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РАЗДЕЛ I



КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО 
СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на СУ “Йордан Йовков” -  Кърджали през учебната 2019/2020 
година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 
885 ученици, разделени в 35 паралелки и една подготвителна група.

Увеличеният брой на паралелките и броя на учениците е показател за трайния 
интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена 
система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на 
резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно - възпитателният процес 
/ УВП /. Постигнатите резултати от УВР са следствие от много добрата организация на 
учебната среда. Постигнати бяха успехи в следните направления:
ЕОтлични постижения в областта на науката, спорта, изяви в конкурси, олимпиади и 
състезания, туристическа и проектна дейност.
2. Много добра работа през цялата година по рекламната кампания за привличането на 
ученици.Изпълнен план-прием на 100%- в VIII клас/две паралелки/.
3. Реализиран Еодишен план,планове и програми на постоянните училищни комисии и 
МО. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите 
от дейностите. Педагогическият състав отговорно отстояваше професионалните си 
ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълно 
реализиране на целите на УВП.
Необходимо е да се продължи работата в следните области:
ЕЕражданско образование.
2.Екологично предприемачество.
3.Опазване на училищното имущество.
4. Работа с родителите,за приобщаването им към училищния живот и обогатяване на 
материално-техническата база.
5. Продължаваща работа по стандартите за интеркултурно и екологично образование и 
управление на училището.

РАЗДЕЛ II

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1 .Формиране на личности с отлична интелектуална подготовка и култура с ярко изразено 
гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация.
2. Възпитание и обучение според ДОС и стандартите на Европейския съюз в духа на 
демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се 
съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот.
3. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 
индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на СУ “Йордан Йовков” като конкурентоспособно училище, способно да 
ф орм ира у учениците национални и общ очовеш ки добродетели при подготовката им -за 
социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на 
педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, 
проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство: прилагане 
на творческо и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия 
човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез квалифицирани 
педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно



взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и 
отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО

1 .Утвърждаване престижа на училището.
2.Повишаване качеството на учебно - възпитателната работа.
3.Осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на 
подрастващите.
4. Повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие.
5. Подобряване на училищната среда -  микроклимат и материална база.
6. Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ЕАкцентиране върху подготовката по български език, чуждоезиково обучение, 
икономически дисциплини и природни науки;
2. Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес 
и повишаване професионалната подготовка, компетентността и квалификация на 
педагогическите кадри.
3. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност.
4. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.
5. Гражданско, интеркултурно и екологично образование.
6.Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно 
използване на наличната материално-техническа база / МТБ /.
7.Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за 
проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на 
училищните дейности и подобряване на МТБ.
8.Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в 
решаване на училищните проблеми и утвърждаване на Обществения съвет като орган, 
подпомагащ цялостната УВР.

РАЗДЕЛ III

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

1 .Изготвяне на годишни разпределения по учебни предмети и класове и на плановете на 
класните ръководители.

отг.: учителите, кл. ръководители 
срок: 12. 09. -  съгласуване с ЗДУД 

срок: 13.09. -  утвърждаване от Директор

2.Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците, 
отг.: ЗДУД, учителите по предмети срок: 13.09.

3.Изготвяне на Списък — Образец № 1 за учебната година
отг.: Директора срок: 08.09.



4. Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.
отг.: директор, ЗДУД срок: 15.09.

5. Издирване на деца подлежащи на задължително обучение и отпаднали от училище
отг.: Пед. съветник, кл. ръководители срок: постоянен

6. Планиране броя на постъпващи първокласници за учебната 2023 /2024 година;
отг.:Ив. Славкова, Ел. Маркова, С. Енверова, Т. Иванова

срок: м. декември
броя на пенсиониращите се педагогически кадри;
отг.: Директор, ЗДУД, техн.секретар срок: постоянен
нуждите от педагогически кадри;
отг.: Директор срок: постоянен
необходимата учебна и училищна документация;
отг.: Директор, ЗДУД срок: 13.09.

СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ЕТехнологизиране на основните процеси на въвеждане на информацията 
отг.: ЗДУД,РН ИКТ срок: постоянен

2.Работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера 
недопускане рушене и унищожаване на училищното имущество.

отг.: кл.ръководители, домакин, учители срок: постоянен

3.Определяне на приоритетите при придобиването на МТБ и тяхното подреждане, 
отг.: директор, ЗДУД, комисия по МТБ срок: постоянен

4.Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства 
отг.: директор, ЗДУД, комисия по МТБ срок: 16.09.

5. Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.
отг.: ЗДУД срок: 15.09.

6. Планиране на строително-ремонтните работи.
отг.: Директор срок: постоянен

7. Провеждане на медицински прегледи на учениците.
отг.: мед. сестра срок: постоянен

8.Организиране на отдиха на ученици и учители.
отг.: Ал.Карамфилов, В.Шанев, Я. Илиева срок: постоянен

9. Изготвяне на План за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес
отг.: ЗДУД срок: 30.10.

10. И зготвяне на план за проф есионално ориентиране на учениците
отг.: пед. съветник и комисия срок: 16.09.



ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА

№ Празници и бележити дати Дейности и 
мероприятия

Срок на 
изпълнение

Отговорници

1 Откриване на новата учебна 
година Тържество 15.09.2022 г. В. Петрова 

Н. Михайлова.
Н. Барзат,
Г.Матева. Н.Местан. 
Ф.Кахчиева.
М. Болярска.
Ф. Терзиева.
М. Русева,
А. Тасим,
Р. Христова,
Д.Махмуд
Ал. Карамфилов

2 Обявяване независимостта на 
България -  22.09. радиопредаване 21.09.2022 г.

М. Байчев

3. Европейски ден на спорта в 
училище - 30.09. Спортни игри и 

състезания
30.09.2022 г.

Ал. Карамфилов. 
Хр. Реков 
Д. Замова.
Д. Глабаданиду. 
С. Енверова.
Б. Башаранова

4. Седмица на програмирането Мултимедиен клип .10. 2022 г. С. Митева. 
Н. Местан

5. Ден на Кърджали -21 .10 . Участие в
общоградско
шествие

21.10.2022 г.
Ал. Карамфилов.
Хр. Реков.
Д. Елабаданиду 
Участие в шествие на 
учители от начален 
етап. среден и горен 
етап

6 1 XI - Ден на народните будители Презентация,
радиопредаване 31.10.2022 г. Елм. Димитрова,

Кл. ръководители 1- 
4 клас

7. Патронен празник на училището -  
09.11.

Спортни 
състезания, 
конкурси, 
фотоизложба, 
екскурзии и др. 
мероприятия в 
десетдневката 
посветена на

09.11.2022 г.
Здр. Тодорова.
Е. Матева.
Н. Барзат,
Хр. Реков,
Ал. Карамфилов, 
Хр. Реков, 
кл. ръководители 1- 
12 клас и учители 
ЦОУД-1-7 клас



патрона на 
училището 
Тържество

8. Ден на толерантността -16.11. ЧК посветен на 
Деня на
толерантността, 
радиопредаване, 
спортни игри и 
състезания

16.11.2022 г.
Г. Матева.
Д. Замова.
Ал. Карамфилов. 
Хр. Реков. 
кл. ръководители 1 - 
12 клас.
учители ЦОУД 1 -7 
клас

9. Световен ден за правата на детето 
-20.11.

ЧК, презентация
20.11.2022 г.

А. Златкова

10 Седмица на предприемачеството
Открити уроци Ноември

Д. Махмуд,
Ф. Терзиева.
М. Болярска.
М. Русева.
Б. Башаранова.
Ел. Календжиева, 
Ив. Славкова.
Ел. Маркова.
С. Енверова.
Т. Иванова.
К. Чавдарова.
Л. Бонева,
Ф. Радичева.
Я.  Илиева, 
икономически екип

11 Световен ден за борба срещу 
СПИН -  01.12.

Презентация 1 декември 
2022 г.

В. Енчева 
В. Орешкова

12 Ден на банкера - 06.12. Посещение в 
банкова институция 06.12.2022 г.

Г. Попова- 
икономически екип

13 Коледа и Нова Година Благотворителни 
базари,запалване 
на коледните 
светлини, изготвяне 
на коледни 
картички за Ротари 
клуб, посещение на 
социални домове и 
ДР-,
Коледно тържество

02.12,- 
18.12.2022 г.

Д. Момчилова.
В. Орешкова.
Г. Тодорова.
Е. Матева.
Н. Барзат,
класни ръководители 
и учители ЦОУД 1-7 
клас.

14 Ден на влюбените, Трифон 
Зарезан -  14 февруари Възстановка на 

празника Трифон 
Зарезан

14.02.2023 г
Г. Матева, 
В. Петрова

15 Световен ден за безопасен 
интернет

Мултимедиен клип Февруари 2023 
г.

С. Митева. 
Н. Местан

16 150 г. от гибелта на В. Левски — 
19.02.

Радиопредаване, 
участие в 19.02.2023 г.

М. Банчев, 
Сл. Нинова



общоградско
мероприятие

кл. ръководители 1- 
12 клас и учители 
ЦОУД 1 - 7 клас

17 Немски празник ..Фашинг“ 
карнавал

забавни игри и 
състезания

13.02,- 
05.03.2023 г.

Зл. Куклева, 
Ст. Иванова

18 Ден на розовата фланелка -  
22 февруари

ЧК, рисунки, 
послания, песни 
и др.

22.02.2023 г.
Б. Карабоюкова. 
Ст. Ангелова,
Н. Местан.
М. Димитрова, 
Класни
ръководители 5-12 
клас.

19 Баба Марта Изложба-базар на
мартеници,
ЦЛР/ОДК/

01.03.2023 г.
Д. Момчилова, 
кл. р-ли и учители 
ЦОУД 1 -  4 клас

20 145 г. от Освобождението на 
България от османско 
владичество -  3 март

Радиопредаване, 
Участие в 
общоградското 
шествие

3 март 2023 г.
Хр.Реков.
Ал. Карамфилов 
Д. Глабаданиду 
участие в 
общоградското 
шествие на ученици 
от начален етап, 
среден и горен етап. 
класни
ръководители.
учители

21 Ден на жената -  8 март Музикален поздрав, 
празник в ПГ 08.03.2023 г.

Д. М омчилова

22 Ден на числото п Презентация,
изложба

14.03.2023 г. Н. Керезова. 
Ст. Иванова. 
Г. Андонова. 
Н. Бекир

23 Световен ден на гората -  
21.03.

Презентация за ЧК, 
изложба 21.03.2023 г.

A. Кехайова
B. Енчева.
В. Орешкова.
Л. Христова.
Кл. р-ли и учители 
ЦОУД 
1 -4 клас

24 Ден на водата -  22.03. Презентация, 
изложба, поход 21.03.2023 г.

Учителите по 
природните науки, 
учители ЦОУД 5- 7 
клас
Кл. р-ли и учители 
ЦО УД 1 -4 клас

25 Състезание по АЕ, организирано 
от Асоциацията на Кеймбридж 
училищата в България

Състезание по АЕ
януари-март

Б. Янева 
Н. Михайлова, 
Ир. Нейчева, 
Н. Нури-



учители по 
английски език

26 Ден на търпението - 25 март ЧК,
презентация, 
спортни игри и 
състезания, 
стикери, рисунки

24.03.2023 г.

Т. Иванова.
Б. Карабоюкова. Ел. 
Календжиева. Елм. 
Димитрова

27 Великден -  април Състезание „На лов 
за великденски 
яйца“

Д О

21.04.2023г.

Станислава Иванова. 
Зл. Куклева.

28 Ден на Земята -  22.04.2023 г. Изложба, участие в 
общинско 
мероприятие 
Почистване и 
озеленяване на 
класни стаи и 
залесяване на двора

22.04.2023 г.
A. Кехайова.
B. Енчева,
Л. Христова.
кл. ръководители 1 - 
12 клас. учители 
ЦОУД 1-7 клас.

29 Участие в общоградски бал е 
маски

април Класни
ръководители и 
учители ЦОУД 4 
клас

1

30 Седмица на книгата - април Литературно
четене,
среща с творци

април 2023г.
С. Енверова. 
Учители Ц О У Д-1-4 
клас,
Здр. Тодорова.
Елм. Димитрова. М. 
Стоянова,
Л. Христова

31 Ден на ученическото 
самоуправление -  9 май

Ученическо
самоуправление

09.05.2023 г. Всички учители, 
класни ръководители 
5-12 клас.
Ф. Кахчиева

32 Състезание по правопис на 
английски език Spelling Вее

Състезание Октомври-
април

Б. Янева 
И. Михайлова, 
Ир. Нейчева 
Н. Пури,
Л. Хрисгова- 
учители про 
английски ечик

33 24 май -  Ден на славянската 
писменост и култура

Тържество и 
изпращане на 
абитуриентите 24 май 2023 г.

Р. Николова.
Ир. Нейчева, 
Станислава Иванова. 
Г. Матева.
Н. Барзат,
Д.Замова,



Ал.Карамфилов, 
кл. р-ли и учители 
ЦОУД 1-7 клас

34 02.06 -  Ден на Христо Ботев и 
загиналите за освобождението на 
България

Радиопредаване, 
участие в 
общоградско 
мероприятие-заря- 
проверка

01.06. 2023 г.
Сл. Нинова, 
М.Банчев

35 Ден на изкуствата - Денят на Нели Празник на 
изкуствата м. юни

Р. Николова.
Елм. Димитрова. 
X. Халибрям.
Здр. Тодорова.
В. Петрова,
Г. Матева.
кл. р-ли и учители
ЦОУД 1 -4 клас

36 Закриване на учебната година Връчване на 
удостоверения 
за завършен клас, 
грамоти

31.05. /1-Ш/
15.06. /IV -VI/

30.06. /VII-XI/ 
2023 г.

Кл. р-ли и учители 
ЦОУД 1 -4 клас;
Кл. ръководители и 
учители ЦОУД 4-6 
клас.
Класни
ръководители 7-11 
клас. учители 11,ОУД 
7 клас

37 Връчване на дипломите за средно 
образование

Тържество м. юни Класни
ръководители иа 12 
клас -
Р. Николова.
Ст. Иванова

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ ПО:

1 .Математика -  IV
отг.: Ив. Славкова, Ел. Маркова, С. Енверова, Т. Иванова 

Математика -V  -  VIII клас
отг.: Н. Керезова, Ст. Иванова, Г. Андонова

2. Български език и литература V - XII клас
отг.: Р. Николова, В. Петрова, Здр. Тодорова, X. Халибрям

3. Физика и астрономия- VII -  XI клас
отг.:М. Димитрова

4. История и цивилизация- V - XI
отг.: Сл. Нинова,Б.Дедьов,Ал.Карамфилов,

5. География и икономика -  VI -  XII клас
отг.: В. Шанев, Б.Дедьов

6. Химия и опазване на околната среда -  VII -  XII клас
отг.: А. Кехайова

7. Биология и здравно образование- VI -  XII клас
отг.: В. Енчева



УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ 
1 .Европейско математически състезание “Кенгуру”
2.Европейско лингвистично кенгуру 
3.Spelling bee
4.Състезания,включени в Календара на МОН

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ
1. Училищни
2. Общински
3. Регионални и национални

ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ, КОНЦЕРТИ, КИНА 
1 .Две посещения на учебен срок

отг.: кл.ръководители срок: постоянен

ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ
Участие-съгласно Нацоналния спортен календар за 2022/2023 учебна година 

отг.: учителите по физическо възпитание

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Съгласно Плана за квалификация на педагогическите кадри през 2022/2023 година

срок: постоянен
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 
1 .Обект и предмет на контролната дейност:

• учебната работа на учениците и техните учебни резултати;
• учебната, педагогическата и организационната работа на учителите и 

възпитателите;
• работата на помощник-директорите, обслужващия и помощния персонал;

2. Форми на контролната дейност:
• педагогически проверки 

превантивни; 
тематични;
текущи

• административни проверки:
на училищната документация, свързана с учебния процес;
на друга документация -  техническа и технологична, документи за материалите 
и стоковите дейности, по трудовоправните отношения с персонала, свързана с 
финансовата дейност

• проверки на социално-битовата и стопанска дейност;
• проверка по спазването на:

правилника за вътрешния трудов ред в училището; 
училищния правилник; 
изготвените графици;
правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 
труд;
седмично разписание;

•  проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО и M O I I.
3. Срок.

Контролната дейност в училище се осъществява на базата на изготвени планове за 
контролната дейност на директора, ЗДУД, където са упоменати конкретните срокове.



ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ФАКТОРИТЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
А. Интеграционни връзки
1 .Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.
2. Утвърждаване на контактите е обществени, културни и научни институции с цел 
ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху 
подрастващите.
3. Развитие на връзките с други образователни институции и частни образователни и 
издателски фирми, които биха били полезни на училището.
4. Използване на предоставените от РЗИ база, музеи, филми и други
5. Участие в регионални, национални и международни проекти и програми за обмен на 
практически опит и идеи между учители и специалисти.
6. Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел 
подобряване на материалната база в училище.
7. Актуализиране на връзките със следните институции:

• Дирекция за гражданска защита;
• Районна служба пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/;
• Районно полицейско управление - детска педагогическа стая;
• Обединен детски комплекс;
• нестопански организации;
• исторически музей;
• висши учебни заведения;
• медии;
• читалища;

8. Съвместна дейност с:
• общинска администрация
• РУО
• полиция, съдебна власт и прокуратура;
• РЗИ;
• Обществен съвет и училищно настоятелство;
• спортни клубове и дружества
• регионален център за ученически отдих и туризъм
• охранителни фирми и агенции.

9.Външно партньорство
1. Партньорство с висши училища и с представители на работодателите и на 
юридически лица с нестопанска цел при разработване на програми за избираемите 
модули за придобиване компетентности в рамките на профилираната подготовка, 
определени в учебни програми, утвърдени от директора на училището.
Срок: постоянен
Отговорник: Директор, зам. Директор, пед. екип и институции
2. Партньорство с JA Bulgaria, като водеща организация с утвърдена репутация в 
предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст 
Срок: постоянен
Отговорник: Директор, зам. Директор, пед. екип
3. В заим одействие е А генцията за закрила на детето и структурите на полици 
ята
Срок: постоянен
Отговорник:Пед. съветник, пед. екип и институции
4. Разяснителна кампания за план -  приема като традиции и нови тенденции. 
Участие на родителите при определянето на план-приема в училището.
Срок: ноември 2022г.



Отговорник: Директор, ЗДУД, пед. екип и родители 

Б. Взаимодействие с родителите
1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна 

дейност с училищното настоятелство.
2. Ангажиране на УН при решаване на проблеми по прибирането и задържането на 

ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, 
свързани с подобряване на материалната база

3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане 
на синхрон между семейното и училищното възпитание.

4. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни тържества.
5. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.
6. Изготвяне на табло за информация на родителите
7. Провеждане на родителски срещи 

м. септември, октомври
Запознаване на родителите с Правилника за дейността на училището и училищния 

учебен план. 
м. декември
Готовност на учениците за приключване на I учебен срок. 
м. април
Запознаване с Наредбата за кандидатстване с прием след 7 клас 
Готовност за приключване на учебната година и обсъждане на летния отдих на 

учениците, 
м. юни
Среща с родителите на бъдещите първокласници.

В. Задачи и форми за работа на Комисията за превенция с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетните
1. Задачи:
• издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им
• изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви:
• организиране на превантивна работа с ученици и родители.
2. Форми на работа:
Г.Задачи и форми за работа на комисиите по безопасност на движението, охрана на труда 
и защита при бедствия, аварии и катастрофи
1. Задачи:

формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 
успешната адаптация към живота;
прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да 
възникнат в и около него;

осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на 
движението по пътищата;

формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при 
бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и
придобиваме на практически умения за оказване на първа помощ.

2. Форми на работа:
теоретическо и практическо обучение на учениците;
провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите:
превантивна работа.

3. Дейностите за постигане на целите и реализиране на задачите са включени в 
плановете на училищните комисии



• провеждане на индивидуални разговори;
• провеждане на психологически изследвания;
• проучване на социални контакти;

4. Дейностите за реализиране на основните задачи са включени в плана за работа 
комисията.


