75 90,75 

 

Десети клас 

Предмети Училищно ниво Регионално ниво 
Национално 

ниво 

БЕЛ 50,04 52,29 43,16 

Математика 22,99 41,75 34,72 

Английски език 90,00 94,01 88,96 



Ниво А1 

Английски език 

Ниво В1 

75,75 82,46 80,77 

Италиански език 

В1 

74,50 73,46 72,36 

         

ДЗИ -Дванадесети клас 

Предмети Училищно ниво Регионално ниво 
Национално 

ниво 

БЕЛ 57.59 61,65 52,77 

История и 

цивилизации ПП 

55,06 63,40 58,77 

География и 

икономика ПП 

55,00 48,69 50,75 

Биология и ЗО ПП 38,20 43,57 41,85 

Английски език А1 82,11 86,54 83,88 

Английски език В2 62,45 70,90 68,00 

Информационни 

технологии ПП 

41,59 35,74 37,50 

 Петима ученици от 12 а се явиха на сертификатния изпит и получиха своите италиански 

дипломи за владеене на италиански език ниво В2, като двама от учениците получиха максималния 

брой точки 100 и специална похвала към дипломите си за постигнати високи резултати в целия 

курс на обучение и отличното им представяне на финалните презентации. 

Тревожен факт е ниските резултатите по НВО математика Х клас.Необходимо е да се 

набележат мерки за мотивицая на учениците и повишаване на резултатите.Отлично представяне 

на учениците от 105.СУ на областните и националните  кръгове на олимпиади по предмети. 

Поведение и отсъствия: 

Наложени санкции: 

• Мярка „Забележка от класен ръководител“ (чл.123 от ПДУ) – 10; 

• Санкция „Забележка“  (чл.199, ал.1, т.1 от ЗПУО, чл.124 от ПДУ) – 51; 

• Санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ (чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО, 

чл.126 от ПДУ) – 8. 

Отсъствия: 

• По уважителни причини – 75816, средно на ученик – 54,9; 

•  По неуважителни причини – 2144, средно на ученик – 1,6. 

Увиличен броя на учениците с наложена санкия от прогимназиален етап. 

                                                  

SWOT-АНАЛИЗ 

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИТЕ (СИЛНИ И СЛАБИ) СТРАНИ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 



✓ Образователен процес 

✓ Относително стабилни резултати от НВО 

–четвърти и седми клас 

✓ Добър опит и практика в обучението на 

деца със СОП 

✓ Създадени отлични условия за качествен 

и ефективен образователен процес 

✓ 105. СУ „Ат. Далчев” е водещо в 

семейството на езиковите училища с преподаване 

на италиански език; 

✓ Базово училище към катедра „Италианска 

филология“ на   СУ „Св. Климент Охридски“ и на 

НСА“Всил Левски“; 

✓ Работи по съвременни италиански 

програми въз основа на подписано споразумение 

между Министерство на външните работи на Р. 

Италия и МОН на Р. България; 

✓ 105. СУ е едно от четирите училища в 

България, в което учениците получават 

сертификат за владеене на италиански език след 

явяване на зрелостни изпити; 

✓ От 2007 г. училището е член на 

Асоциация на Кеймбридж училищата в България; 

✓ На лице е положителна тенденция за 

увеличаване на рейтинга на училището след VII 

клас 

✓ Ученици 

✓ Привличане на учениците като партньори 

в образователния процес и при разработване и 

реализиране на проекти. 

✓ Добра пълняемост на паралелките  

✓ Няма отпаднали ученици през поради 

отсъствия и слаб успех. 

✓ Достойно представяне на общински, 

областни, национални олимпиади и конкурси в 

различни области. 

✓ Функциониращи форми на ученическо 

самоуправление (ученически съвети на класа и 

Училищен ученически съвет) 

✓ Онлайн обучението и липсата на реалната 

класна стая се отрази върху комуникационните 

умения на учениците, върху техните навици да 

работят системно и резултатно. Тези дефицити 

бяха трудно преодолени през втория срок в 

присъствено обучение. 

✓ Липса на мотивация за работа в час и 

усвояване на знания, последователност и 

системност. 

✓ Повишаване резултатите по 

НВО математика Х клас 

✓ Промяна средата на учене с 

помощта на дигитални приложения и 

образователни ресурси за създаване на 

дигитално учебно съдържание, 

компютърни образователни игри и 

приложения, Мозабук, Виртуална 3D 

реалност, Софтуерът Envision, Уча се и 

др.; 

✓ Доказване и утвърждаване на 

105.СУ като иновативно училище;  

✓ Въвеждане на иновативни 

методи на управление чрез екипност, 

мониторинг и точни заложени срокове и 

оценка на свършената работа; 

✓ Актуализиране и поддържане на 

съвременен, модерен и добре оформен 

сайт; 

✓ Обучение в обединени 

комплек–сни целеви направления и 

реализация на максимално активни 

междупредметни връзки: информа-

ционни технологии и изобразително 

изкуство, химия и опазване на околната 

среда и биология и здравно образование, 

география и икономика с история и 

цивилизации и други; 

✓ Прозрачност на информацията 

свързана с училищния живот; 

✓ Проследяване на развитието и 

подпомагане финансово и логистично на 

деца проявили се в дадена област; 

✓ Разработване и управление на 

проекти, включително и по Еразъм +; 

✓ Използване на възмоностите на 

TEАMS и Office 365 и по време на 

присъственото обучение; 

✓ Създаване на умения за по-

добра организация на свободното време. 

✓ Системно и редовно посещение 

на часовете за консултации. 

✓ Редовно писане на домашна 

работа. 

✓ Стимулиране на повече ученици 



✓ Намиране на индивидуален подход и 

поставяне на изпълними задачи за учениците с 

ниска мотивация и пропуски в обучението. 

✓ Страх от неуспех и повишаване на 

мотивацията на учениците, учене за знание, а не за 

оценка. 

✓ Създаване на умения за по-добра 

организация на свободното време 

✓ Липса на креативност при писане на есе и 

съчинение. 

✓ Писане на домашни работи, теми и 

проекти пометода “copy-paste 

за участие в различни езикови 

състезания, олимпиади, конкурси и 

проекти. 

✓ Липса на креативност при 

писане на есе и съчинение. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

✓ Кадрова осигуреност с квалифицирани 

учители в т.ч. и психолози,ресурсн учители 

✓  Голям е броят на учителите със  защитена 

ПКС (V-IV). 

✓ Създадени условия за повишаване на 

квалификацията на учителите и наставничество, 

обмен на успешни педагогически практики, МО. 

✓ Участие на учители във форуми по 

проблемите на образованието. 

✓ Системен контрол върху качеството на 

образователния процес. 

✓ Екипност и диалогичност в работата на 

всички нива. 

✓ Добър ръководен екип, главни учители, 

подпомагащи ръководството на училището. 

 

✓  ранно оценяване на риска – 

ранно идентифициране на учениците в 

риск чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до поява 

на обучителни затруднения. 

✓ Превенция на агресията и 

противообществените прояви. 

✓ Повишаване на капацитета на 

учителите за промяна на стила и 

методите на работа и ориентиране на 

обучението към потребностите на 

отделната личност. 

✓ Повишаване на 

квалификацията, обмяна на добри 

педагогически практики и внедряване на 

иновации на базата на ИКТ. 

✓ Разширяване на връзките с НПО 

и реализиране на проекти по програми 

на ЕС. 

 

СЛАБИ СТРАНИ РИСКОВЕ И ЗАПЛАХИ 

✓ Увеличаващ се процент на 

незаинтересовани и неактивни родители. 

✓ Недостатъчни финансови средства за 

капиталови разходи и текущи ремонти. 

✓ Трудности при справяне с ниската 

мотивация за учене.  

✓ Недостатъчно използване на 

възможностите за привличане на родителите. 

✓ Повишаване на отсъствията по 

неуважителни причини в гимназиален етап 

✓ Отрицателно влияние на 

обкръжаващата среда върху 

образователния процес. 

✓ Ниска заинтересованост на част 

от родителите към случващото се в 

училище. 

✓ Негативно отношение към 

училището и липса на мотиви за учене – 

по около 5% от учениците в паралелка. 

✓ Световната пандемия COVID-

19 и енергийната криза. 



 

Глобалната външна среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на 

училището, поради негативни фактори: икономически и социални. 

II. Анализ на дейностите по реализация на Стратегията 
Приоритетно направление 1:Обучение,ориентирано към придобиване и развитие на 

съвременните ключови компетентности и на уменията за живот и работа през XXI век 

1.1 Осигуряване на съвременна образователна среда - модернизация и качество на 

образованието 

• Актуализация на основни училищни документи в съответствие с ЗПУО и ДОС. 

Обсъждане в МО на учебните програми и варианти за разпределение на учебното съдържание по 

ООП и Профилирана подготовка;Разработени и утвърдени са планове и документи, съобразени с 

нормативната уредба и съобразени с новите условия за работа в 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. 

• Разработване на планове за дейността на създадените методически обединения в училише; 

• Разработване на инструктажи за безопасни условия на работа в класните стаи и в 

условията на Ковид;  

• кадрова обезпеченост на общообразователната подготовка по НП „Без свободен час“; 

• Разработване на система от критерии и показатели за оценка на дейността на учителите и 

служителите в училището, обвързана с резултатите и постиженията. 

• Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми форми, 

съответстващи на интересите на учениците. 

• Утвърдени учебни планове, формиращи облика на училището, съобразени с интересите 

на учениците. 

• Проведени бинарни уроци и активно сътрудничество и екипност между учителите от 

начален и прогимназиалет етап.Открити уроци проведени в STEM среда  с ученици от IVклас.  

1.2 Владеене на ключови компетентности 

• Проведени инициативи свързани с насърчаване на четенето и изграждане основата на 

компетентностите по български език и литература, пряко свързана с постигането на базовата, 

✓ Увеличаване броя на учениците с 

наложени санкции  

✓ Недостатъчен сграден фонд и 

невъзможност за осигуряване на целодневно 

обучение за всички ученици от начален етап 

✓ Неусъвършенствани платформи 

затрудняващи работата с тях; 

✓ Липса на умения и навици за работа с 

електронните платформи у някои учители. 

✓ Нестабилно политическо и 

икономическо състояние; 

 



функционалната и комплексната грамотност. 

• Разработване и прилагане на компетентностно базирани учебни материали и помагала и 

осъществяване на междупредметни връзки;чрез средствата и формите на различните видове 

изкуства, науки, технологии и спорта. 

• Интегриране на ИКТ и включване на четене от електронни носители в   образователния 

процес.  

• Осъществяване на обучение по учебни планове за профил и професии, съобразени с 

желанията и потребностите на учениците и възможностите на училището; 

• Научно осигуряване на профилираната подготовка и разработени  критерии за оценяване 

качеството на профилите. 

• Прилагане на съвременни методи и форми за контрол и оценка на знанията, работа по пр. 

1.3 Развитие на личностния потенциал на всеки ученик.  Осигуряване на условия за 

удовлетворяване на индивидуалните потребности и ранно откриване на заложбите и 

талантите му 

• Европейско лингвистично кенгуру – отлични резултати на учениците от І – VII клас; 

• Лаборатория на изкуството – заваювани призови места на национално  

• ниво; 

• Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади 

по италиански език; 

• Конкурс „Рицарят в мен“ – първи места и грамоти за учителите; 

• Състезание организирано от БЧК – първо и второ място за ученици от гимназиален етап 

и прогимназиален етап; 

• Олимпиада  по италиански език – Национален кръг – лауреат и отлично представяне; 

• 19 класирани за областен кръг на олимпиада по математика;  

• 92 ученици от І-ІV клас класирани за финално състезание на СНБУ; 

•  9 класирани за индивидуално състезание на МБГ – Несебър от училищна квота и 4 от 

полуфинал в Стара Загора; 

• 6 класирани за областен кръг на олимпиада по АЕ; 

• 6 класирани за националн кръг на Лингвистично Кенгуру; 

• 18 класирани за Национален кръг на олимпиадата по италиански език; 

• І място за 6. клас и ІІ за 9. клас в състезание по първа долекарска помощ на БЧК с 

ръководител Й. Антонова; 

•  Номинирани творби на 3 ученици от 2.е с р-л В. Иванова в ХVІІ световен конкурс за 

детско хайку; 

• 15 грамоти на ученици от 2-е за участие в конкурс „Направи играчка от рециклирани 

материали“; 

• 26 златни медала, 74 сребърни медала, 106 бронзови медала от Математика без граници; 

• 1 златен, 6 сребърни, 3 бронзови медала в индивидуално класиране на МБГ Несебър; 

•  Сребърен медал за 1. и 3 клас, златен за 2. клас и бронз за 4. клас в отборното класиране 

в Несебър; 

• 12 златни, 17 сребърни и 7 бронзови медали на финален кръг на Многознайко. 

Проведени инициативи свързани с насърчаване на четенето и изграждане основата на 

компетентностите по български език и литература, пряко свързана с постигането на базовата, 

функционалната и комплексната грамотност. 



Участие в национални програми и проекти: 

• Изграждане на СТЕМ център 

• Проект „Под небето на Италия” – „Магията на Емилия Романя и Тоскана“ и „Под небето 

на Неапол“  с р-ли Ж. Борлакова, Д. Лазарова, Й. Антонова, Илияна Градинарова, Т. Индже 

• НП „Отново заедно“ – Д. Лазарова и Г. Стоилова 

• „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж" – Я. Досева, Кр. Глузова, Г.Стоилова, Ог.Иванов, Св.Симонова, Й. Коралов, Д. Иванова 

• НП „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване обучение на талантливи 

ученици за участие в ученически олимпиади“, Св. Соваджиева, Е. Пачеджиева, Н. Серкова 

• НП „Без свободен час“ 

• НП на МОН и МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската 

армия“ – Ренета Димитрова 

• Проект „Възпитаване на учениците като активни граждани, свободомислещи и ценящи 

многообразието на съвременния свят“, програма Еразъм+ 

1.4 Възпитание в ценности  

• Тържествен концерт „85 години идеите намират бъдеще“ в зала „България“;  

• Изложба в МОН на талантливи ученици под ръководството на Светла Симеонова и Йорда 

Коралов;  

• Участие на ученици от 12.а клас в онлайн уоркшоп с участници от Европа, Азия и Африка 

във връзка с Европейски ден на езиците; 

• Участие в инициатива на БЧК за материални дарения за Украйна; 

• Отбелязване на 1 ноември – Ден на народните будители чрез беседа/презентация, ден на 

християнското семейство; 

• коледни инициативи: работилници по класовете за изработване на коледни играчки   

• благотворителен Коледен базар; 

• Отбелязване на 19.02. -денят на Левски чрез беседи, презентации; посещение на паметната 

плоча в район Изгрев  

• изработване на автентични мартеници и организиране на мартенски базар 

• постери и беседи в час на класа по случай 3. март –- Национален празник на Република 

България 

• Ден на розовата фланелка 

• организиране и провеждане на „Празник на буквите”;  

• Великденски благотворителен базар; 

• отбелязване на 22 април  - Ден на Земята – презентации и постери на  

• отбелязване на 9. май– Ден на Европа и провеждане на ученическо самоуправление 

• отбелязване Деня на Ботев и на загиналите за освобождението на България – 2 юни. 

• Изложба, посветена на 700 г. от смъртта на Данте Алигиери, подготвена от катедра 

„Романистика”, СУ „Св. Климент Охридски” с подкрепата на Италианския културен институт в 

София; 

1.5 Инвестиране в изучаване на чужди езици ( италиански и английски) и придобиване 

на дигитални и комуникативни умения 

Английски език 
• Обучението по английски език е насочено към овладяване на основни знания, умения и 

отношения, свързани с общуването и с изграждането на комуникативни компетентности на 



ученика.  

• Обучението  следва спираловидния принцип на повторяемост и постепенно разширяване 

на знанията, уменията и компетентностите, отнасящи се за всеки следващ клас и етап на обучение.  

• Целите на обучението по английски език е да има обективни и субективни измерения, 

които се определят от целите на общото образование и възпитание, потребностите на обучаваните 

и потребностите на обществото. Те са свързани с комуникативната ориентация в обучението, 

изграждане на умения за общуване на чуждия език, изграждане на мултикултурна и мултиезична 

личност, пълноценно общуване в зависимост от своите лични, културни и професионални 

интереси. Тези цели са залегнали в Общата европейска езикова рамка по нива А1, А2, В1, В2. 

В 105. СУ „Атанас Далчев“ има изградени дългогодишни традиции и постигнати резултати 

в чуждоезиковото обучение и в частност обучението по английски език. То се провежда в три 

етапа:  

• Начален 

• Прогимназиален  

• Гимназиален (първи и втори, Профилирана Подготовка) 

От 2007 г. училището е член на Асоциация на Кеймбридж училищата в България. През 

учебната 2021/2022 година, училището получи номинации и в трите категории за годишни награди 

за образование 2021 „За тези, които изграждат личности“ на Асоциацията на Кеймбридж 

училищата в България.  Училището е победител в категория „Училище на годината“, за което 

получи грамота и плакет от Асоциацията.  

44 ученици от 5,6 и 7 клас участваха в националното състезание „Многознайко“ и получиха 

12 златни, 17 сребърни и 7 бронзови медала. 

Многобройни бяха и участниците в състезанието KGL „Лингвистично кенгуру“,  

организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата.  

По инициатива на Съвета на Европа, всяка година на 26 септември се чества Европейския 

ден на езиците. Ученици от 11б клас и 12а клас отбелязаха Деня на европейските езици като се 

включиха в онлайн игра „Открий богатството на европейските езици“. 

Ученичките от 12 а клас, Деница, Ясмина и Виктория взеха участие в инициативата “I’m 

GlobalCitizen – Global Education Week”,   онлайн работна среща,  организирана от Европейския 

Съюз и Съвета на Европа, на която присъстваха млади хора от Европа, Азия и Африка (общо 18 

държави). Те работиха върху теми, свързани с дискриминация, различия и прилики между 

нациите, общностите и държавите, идентичност и нейните различни измерения. Наученото ще 

бъде изключително полезно за обединението между различните култури и държави, чувството на 

принадлежност към по-голяма общност като Европейския съюз и за насочване на вниманието към 

глобалните проблеми. Учениците получиха сертификати за участие.  

 

Италиански език 
• Обучението по италиански език е в контекста на цялостната стратегия на 105 СУ „Атанас 

Далчев“ като съществен и определящ учебен предмет в изграждането на визията и 

разпознаваемостта на училището сред водещите в обучението и разпространението на 

италианския език и култура.  

• Обучението по италиански език следва принципите и целите на Общоевропейската 

езикова рамка, която разглежда чуждоезиковото обучение като средство за комуникация чрез 

изграждане на умения и компетентности при общуване в чуждоезикова среда и възможност за 

пълноценна изява на личностните качества на всеки човек. В рамките на нашето училище тези 

цели са заложени в нива А1, А2, В1 и В2, като следват спираловидния принцип на повторяемост 

и надграждане на езиковите умения и компетентности при всяко следващо ниво. 

 



През учебната 2021/2022 г. нашите ученици участваха в различни инициативи, конкурси и 

състезания. 

Начален и прогимназиален етап: 

В началния и прогимназиалния етап от три години учениците ни се включват успешно в 

международния детски конкурс  „Писатели в тревата“ – “Scrittori in erba”, организиран от 

Инициативен комитет в гр. Оменя, Италия за написване на разказ, вдъхновен от идеите на писателя 

Джани Родари. Сред участниците тази година са децата от групата по италиански в 3а,е кл. и 

Силвия Славова, Савина Христова и Симона Ставрова от 7 кл. Резултати се обявяват в началото 

на следващата учебна година. Затова е редно да споменем учениците, които през м. ноември, 2021 

г. бяха наградени: за начален етап за разказа „Дъга от усмивки“  - “Un arcobaleno di sorrisi” 2а,е; 

Силвия Славова 7 кл. „Дървото на мира“ - “L’albero della pace”, Йоана Денева и Яна Акшарова 8а 

- 2 награда – „Дървото на Бела“ – “L’albero di Bella” и 7 г клас 3 награда с разказа “La faggeta 

salvata” – „Спасената букова гора“. 

Приоритетно направление 2 :Образователни иновации,дигитална трансформация и 

устойчиво развитие 

2.1 Иновации в образователния процес 

• Промяна средата на учене чрез използване на различни дигитални инструменти и 

интерактивни методи; дигитални приложения и образователни ресурси: платформата MS Teams, 

Shkolo.bg, 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, уроци извън класната стая.  

• Обучение в STEM среда по география и икономика и биология и здравно образование 

2.2.   Иновации в образователната среда 

• Използване на дигиталните приложения Мозабук и 3  D  реалност  

• Обновени кътове и създадени места за общуване и социализация                                                                                            

• Проведена седмица на програмирането с робота Моливко;  

• Обособен кът на Българската армия и работа по проект“Изучаване и съхраняване 

традициите на българската армия 

2.3 Развитие на образованието в дигитална среда и чрездигитални ресурси 

• Изработване и обмяна на електронни вътрешноучилищни учебни ресурси по предмети; 

споделяне на опит в онлайн обучението с платформите Microsoft Teams,  и Школо; 

• Осигурена безжична инфрасруктура /тип Wi-Fi свързаност/ и свободен достъп на 

учениците на територията на училището; 

• Работа със съвременен лицензиран софтуер 

2.4 Образование за устойчиво развитие 

• Седмица на програмирането - роботът Моливко с учениците от 4.а, 4.в и 4.д 

•  Седмица на бащата в І-ІV клас 

•  Посещение на плочата на В. Левски в 

• кв. Дианабад 

•  Летен спортен лагер  с катедра водни спортове на НСА – Р.Христова, М.Янева, Иван 

Хинков 

• Участие в спортните игри организирани от район Изгрев 

 



Приоритетно направление 3:Удовлетворяване на специфичните образователни 

потребности на учениците,подобряване работата с ученици с емоционални и интелектуални 

затруднения и специални образователни потребност  

Дейности, инициативи и работа по проекти, осъществени от училищните специалисти 

/логопед, ресурсни учители, училищни психолози/ при оказване на обща и допълнителна подкрепа 

през учебната 2021-2022 година, както следва: 

• Оценка на индивидуалните потребности на учениците със СОП в началото на учебната 

година; 

• Оценка на индивидуалните потребности на учениците на обща подкрепа; 

• Диагностика и скринигви дейности за идентифициране допълнителна подкрепа на 

ученици на обща подкрепа и на новопостъпили ученици в институцията; 

• Изготвяне на Карти за оценка на индивидуалните потребности, след подадено заявление 

от родител; 

• Реализиране на дейности по одобрение на оценката от външна институция /РЦПППО-

гр.София/ с втори екип от педагогически специалисти от Координатора на ЕПЛР; 

• Срещи на екипите за личностно развитие; 

• Разработване на планове за подкрепа; 

• Срещи с родителите за запознаване с Плановете за подкрепа; 

• Периодично проследяване  напредъка на учениците по учебни предмети и в областта на 

развитието на комуникативните умения, мотивацията за учене и когнитивните показатели. 

Изготвяне на Карти за проследяване на напредъка в края на първи учебен срок и в края на учебната 

година; 

• Провеждане на срещи по график, съгласно наредбата за приобщаващо образование, и 

консултации на ЕПЛР с родителите на учениците със СОП; 

• Провеждане на срещи и консултации с родителите на ученици на обща подкрепа; 

• Проведени беседи от училищните психолози при групова работа по класове, по следните 

теми: „Общуване и толерантност“, „Локализация на контрола и поемане на отговорност“, 

Превенция на тормоза и насилието“, Безопасни игри и правила на комуникация“, „Емоционална 

интелигентност – контрол на емоциите“ , „Сигурност в онлайн среда“, „Увереност и постоянство“, 

„Справяне с училищните задължения и мотивация за учене“ и др. 

• Работа по конкретни казуси и специфични педагогически ситуации, включително и в 

рамките на Координационен съвет за превенция на тормоза; 

• Работа с екип на РЦПППО по чл.144, ал.2 от НПО; 

• Организиране и провеждане на вътрешноучилищни обучения от Координатора на екипа 

на теми, както следва: 

• „Задължителна училищна документация в сферата на приобщаващото образование“ 

/ресурсни учители, логопед/; 

• „Оказване на допълнителна подкрепа. Работа с родители на ученици със СОП“ /ресурсни 

учители, логопед/; 

• „Проследяване на напредъка на ученици на допълнителна подкрепа“ /учители на ученици 

на допълнителна подкрепа, председатели на екипи на ученици със СОП/ 

• „Механизъм за противодействие на тормоза“ / педагогически специалисти/ - Забележка: 

Обучението е проведено от Координатор на ЕПЛР и училищни психолози; 

• „Въведение и основи на TEACCH Терапия при деца с нарушения от аутистичния спектър“ 



- Забележка: Обучението е проведено от Координатор на ЕПЛР и ресурсен учител; 

• Обучение на училищните специалисти от външни организации и придобити  кредити, по 

следните теми: 

• „Подходи за сензорно стимулиране в подготвена среда“ /логопед/ 

• Развитие на метафоричното мислене и образния език при деца и ученици с типично и 

атипично поведение“ /логопед/; 

• "Алтернативи по пътя на грамотността" - /ресурсен учител/ 

• „Възможности на учебните програми по човекът и обществото (3. – 4. клас) за оценка на 

функционалната грамотност на учениците “ - /ресурсни учители/; 

• „Успешна подготовка за НВО в 4. клас“ . /ресурсни учители/ 

• Работа по проекти, включване в инициативи и междуинституционални партньорства в 

сферата на приобщаващото образование 

• Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ /логопед и ресурсен учител/;  

• Проект „Последвай ме“ – съвместна инициатива на Столична община, АМИ“Студията“ и 

студенти от специалност „ Образователен и терапевтичен куклен театър“ към НАТФИЗ „ Кръстьо 

Сарафов“ /логопед/; 

• „Куклена работилница“ – практика в ОЕСР на студенти от специалност „Образователен и 

терапевтичен куклен театър“ към НАТФИЗ „ Кръстьо Сарафов“ с ученици с говорни нарушения 

и нарушения в речевата плавност; /логопед/ 

• Отличени и наградени ученици за постижения в областта на науката и спорта 

       Награди на Асоциация на Кеймбридж училищата в България 

• „Училище на годината“ 

•  „Директор на годината“ 

•  Г. Стоилова - „Учител на годината“  

•  Симона Юрукова, 7.б - награда на публиката в музикално-сценичното състезание за 

Симона Юрукова 

Приоритетно направление 4:Повишаване професионалната квалификация на 

педагогическите специалисти 

• Усъвършенстване дигиталните умения на учителите при работа с различни платформи 

• 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 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. 

• Проведени вътрешноучилищни квалификации свързани с работа с различни платформи и 

приложения 

• 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, годишни резултати, 

сравнени с предходни години, определяне на основните проблеми и представяне на предложения 

за решаването им;  

•  външноинституционална квалификация – сертификати от различни обучения;  

• Създадена е възможност за повишаване на постигнатата професионалноквалификационна 

степен (ПКС) на всеки член на педагогическата колегия и обвързване на постигнатите резултати с 

допълнително материално стимулиране, предвидено във вътрешните правила за работна заплата. 

• Проведени обучения свързани с атестирането на педагогическите специалисти,работа с 

мозабук и училище в облака 

Приоритетно направление 5: Взаимодействие с родителската общност, активни връзки 

с общественост,НПО и държавни органи 

• Избор на родителски актив на класа; участие на родителите в организираното закупуване 

на учебни помагала и други дейности;  

• Съвместно участие на родители и ученици в изготвяне на изделия за базарите в училище 

с благотворителна цел 

• Активно участие на учениците от 105.СУ в инициативите организирани от район Изгрев 

• 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 13 

граници“; Образователен театър „ 

• 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. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

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

фейсбук страницата на 105. СУ (https://www.facebook.com/sou105?fref=ts);  

• Работа с медии и външни звена, изграждащи имидж на учебното заведение.  

• 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.)  

• Наставничество на новопосъпили млади педагогически специалисти 

• 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 

 


