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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ГИМНАЗИЯТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА  

2021/2022 ГОДИНА 

 

 Дейността на гимназията през учебната 2021/2022 година се осъществи в 

съответствие със заложените в стратегията и годишния план цели, приоритети и в 

обстановка на COVID-19: 

1. Постигане на по-висок среден успех на училището чрез:  

 мотивиране на учениците чрез прилагане на добри практики при овладяване на 

знанията; 

 прилагане на разнообразни форми на оценяване;  

 обвързване на учебното съдържание с информационните технологии; 

 повишаване на личната квалификация на учителите; 

 допълнителна работа за преодоляване на пропуските в знанията и обучителните 

затруднения на учениците. 

2. Мотивиране на учениците от 12 клас за пълноценна подготовка и успешно 

представяне на държавните зрелостни изпити и ЗДИПСПК чрез провеждане на 

вътрешно оценяване с цел установяване на силните и слаби страни и по-успешно 

представяне на учениците на държавните зрелостни изпити. 

3. Подобряване на взаимоотношенията в училищната общност чрез: 

 създаване на добра комуникация между партньорите в учебния процес; 

 превенция на насилието, тормоза и агресията в училище; 

 обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците; 

 активно включване на родителските и ученическите съвети в организацията и 

управлението на училищната общност; 

 4. Задълбочаване на контактите с обществени организации, институции, висши 

училища и бизнеса, отворени за проблемите на училището. 
 Броят на учениците в началото на учебната година е 760 в дневна форма и 1 в 

самостоятелна форма на обучение, разпределени в 30 паралелки. Преместени 3 

ученици, придошли 7, отписан - 1.  

Причините за напускане са преместване по тяхно желание в друго училище – 3 

ученици. 

В изпълнение политиката на МОН за преминаване на едносменен режим на 

обучение общият брой на паралелките през настоящата учебна година е 30. Минимално 

е намаляването на общия брой ученици - 3. Въпреки, че всяка година план-приемът се 

изпълнява на 100 %, свободните места за ученици към момента са 15, спрямо 

предходната година – 13. 

 

Клас Брой свободни места 

VIII 1 

IX 1 

XI 13 

 

План-приемът за учебната 2021/2022 година в Професионална гимназия по 

икономика „Д-р Иван Богоров“ e реализиран на 100 %. Записани са 158 ученици, при 

планирани 156. Новоприетите ученици са разпределени в 6 паралелки:  

 “Банково дело с разширено изучаване на АЕ”,  

 “Бизнес-администрация с РИЧЕ АЕ”,  

 “Програмно осигуряване с РИЧЕ НЕ”, 



 

 
ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Шифър № 10-04 Стр. 3 от 30 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ - ВАРНА 
 

3 

 “Програмно осигуряване с РИЧЕ АЕ”,  

 “Електронна търговия с РИЧЕ АЕ”,  

 “Рекламна графика с РИЧЕ АЕ”. 

Средният успех на учениците от гимназията за учебната 2021/2022 година е 

много добър 4,84, спрямо 2020/2021 г. много добър 4,79. Разликата е минимална  + 

0,05.  

От завършилите дванадесети клас в дневна форма на обучение през тази учебна година 

143 ученици, получават диплома за средно образование 134. От самостоятелна форма 

на обучение се дипломира един ученик от предходни години. Общ брой дипломирани 

135 ученици. 

Слаби оценки са получени по: БЕЛ – 5 ученици и  на ДЗИ за придобиване на 

професионална квалификация -  5 ученици, като един от тях има слаби оценки и по БЕЛ 

и по теория и практика на професията. Средният успех  от ДЗИ на завършилите през 

тази учебна година зрелостници е добър 4, 30 /добър 4,07 е бил миналата учебна 

година/, разликата е + 0,23. 

За първа година квалификационните изпити са задължителна втора матура. 

Проведоха се в две форми – защита на дипломен проект за специалностите с трета 

степен на професионална квалификация /12а, 12б, 12в и 12д/ и разработване на тема за 

12г и 12е клас. От випуска само 5 ученици не успяха да вземат изпита си по теория и не 

се дипломират. Двама не са допуснати до изпити, поради незавършен 12 клас. Средният 

успех e мн. добър 4.63.  

 

Специалност Среден успех 

Банково дело 4.79 

Бизнес администрация 5.13 

Застрахователно и осигурително дело 4.96 

Електронна търговия 4.29 

Икономическо информационно осигуряване 4.52 

Малък и среден бизнес 4.08 

 

През сесията август-септември се дипломираха още четирима зрелостници. 

 

От общо 157 ученици в десети клас на НВО са се явили:  

НВО Брой ученици 
Разлика 

Регионално ниво Национално ниво 

БЕЛ 156 + 1.18 + 4.97 

МАТЕМАТИКА 155 – 14.45 – 9.73 

ИТИДК 4 + 0.52 + 4.11 

АЕ/В1.1/ 33 – 1.95 + 2.69 

НЕ/А1/ 1 0 + 18.41 

 

Учители и ученици се включват активно в образователни, културни и социални 

дейности и инициативи, организирани на училищно, общинско, областно и национално 

ниво.  

В други състезания и олимпиади, организирани от Висши училища, участие са 

взели около 100 ученици, както следва: 

 Национално състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства за ученици 

от 7-12 клас – 2 ученици; 
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 Национално състезание „Най-добра учебна компания на България“ – 2 

ученици; 

 Национално състезание по финансова грамотност – 12 ученици; 

 Национално състезание за икономисти на АЕ – 7 ученици; 

 Национално ученическо състезание по статистика – 2 ученици; 

 Национално състезание „Финансов иновационен лагер“ – 2 ученици; 

 Национално състезание „Програмиране на C#” - 1 ученик; 

 Национално състезание по информационни технологии, информатика и 

визуални изкуства – Девин, участваха 2 ученици. 

Училището беше организатор и домакин на междуучилищното състезание 

„Дигитално и технологично предприемачество“ с участието на професионални 

гимназии от Варна. 

Проведени бяха вътрешноучилищни състезания:  

 “Моят първи уеб сайт“ за ученици от 8 клас и   

 „Програмиране“ за ученици от 11 клас. 

Броят на отсъствията по уважителни и неуважителни причини за 2021/2022 г. е 

по-голям от учебната 2020/2021 година. 

Учебна 2021/2022 година 

Общ брой отсъствия По уважителни причини По неуважителни причини 

49940 44793 5147 

Средно на ученик 58,86 6,76 

Броят отсъствия по неуважителни причини  за един ученик през тази учебна 

година спрямо миналата е нараснал с 0,95. Като основни причини за този резултат 

могат да се посочат: невключването на някои от учениците активно в обучението от 

разстояние в електронна среда в началото на учебната година, несериозно отношение 

към учебния процес, закъснения и бягства от учебен час. 

 Осигуриха се работни места на всички ученици от 10, 11 и 12 клас за 

провеждане на производствена практика.  

От завършилите 139 ученици: 

 образованието си във висши училища продължават 94 ( 67,63%),  

 работят и през предстоящата учебна година няма да учат 37 ( 26,62%).  

 към момента не работят и няма да продължат образованието 8(5,75%).  

Половината от учениците, които продължават образованието си във ВУ, са 

записали икономически специалности, а 22,34 % от зрелостниците са избрали IT 

специалности. Малко над една четвърт (27,66 %) ще следват в специалности в друго 

професионално направление, различно от изучаваните в гимназията. Най-голям е броят 

на учениците, продължили своето образование в ИУ- Варна (29, което е по-малко от 

предходната), на второ място се подрежда ВВМУ - 25 наши ученици продължават 

образованието си там, като 15 от тях в специалности с икономическа насоченост, в ТУ - 

23, в МУ/ колеж/- Варна - 4, в ШУ- Шумен - 4, ВСУ - 4, и по един ученик в УНСС, 

НВУ- Шумен и СофтУни. 

В Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" работят 54 

педагогически специалисти. Всички са правоспособни учители по съответните учебни 

предмети. Всички педагогически специалисти притежават значителен професионален 

опит и професионални компетентности, които се развиват и усъвършенстват в различни 

квалификационни форми на училищно, регионално и национално ниво. Носители на 

ПКС са -  39 педагогически специалисти.  

Постиженията в дейността на Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван 

Богоров" се обуславят от следните фактори:  
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1. Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна организация 

и традиции. 

2. Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, 

взаимодействие и партньорство с институции, културни институти, висши училища, 

чрез които са постигнати образователните цели на обучението.  

3. Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и прилага 

съвременни методи на обучението.  

4. Добре организирано партньорство между учителите и учениците и взаимодействие с 

родителите.  

5. Успешно приобщаване на ученици със СОП.  

6. Утвърдени успешни практики за работа с учениците за превенция на агресията. 

7. Успешно управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет 

8.  Изграден капацитет по усвояване на средства от национални програми на МОН. 

9. Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно реализиране 

целите на образователния процес.  

10. Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред 

обществеността чрез местните и социалните медии.  

11. Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал.  
 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с:  

1. Увеличаващата се демотивация за учебна работа, поради което някои ученици 

проявяват несериозно отношение към учебния труд, имат пропуски в знанията си и 

допускат неизвинени отсъствия.  

2. Част от учениците нямат ясното съзнание за опазване на материалната база.  

 

Посочените фактори определят: 

 

Силни страни: 

 

Слаби страни: 

 Чувствително е намалял броят на слабите 

оценки; 

 Прилагат се  иновативни педагогически 

практики и подходи;  

 Много добра комуникация между 

учители-ученици-родители-училищен 

психолог;  

 Създадени са много добри условия за 

приобщаващо образование чрез 

осигуряване на подкрепяща среда - 

организираните „Дейности по интереси“; 

 Прилагат се  облачните технологии в 

управлението на училището и 

комуникацията в училищната общност; 

 Участие и спечелени призови места в 

Национални състезания;  

 Спечелен проект по програма „Еразъм 

+“, в сектор „Професионално образование“ 

и обучение“, чрез присъдената акредитация.  

 Увеличава се броят на наложените 

санкции; 

 Все още трудно се приобщават 

родителите за участия в мероприятия на 

гимназията; 

 Учениците са постигнали на ДЗИ – 

БЕЛ по-нисък среден успех от  този за 

страната;  

 По-ниски резултати по математика на 

НВО. 



 

 
ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Шифър № 10-04 Стр. 6 от 30 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ - ВАРНА 
 

6 

 

I. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

Мисия 
Да подготвя млади хора – креативно мислещи, конкурентоспособни, с икономически 

знания и дигитални умения, предприемачески дух и активно гражданско поведение. Да 

е гарант за реализацията им в динамичната социално-икономическа среда. 

 

Визия 
Училището ще се развива, запазвайки своя облик и традиции, като модерна 

професионална гимназия по икономика, дигитални технологии и бизнес с два етапа на 

гимназиална образователна степен: първи етап 8 – 10 клас и втори етап 11 – 12 клас. 

 

Ценности: 
⮚ Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо 

развитие, подкрепа на всеки ученик в съответствие с потребностите, способностите и 

интересите му;  

⮚ Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

⮚ Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;  

⮚ Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;  

⮚ Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие;  

⮚ Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. 

 

Главна цел: 
Формиране на креативни, отговорни, успешни личности с устойчиви резултати в 

обучението. 

 

Стратегически цели: 
1. Ефективно управление на институцията. 

2. Качествен образователен процес чрез прилагане на образователни иновации, 

дигитална трансформация и устойчиво развитие.  

3. Достигане на европейските стандарти за качествено модерно образование и 

личностна реализация чрез съвременни методи на обучение, канали за осигуряване на 

международна професионална квалификация, предоставяне възможности за 

международни стажове на учениците и модерна материално-техническа база от 

Стратегията за европейска интеграция. 

4. Ефективно и трайно приобщаване на ученика към училищната среда. 

5. Възпитание и социализация на учениците. 

6. Партньорство и сътрудничество с родители, ученици, висши училища и 

работодатели. 
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Насоки за оптимизиране на дейността на училището през настоящата 

учебна година: 

 
1. Постигане на по-висок среден успех на училището чрез:  

 мотивиране на учениците за постигане на по-високи резултати в учебния процес 

чрез прилагане на иновативни методи за овладяване на знания и умения, прилагане на 

пректно-базирания метод на оценяване; 

 повишаване на личната квалификация на учителите; 

 непрекъснат контрол върху присъствието на учениците в час и своевременно 

уведомяване на родителите – използване на електронен дневник; 

 допълнителна работа за преодоляване на пропуските в знанията и обучителните 

затруднения на учениците. 

 

2. Работа с учениците от 12 клас за успешно представяне на държавните 

зрелостни изпити: 
 извършване на непрекъснат контрол и оценка на напредъка на всеки ученик при  

подготовката му за ДЗИ; 

 провеждане на допълнителни консултации с изоставащите в подготовката ученици. 

 

3.  Подобряване на взаимоотношенията в училищната общност чрез: 

 създаване на предпоставки за добра комуникация между партньорите в учебния 

процес – облачни технологии, електронен дневник, сайт на гимназията; 

 превенция на насилието, тормоза и агресията в училище, развиване на умения у 

учениците за толерантно поведение, възпитание в нравствени ценности и човешки 

добродетели; 

 дейности за обща и допълнителна психологическа подкрепа за личностно развитие 

на учениците; 

 активно включване на родителските и ученическите съвети в организацията и 

управлението  на училищните дейност. 

II. ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И РАБОТНИ ЕКИПИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ 

№ Комисия по/за Председател Членове 

 Гражданско  и интеркултурно 

образование 

Юлиaна 

Неделчева 

Славка Илиева 

Виолета Съева 

 Здравно  и  екологично  образование, 

спорт  и  туризъм 

Стойна 

Илиева 

Надежда Иванова 

Зефир Ников 

 Превенция  на  асоциалните  прояви  на  

учениците 

Мариян 

Филипов 

Ирена Михова 

Светла  Христова 

  

Връзки с обществеността 

Красимира 

Великова 

Светослав Маринов  

Богдана Радева 

Радина Иванова 

 Работа по проекти (регионални, 

национални, международни) 

Цветелина 

Николова 

Диана Димитрова 

Стойна Илиева 

 Етика Христина 

Триндафкова 

Анита Димитрова 

Христина Панайотова   

 Стипендии Наталия 

Пачева 

Дора Илиева 

Ангелина Илиева 

Анелия  Стоянова 
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№ Комисия по/за Председател Членове 

 Организация и провеждане на  

квалификационната дейност 

Славейка  

Мазнева 

Дияна Петрова 

Силвия Йорданова 

 Охрана  на  труда, БДП и ГЗ Корнелия  

Иванова   

Елена  Колева 

Стойна Илиева 

Юлияна Неделчева 

 Противодействие на тормоза в училище 

и деца в риск от насилие 

/Училищен съвет/ 

Светла  

Христова 

Ирена Михова 

Мариян Филипов 

Ивайло Мусев Светослав 

Маринов 

 Ритуали  и  празници Радина 

Иванова 

Нина Вълчева  

Светлана Галактионова 

Ивелина Иванова 

Андриян Киров 

Виолета Съева 

 Съхраняване на историческата памет на 

училището и водене на летописната 

книга 

Ивелина 

Иванова 

Емил Христов 

Йоанна Баева– изписва 

летописната книга 

 Взаимодействие с ученическите органи 

за самоуправление 

Анита 

Димитрова 

Богдана Радева  

Мариян Филипов 

 Иновации и развитие Светослав 

Маринов 

Славейка Мазнева 

Богдана Радева 

Силвия Йорданова 

Емил Христов 

 Актуализация на Правилника за 

дейността на гимназията /работен екип/ 

 Корнелия Иванова 

Кремена Харизанова 

 Изработване годишния план на 

гимназията /работен екип/ 

Мариана 

Вачкова 

Димитър Маринов 

Силвия Йорданова 

приложенията към него: 

Мариян Филипов 

Светла Христова 

Ирена Михова 

Елена Колева 

Корнелия Иванова 

 Изработване на Списък – образец 1 

/работен екип/ 

 Кремена Харизанова 

Мариана Вачкова 

Ирена Михова 

Красимира Панайотова 

Силвия Йорданова 

 Изготвяне на седмичното разписание 

/работен екип/ 

Деан 

Василев 

Силвия Йорданова 

м.с. Н. Илиева 

 Подготовка на тържественото откриване 

на учебната година 

Ирена 

Михова 

 

Славейка Мазнева 

Виолета Съева 

Нина Вълчева 

Андриян Киров 

Радина Иванова 

 Управление на качеството Мариана 

Вачкова 

Ирена Михова 

Славейка Мазнева 



 

 
ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Шифър № 10-04 Стр. 9 от 30 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ - ВАРНА 
 

9 

 

 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ: 

 

№ Дейност Срок Отговорник Контрол 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ефективно управление на институцията. 

1 Определяне и предефиниране на 

политики, приоритети и 

ценности. 

м. септември 

2022 г. 

Администротивното 

ръководство 

 

2 Актуализиране на  вътрешната 

нормативна уредба за 

изпълнение дейностите в 

съответствие с новите 

нормативни изисквания. 

01.09.2022 - 

14.09.2022 г. 

ЗДУД, гл. учител, 

Председатели на 

МО, учителите  

Директор 

3 Адаптиране на училищните 

политики за постигането на 

образователните цели спрямо 

ЗПУО и стандартите. /чл.174, 

ал.2, ЗПУО/ 

м. септември 

2022 г. 

ЗДУД, Председатели 

на постоянни 

комисии и работни 

екипи 

Директор 

4 Планиране, реализиране и 

документиране на 

квалификационната дейност за 

педагогическите специалисти на 

вътрешно училищно ниво. 

м. септември 

2022 г. 

Гл. учител Директор 

5 Изготвяне и качване в 

електронен дневник на годишни 

разпределения по всички 

предмети. 

м. септември 

2022 г. 

учителите ЗДУД 

6 Изготвяне на седмичното 

разписание и съгласуване с РЗИ. 

13.09.2022 г. Силвия Йорданова, 

м.с. Н. Илиева 

Директор 

7 Изготвяне на графици за: 

 часа за спортни дейности; 

 дежурство; 

 консултациите на учителите 

с ученици и родители; 

 класни и контролни работи. 

 

14.09.2022 г. 

27.09.2022 г.  

 

 

27.09.2022 г. 

27.09.2022 г. 

 

Елена Колева  

Ирена Михова 

 

 

Ирена Михова 

Ирена Михова 

 

8 Разработване на плановете на 

класа, съобразно акцентите на 

гражданското образование и 

интересите на учениците. 

14.09.2022 г. класни ръководители ЗДУД 

Мариана 

Вачкова 

9 Изготвяне на Списък-Образец 

№1 и представяне за 

съгласуване в РУО 

съгл. график 

на РУО 

ЗДУД 

ЗДАСД 

Директор 

10 Сформиране на Екип за 

подкрепа за личностното 

развитие на ученици със СОП. 

м. септември 

2022 г 

ЗДУД  

Ирена Михова,  

психолог, класни 

ръководители 
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№ Дейност Срок Отговорник Контрол 

11 Изготвяне на вътрешна система 

за ефективен мониторинг и 

контрол в съответствие със 

Стандарта за инспектиране 

м. януари 

2023 г. 

ЗДУД,  

Гл. учител 

Директор 

12 Разширяване обхвата на 

дейностите по въвеждане на 

електронно училище, като 

елемент от системата за 

управление на гимназията. 

учебна 

2022/2023 г. 

ЗДУД, 

ЗДАСД, 

Техник КС 

Директор 

13 Модернизиране на 

библиотечното обслужване. 

м. декември 

2022 г. 

ЗДУД, библиотекар, 

ЗДАСД 

Директор 

14 Съхраняване и архивиране на 

училищната документация 

съгласно изискванията на 

Стандарта за информация и 

документите. 

постоянен Експертна комисия  

15 Подготовка, организация и 

провеждане на външното 

оценяване на учениците в Х 

клас по БЕЛ и Математика. 

Оценка на резултатите. 

м. юни 2023 г.

  

учителите по БЕЛ и 

математика 

 

16 Провеждане на редовни 

поправителни сесии. 

м. юли – 

август 2023 г. 

ЗДУД  

Ирена Михова 

 

17 Осигуряване на прозрачност на 

финансовото управление чрез 

публикуване на плана  

и отчета по бюджета, 

процедурите за обществени 

поръчки и др. финансови 

документи на  

интернет страницата на 

институцията. 

учебната 

2022/2023 г. 

Гл. счетоводител, 

ЗДАСД 

Директор 

18 Организиране на дейности от 

координиращия екип за 

осигуряване на процеса на 

общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие 

на учениците в случай на 

потребност от предоставяне на 

такава. 

м. септември 

2022 г. 

ЗДУД –  

Ирена Михова, 

Светла Христова, 

Мариян Филипов 

Ивайло Мусев 

Директор 
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№ Дейност Срок Отговорник Контрол 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Качествен образователен процес чрез прилагане на 

образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие. 

1 Запознаване на новоприетите ученици 

със съдържанието на учебния план на 

избраната от тях професия и 

Правилника за дейността на 

гимназията. 

15.09.2022 г. класни 

ръководители 

 

2 Провеждане на входно ниво на 

знанията на учениците, анализ на 

резултатите и реализация на дейности 

за преодоляване на пропуските в 

знанията им. 

16.09. – 

10.10.2022 г. 

Гл. учител,  

учителите 

 

 

3 Оказване на психолого-педагогическо 

въздействие и създаване на екипи за 

подкрепа за работа с изоставащи 

ученици и ученици с наложени 

санкции с цел подобряване на личните 

им резултати. 

през 

годината 

Учителите, 

училищен 

психолог, 

педагогически 

съветник 

 

ЗДУД 

Ирена 

Михова 

4 Осигуряване на допълнителни 

консултации по всички учебни 

предмети при необходимост и/или 

желание на учениците. 

през 

годината 

учителите ЗДУД 

Ирена 

Михова 

5 Поощряване на изявени ученици с 

морални и материални награди, 

съгласно Правилника за дейността на 

гимназията. 

м. май 2023 

г.  

класните 

ръководители 

ЗДУД 

Ирена 

Михова 

6 Приложение на дигиталните 

технологии в обучителния процес. 

през 

годината 

учителите по 

съответните 

предмети 

ЗДУД, 

Директор 

7 Актуализиране на училищните 

„стандарти“ (училищни добри 

практики) за оценяване по отделни 

предмети и запознаване на учениците с 

тях. 

м. октомври 

2022 г. 

Гл. учител  

8 Мотивиране и предоставяне на 

възможност на учениците за участия в 

занимания по интереси –  конкурси, 

олимпиади и състезания. 

през 

годината 

учителите ЗДУД 

9 Подготовка, организация и провеждане 

на държавните зрелостни изпити по 

Български език и литература и втори 

зрелостен предмет. 

м.октомври 

– м. 

декември 

2022 г. м. 

март – м. 

май 2023 г. 

учителите ЗДУД 

Ирена 

Михова 

Мариана 

Вачкова 
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№ Дейност Срок Отговорник Контрол 

10 Мотивиране на учениците, подготовка, 

организация и провеждане на 

държавните 

квалификационни изпити по 

изучаваните професии съгласно 

Националните изпитни програми. 

през 

годината

  

учителите по ПП ЗДУД  

Мариана 

Вачкова 

11 Провеждане на училищен кръг на 

Националното състезание по 

„Счетоводство”  

(Национален календар на МОН ). 

 

м. февруари  

2023 г. 

Донка 

Кандахерова, 

Наталия Пачева 

 

12 Участие в Националното състезание 

„Най-добра бизнес идея ” (Национален 

календар  

на МОН – училищен кръг). 

 

м. февруари 

2023 г. 

преподавателите 

по 

икономически 

дисциплини 

 

13 Организиране и провеждане на 

училищно изложение на Учебните 

предприятия 

м. април 

2023 г. 

Ръководители на 

УП 

 

14 Организиране участието на учениците 

в международния панаир ТФ ФЕСТ – 

2023 г. 

Пловдив. 

м. април 

2023 г. 

Ръководители на 

УП 

 

15 Участие в състезания в ИУ – Варна и 

други висши учебни заведения 

през 

годината

  

преподавателите  

16 Участие в състезание по практични 

финанси – инициатива на Джуниър 

Ачийвмънт. 

през 

годината 

Богдана Радева  

17 Организиране и провеждане на 

състезание по случай Деня на 

икономиста – 11 юни. 

м. юни 2023 

г. 

Христина 

Панайотова 

Христина 

Триндафкова 

 

18 Организиране участието на учениците 

в инициативите на Джуниър 

Ачийвмънт: 

„Мениджър за един ден” 

м. май 2023 

г. 

преподавателите  

19 Организиране на междуучилищно 

състезание „Инициативност и 

предприемачество“ на тема: 

„Технологично и дигитално 

предприемачество“ 

м. март, 

април 2023 

г. 

Христина 

Триндафкова, 

Силвия 

Йорданова, 

преподавателите 

 

20 Отбелязване Европейски ден на 

езиците – 26.09.2022 г. 

септември 

2022 г 

преподавателите  
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№ Дейност Срок Отговорник Контрол 

21 Национално състезание за речеви и 

комуикативни умения на английски 

език. 2022 г. 

 Виолета 

Кръстева, 

Валентина 

Касърова, 

Цветелина 

Николова 

 

22 Национално състезание за икономисти 

на английски език, организирано 

ежегодно от ПГИ „ И. Илиев“ и 

Американски университет  в 

Благоевград. Подготовка, организация 

и провеждане. 

м. април 

2023 

А. Димитрова, 

И. Парушева, 

Цв. Николова 

 

 

23 Участие в международна онлайн 

олимпиада BeSafeNet, организирана от 

Съвета на Европа. 

м. февруари 

2023 г. 

Цветелина 

Николова, 

Красимира 

Станчев 

 

24 Провеждане на училищен маратон по 

четене, свързан със Световния ден на 

поезията и с Международния ден на 

книгата и авторското право. 

м. април 

2023 г. 

Радина Иванова  

25 Провеждане на състезание на тема: 

„Кривописаници и правописаници“ 

февруари 

2023 г. 

преподавателите 

по БЕЛ 

 

26 Отбелязване седмицата за 

пропагандиране на програмирането 

„Часът на кодирането“. 

м. октомври 

2022 г. 

преподавателите  

 по информатика 

 

 

27 Отбелязване на „Международния ден 

за безопасен Интернет“ 

м. февруари 

2023 г. 

Аглика 

Джелепова 

 

28 Мотивиране на учениците за участие в 

Национално външно оценяване по 

Дигитални компетентности - X клас 

м. юни 2023 

г. 

преподавателите  

29 Организиране на училищно състезание 

между новопостъпили ученици ,,Какво 

знаем за Иван Богоров?” 

м. март 2023 

г. 

Ивелина 

Иванова 

 

30 Организиране участието на учениците 

в инициативите на Джуниър 

Ачийвмънт: 

 „Учебни компании” 

 „Финансов лагер” 

 „Иновационен лагер” 

през 

годината 

Светлана 

Галактионова 

 

31 Организиране на училищно състезание 

между новопостъпили 

ученици,,Програмиране и кодиране”, 

9-12 клас. 

м. май-юни 

2023 

Петрана 

Хаджитодева, 

Хр. Владимиров 

Владислав 

Стефанов 
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32 Участия в национални състезания по 

Информационни технологии. 

през 

годината 

преподавателите  

33 Участие в национална програма 

„Бизнесът преподава“. 

през 

годината 

преподавателите  

34 Участие в „Бизнес форуми“. през година преподавателите  

35 Участие в Международния конкурс за 

статистически плакат 2022–2023. 

Организира се от Международната 

асоциация за статистическо 

образование (IASE) –  

образователната секция на 

Международния статистически 

институт (ISI). В България 

състезанието се провежда от 

Националния статистически институт 

(НСИ). 

м. март – м. 

юли 2023 г. 

Горан Ангелов  

36 Богоровски турнир по волейбол м. май 

2023г. 

преподаватели 

по ФВС   

 

37 Участие в общински ученически игри 

по отделните видове спорт. 

 

постоянен 

(по график) 

преподавателите 

по ФВС 

 

38 Спортен празник м. май 

2023г. 

преподаватели 

ФВС 

 

39 Отбелязване на кампании по случай 

дни със световно значение: 

 18.09. Световен ден на почистването 

 31.10. Международен ден на Черно 

море 

 18-26.11 Европейска седмица на 

отпадъците 

 18.11. Международен ден без 

тютюнев дим 

 01.12. Световен ден за борба със 

СПИН 

 22.03. Световен ден на водата  

 12.04. Ден на авиацията и 

космонавтиката  

 22.04. Международен ден на Земята 

 31.05. Световен ден без 

тютюнопушене 

 26.06. Международен ден за борба с 

наркоманиите 

учебна 

2022/2023 г. 

преподавателите 

по природни  

науки 
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40 Участие в национални екологични, 

здравни и литературни кампании, 

свързани с екологичното и здравното 

образование на учениците: 

 „Засаждаме бъдеще”; 

 „Аз вярвам и помагам”; 

 „Не шофирай, ако си пил”; 

 „Най-големият урок в света”, 

кампания на УНИЦЕФ; 

 Национална седмица на четенето, 

посветена на опазването на околната 

среда; 

 „Маратон на четящите хора“– четене 

на откъси на научна литература за 

опазването на околната среда. 

постоянен преподавателите 

по природни 

науки 

 

41 Участие в олимпиади, конкурси, 

форуми и състезания на общинско, 

областно и национално ниво: 

 Национална олимпиада по 

финансова грамотност 

 Национален конкурс „Дърво с 

корен“ 

 Национален конкурс „Морето, 

морето, морето “ 

 Национален конкурс „Родолюбие” 

 Национален конкурс с 

международно участие – 

КОСМОНАВТИКА 2023 

 Национален конкурс „Вълшебството 

на сезоните“ 

 Национален конкурс „Европейска 

нощ на учените“ 

 Национален конкурс за STEM науки 

в училище SUPER STEM - Bulgaria 

 Фестивал „Великденската магия на 

българското яйце” 

 Международен екологичен форум 

„Сребърна” 

 Международен конкурс „Аз обичам 

Черно море” 

 Международен ученически конкурс 

„Заедно в XXI век” 

 Международен конкурс за рисунка  

учебна 

2022/2023 г. 

Стойна Илиева 

Надежда 

Иванова 

Ивелина Енчева 
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  Обичам моята родина” 

 Международен конкурс на НАСА 

„Учен за един ден“ 

Международна олимпиада по 

природни бедствия и технологични 

аварии 

   

42 Отбелязване и чествания на 

национални, училищни и традиционни 

празници по 

 подходящ начин: 

 22.09 - Ден на българската 

независимост – табло, презентация; 

 31.10. – Ден на Черно море – 

мултимедийна презентация 

 1.11. – Ден на народните будители 

–  1 ноември; 

 16.11. – Международен ден на 

толерантността – презентация 

 19.02. – Годишнина от обесването 

на Васил Левски – участие в 

общоградското тържество; 

 3. 03. – Национален празник на 

България – посещение на 

паметници; 

 1.05.-  Международен ден на труда; 

 6.05. – Ден на храбростта и празник 

на българската армия – табло; 

 9.05. – Ден на Европа; 

 2.06. - Ден в памет на Ботев и на 

загиналите за свободата на 

България – участие в общоградско 

мероприятие; 

 5.06. – Ден на екологията – табло 

  

 

 

 

Виолета Съева 

Юлиана 

Неделчева 

 

 

Стойна Илиева, 

Дияна Петрова 

 

Юлиана 

Неделчева, 

Виолета Съева 

Маргарита 

Йорданова, 

Стойна Илиева 

Юлиана 

Неделчева, 

Виолета Съева 

 

 

Юлиана 

Неделчева, 

Виолета Съева 

 

учителите по 

история 

 

Виолета Съева 

 

Дияна Петрова 

Виолета Съева 

Юлиана 

Неделчева 

 

Стойна Иилиева 
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43 Организиране и провеждане на 

посещения на обекти, свързани с 

изучаването на 

природните забележителности и 

историята на Варна. 

съобразно 

плановете на 

учителите 

учителите  

44 Участие на ученици в общоградски 

чествания, свързани с историческия 

календар на 

България 

постоянен преподавателите  

45 Участие в проекти: 

 Проект 2020-1-IT02-KA229-

079666_5 „Мултидисциплинарен 

подход за запазване на 

европейските права и общочовешки 

ценности“ (“MASTER: Multisystem 

Approach for Students to save Тhe 

European Rights and the fundamental 

values”), Програма „Еразъм+“, 

Ключова дейност 2: 

„Стратегически партньорства“, 

сектор „Училищно образование“, 

Проекти за „Партньорства за 

училищен обмен“ 

 Проект 2020-1-ES01-KA226-SCH-

094785 „Присъединете се към нас в 

битката срещу дезинформацията“ 

(JUIBAD - Join us in the battle 

against Desinformation), Програма 

„Еразъм+“, Ключова дейност 2: 

„Сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики“ 

 Проект 2021-1-BG01-KA121-VET-

000010013 Програма „Еразъм +“ 

КД1 – „Образователна мобилност 

на граждани“, сектор 

„Професионално образование и 

обучение“ 

 Проект № 2021-1-FR01-KA210-

VET-000032871 “All Together: Safer 

and Better!” КД2 „Партньорства за 

сътрудничество между организации 

и институции”, дейност “Малки 

партньорства”, сектор 

“Професионално образование и  

 

август 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февруари 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноември  

 

Стойна Илиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойна Илиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диана 

Димитрова 

 

 

 

 

 



 

 
ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Шифър № 10-04 Стр. 18 от 30 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ - ВАРНА 
 

18 

 

№ Дейност Срок Отговорник Контрол 

 обучение” 

 Проект 2022-1-BG01-KA121-VET-

000053265 Програма „Еразъм +“ 

КД1 – „Образователна мобилност 

на граждани“, сектор 

„Професионално образование и 

обучение“ 

 „Здравословен начин на живот? Но 

как и от кога? Не от утре, а от днес 

и от сега!“ – общински проект, ПГИ 

е партньор в проекта 

 Участие в инициативата „Дни на 

Еразъм“ – презентации, изложба 

 

 Подаване на нови 

проектопредложения  по програма 

„Еразъм“, сектор „Училищно 

образование“ и в сектор 

„Професионално образование и 

обучение“; включване в еTwinning 

проекти. кандидатстване по 

програмата на The Olga Lengyel 

Institute (TOLI) 

 Инициатива „Бисерче вълшебно“ 

 Национална програма „На училище 

без отсъствия” – мярка „Без 

свободен час в училище”. 

2022 

 

 

 

 

 

август 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2023 

 

 

 

 

 

 

през 

годината 

 

 

 

месец 

октомври 

2022 

 

 

през 

годината 

 

 

 

през 

годината 

 

учебна 

2022/2023 г. 

 

 

 

 

 

Стойна Илиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветелина 

Николова 

 

 

 

 

 

Стойна Илиева 

Ивелина 

Иванова 

 

 

Стойна Илиева,            

Диана 

Димитрова, 

Цветелина 

Николова 

Цветелина 

Николова, Диана 

Димитрова, 

Стойна Илиева 

 

 

Стойна Илиева 

 

Мариана 

Вачкова, 

Ирена Михова 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Достигане на европейските стандарти за качествено 

модерно образование и личностна реализация чрез съвременни методи на обучение, 

канали за осигуряване на международна професионална квалификация, предоставяне 

възможности за международни стажове на учениците и модерна материално-

техническа база от Стратегията за европейска интеграция. 

1 Високо качество на знания и умения 

у учениците и формиране на 

ключови компетентности. 

   

1.1 Разработване на проекти за ученическа 

мобилност. 

по график 

ЦРЧР 

Комисия по 

проекти 

 

1.2 Организиране на езиково обучение за 

ученици кандидати. 

по график 

ЦРЧР 

учители по 

езици 

 

1.3 Използване на EUROPASS  като 

инструмент за валидиране на знания и 

умения. 

след 

мобилност 

координатори по 

проектните 

дейности 

 

1.4 Споделяне на опит и добри практики 

от участващите в мобилности ученици. 

след 

мобилност 

координатори по 

проектните 

дейности 

 

2 Професионално и кариерно развитие 

на преподавателския състав. 

   

2.1 Разработване на проекти за мобилност 

на педагогическите специалисти. 

по график 

ЦРЧР 

Комисия по 

проекти 

 

2.2 Организиране на езиково обучение за 

преподаватели. 

по график 

ЦРЧР 

учители по 

езици 

 

2.3 Включване в мобилност на 

преподаватели, които досега не са 

реализирали мобилност. 

през 

учебната 

година 

Комисия по 

проекти 

 

2.4 Използване на EUROPASS  като 

инструмент за валидиране на знания и 

умения. 

след 

мобилност 

координатори по 

проектните 

дейности 

 

2.5 Споделяне на опит и добри практики 

от участващите в мобилности учители 

след 

мобилност 

координатори по 

проектните 

дейности 

 

2.6 Организация и провеждане на открити 

уроци, уъркшопове, семинари. 

след 

мобилност 

координатори по 

проектните 

дейности 

 

3 Професионално-образователни 

технологии и трансфер на 

европейски практики. 

   

3.1 Приложение на нови образователни 

технологии и платформи. 

през 

учебната 

година 

отговорници 

мониторинг на 

мобилностите 
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3.2 Споделяне на ефективни 

педагогически практики с учители от 

различни европейски 

страни. 

през 

учебната 

година 

отговорници 

мониторинг на 

мобилностите 

 

3.3 Използване на виртуалната платформа 

eTwinning за проекти между учители 

от различни европейски страни. 

през 

учебната 

година 

представители 

на методически 

обединения 

 

3.4 Разширяване на мрежата от партньори 

за включване в общи научно-

изследователски проекти. 

през 

учебната 

година 

Комисия по 

проекти 

 

3.5 Организация и провеждане на 

конференции и събития, които 

предоставят 

нови възможности за сътрудничество и 

контакти. 

през 

учебната 

година 

Комисия по 

проекти 

 

4 Институционален капацитет на 

гимназията за 

интернационализация. 

   

4.1 Въвличане на по-голяма част от 

персонала в работата по проекти 

през 

учебната 

година 

Комисия по 

проекти 

 

4.2 Насърчаване участието на 

административен персонал в проекти. 

през 

учебната 

година 

Комисия по 

проекти 

 

4.3 Подготовка и изпращане на 

кандидатура за Харта за мобилност по 

програма „Еразъм 

през 

учебната 

година 

Комисия по 

проекти 

 

4.4 Създаване на работещ механизъм за 

признаване на придобитите знания и 

умения по   време на обучението и 

практиките в чужбина 

през 

учебната 

година 

Комисия по 

проекти 

 

4.5 Създаване на дългосрочни отношения 

с партньорски организации - 

европейски образователни и бизнес 

институции, което да ни осигурява 

качествени мобилности 

през 

учебната 

година 

Комисия по 

проекти 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Ефективно и трайно приобщаване на ученика към 

училищната среда. 

1 Запознаване със Стандарта за 

физическата среда, информационното 

и библиотечно обслужване. 

през  

годината 

ЗДУД, 

ЗДАСД 

Директор 

2 Организиране на обща и допълнителна 

подкрепа, съгласно Стандарта за 

приобщаващото образование. 

м. 

септември 

2022 г 

ЗДУД Ирена 

Михова 
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3 Интегриране на ученици със СОП – 

използване на достъпната 

архитектурна среда. 

м. 

септември 

2022 г. 

ЗДУД Директор 

4 Предприемане на мерки за 

социализиране на ученици от уязвими 

групи. Актуализиране и реализиране 

на дейностите по Програмата за 

превенция на ранното напускане от 

училище. 

м. 

септември 

2022 г. 

Светла Христова 

Мариян 

Филипов 

 

5 Проучване и диагностика на 

вътрешногруповите училищни 

взаимоотношения сред учениците от 

отделните класове. 

постоянен Училищен 

психолог, 

педагогически 

съветник 

 

6 Усъвършенстване на вътрешната 

информационна система за 

разпространяване на информация, 

свързана с дейността на училището. 

м. октомври 

2022 г. 

ЗДАСД  

7 Актуализиране на електронните 

портфолиа на учителите.  

постоянен учителите  

8 Целенасочено наблюдение и 

опознаване на новопостъпилите 

ученици и прилагане на изработена 

процедура за тяхната адаптация в 

новото училище. 

м. 

септември – 

м. декември 

2022 г. 

кл.ръководители, 

учителите, 

УКПАПУ, 

Светла 

Христова, 

Мариян 

Филипов,                

Ирена Михова 

Директор 

9 Запознаване със здравословното 

състояние на новоприетите учениците 

с хронични заболявания и 

проследяване на тяхното интегриране в 

образователно-възпитателния процес 

 

 

м. октомври 

– м. ноември 

2022 г. 

кл. 

ръководители, 

училищен лекар, 

медицинска 

сестра, 

Светла Христова 

Ирена Михова 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Възпитание и социализация на учениците. 

1 Разработване на план за 

възпитателната дейност в партньорство 

с представителите на ученическото 

самоуправление и родителите. 

м. ноември 

2022 г. 

училищни 

психолози,  

Анита 

Димитрова 

 

2 Разработване на програми по 

гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование, 

съобразени с потребностите на 

училищната общност. 

м. септември 

2022 г. 

ЗДУД, 

ръководители 

на екипи 
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3 Гражданско образование    

3.1 Тематични области на дейностите 

за часа на класа: 

   

 VIII клас  

Тема: „Моето ново училище – 

възможности и предизвикателства”  

през годината кл. 

ръководители 

 

 Адаптацията в новия клас    

 Документи и управленски екипи в 

дейността на училището 

   

 Училищната униформа ни носи 

самочувствие 

   

 Толерантността и интеркултурният 

диалог 

   

 ІХ клас  

Тема: „Лични и граждански 

ценности и потребности” 

през годината кл. 

ръководители 

 

 Граждани и гражданско общество    

 Национални и семейни ценности    

 Тютюнопушене или здраве    

 Превенция на насилието    

 Х клас  

Тема: „Младият човек и околният 

свят” 

през годината кл. 

ръководители 

 

 Екология и екологично образование    

 Културните паметници на Варна     

 Човекът – творец на културата    

 Превенция на тероризма    

 ХІ клас  

Тема: „Общински, държавни, 

обществени институции” 

през годината кл. 

ръководители 

 

 Институциите в моя град    

 Взаимоотношения - права - 

отговорности 

   

 Обществени организации    

 Финансова и правна грамотност    

 ХІІ клас  

Тема: „Глобализацията – проблемът 

или предимството на  XXI век” 

през годината кл. 

ръководители 

 

 Превенция и противодействие на 

корупцията 

   

 Толерантните отношения в обществото    

 Моето бъдеще    

 Лидерите и тяхното място в общество    
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 Реализиране на училищната програма 

по гражданско образование чрез 

Националната програма „Оптимизация 

на училищната мрежа“ – мярка „Без 

свободен час в училище“. 

постоянен учителите  

3.2 Гражданско образование чрез 

участие в УУС и в детския 

парламент. 

   

  Търсене на възможности за 

широко включване на УУС в 

училищните управленски екипи. 

постоянен Анита 

Димитрова 

Богдана Радева 

Мариян 

Филипов 

 

 

  Развитие на лидерски качества и 

компетенции чрез провеждане на 

обучения, тренинги, фокус-групи, 

дискусии и инициативи. 

м.април 2023 

г. 

учители и 

психолози 

 

  Провеждане на Дни на 

ученическото самоуправление в 

класовете, училището и общината. 

9-13 май 2023 

г. 

УУС  

Анита 

Димитрова 

Богдана Радева 

Мариян 

Филипов 

 

3.3 Гражданско образование чрез 

участие на учениците в извънкласни 

и извънучилищни дейности. 

   

  Посещение на театрални 

постановки, музеи, галерии, 

организиране на екскурзии и спортни 

празници. 

 учителите  

  Насърчаване включването на 

учениците в общински, регионални, 

национални, международни конкурси, 

олимпиади, състезания и проекти. 

постоянен учителите  

  Състезание на новоприетите 

ученици „Какво знаем за Иван 

Богоров?”  

м. март 2023 

г. 

кл.  

ръководители, 

Ивелина 

Иванова 

 

 Участия на спортните отбори в 

състезания съгласно спортния 

календар на гимназията. 

по график учителите по 

ФВС 

 

  Отбелязване на бележити 

исторически дати с материали в час на 

класа. 

постоянен учителите по 

история и 

цивилизация 
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  Участие на представителни 

групи в общоградски чествания на 

Националния празник и бележити 

годишнини. 

постоянен учителите по 

обществени 

науки 

 

  Участия в ежегодни 

икономически състезания, 

международни панаири, изложения, 

лагери и инициативи, свързани с 

професионалните компетентности на 

учениците. 

  

учебна 2022-

2023 г. 

учителите по 

икономически 

дисциплини 

 

4 Здравно и екологично образование    

4.1 Тематични области на дейностите 

за часа на класа: 

   

 VIII клас през годината кл. 

ръководители 

 

 „Здравословно хранене. Хранителни 

разстройства“ 

   

 „Групов натиск и рисково поведение“    

 „Класификация на енергийните 

източници и производства съобразно 

въздействието им върху околната 

среда“ 

   

 IX клас 

„Здраве, рисково поведение, 

зависимости“ 

през годината кл. 

ръководители 

 

 „Законодателство, касаещо 

наркотичните вещества“ 

   

 „Взаимовръзка между промените в 

климата и природните бедствия. 

Анализ на влиянието на замърсяването 

на околната среда върху здравето на 

човека“ 

   

 X клас през годината кл. 

ръководители 

 

 „Здравословно хранене“    

 „Провокация за употреба на 

наркотични вещества“ 

   

 „Основни източници на замърсяване на 

водата, почвата и въздуха и влиянието 

им върху човешкото здраве“ 

   

 XI клас през годината кл. 

ръководители 

 

 „Групов натиск и отговорност“    
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 „Помощ и подкрепа при проблеми, 

свързани с употреба на наркотични  

вещества“ 

   

 „Значение на възможните дейности за 

запазване на целостта на озоновия слой 

и на енергийния баланс в природата“ 

   

 XII клас през годината кл. 

ръководители 

 

 „Отражение на решенията върху 

бъдещите планове“ 

   

 „Взаимоотношения – ценности – 

отговорност“ 

   

 „Приложение и значение на основните 

принципи за третиране на различните 

видове отпадъци като: депониране, 

рециклиране, компостиране, изгаряне“ 

   

4.2 Участие в конкурси, форуми и 

състезания на екологична и здравна 

тематика. 

през годината Стойна Илиева, 

Надежда 

Иванова 

 

4.3 Участие в училищни и общински 

спортни мероприятия. 

през годината учители по 

ФВС 

 

4.4 Участие на ученици от Училищния 

превантивен клуб по определени теми 

в ЧК и други часове относно влиянието 

на наркотиците, алкохола, никотина 

върху младите хора, превенция на 

рисково сексуално поведение. 

през годината учители по 

природни 

науки 

 

5 ТРАДИЦИИ И УЧИЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ 

5.1 Тържествено откриване на новата 

учебна година 2022/2023 /тържество за 

8 клас; поздрав от директор; 

приветствие от осмокласник; 

представяне на новите класни 

ръководители/ 

15.09.2022 г. Радина Иванова 

Нина Вълчева,  

Андриян Киров,  

Ирена Михова 

 

5.2 Участие в общоградски тържества – 22 

септември, 1 ноември, 3 март,  24 май, 

2 юни. 

по график кл. ръководители  

5.3 Коледен базар на тема: ”Вкусно 

похапни и добро направи” 

20-

23.12.2022г. 

Светлана 

Галактионова  

кл. ръководители 

 

5.4 Ден на влюбените – училищно парти. 14.02.2023 г. Нина Вълчева  

Радина Иванова 

Виолета Съева 

Ивелина Иванова 
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5.5 Състезание на новоприетите ученици: 

„Какво знаем за д-р Иван Богоров?“ 

м. март 2023 

г. 

Ивелина  

Иванова кл. 

ръководители 

 

5.6 Училищен маратон по четене. 26.04.2023 г. учителите по 

БЕЛ,  

кл. ръководители 

 

5.7 Международен ден на майчиния език - 

Състезание по граматика 

„Кривописаници и правописаници”. 

февруари 

2023 г. 

учителите по 

БЕЛ 

 

5.8 Тържествено изпращане на Випуск 

2023 г. 

14.05.2023 г. Димитър 

Маринов Радина 

Иванова Елена 

Колева,  

кл. ръководители 

12 клас 

 

6 СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА 

ДЕЙНОСТ 

   

6.1 Участие в общински ученически игри 

по отделните видове спорт. 

постоянен преподаватели 

ФВС 

 

6.2 Участие в масови спортно-

туристически мероприятия, 

организирани от Община Варна. 

постоянен преподаватели 

ФВС 

 

6.3 Богоровски турнир по волейбол. м. май 2023 

г. 

Атанас Христов, 

преподаватели 

ФВС 

 

6.4 Спортен празник. 

 

м. май 2023 

г. 

преподаватели 

ФВС 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6: Партньорство и сътрудничество с родители, ученици, 

висши училища и работодатели. 

1 Работа с родителите:    

1.1 Разширяване на взаимодействието 

между учител - ученик - родител. 

 

 През 

годината 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

1.2 Включване на родители и 

представители от бизнеса в училищни 

комисии за членове провеждане на 

ЗДИППК, конкурси, състезания и 

училищни спортни мероприятия. 

през 

годината 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

1.3 Приобщаване на родителите при 

организирани училищни 

благотворителни инициативи, учебни 

екскурзии, различни национални и 

регионални инициативи. 

през 

учебната 

година 

Светослав 

Маринов 
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1.4 Изработване на информационен кът 

„Родители на класа“. 

м. февруари 

2023 г. 

Светослав 

Маринов 

 

1.5 Планиране и прилагане на мерки за: 

 повишаване психолого-

педагогическата и правната грамотност 

на родителите; 

 права и задължения на родителите, 

съгласно нормативната уредба; 

 процедура за налагане на санкции 

на учениците; 

 процедура за прилагане на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 

 организиране на родителска 

лектория с участието на ученици, 

родители, учители и ръководство на 

тема: „Насилието и тормоза в 

училище“; „Моето дете в новото 

училище и подкрепата на родителя“. 

 процедура за подаване на жалби и 

сигнали; 

 правила за получаване на 

стипендии. 

през 

годината 

всички 

педагогически 

специалисти 

 

1.6 Работа с родители на проблемни ученици: 

 организиране на работни срещи между 

родители, училищен психолог и класен 

ръководител за обсъждане на проблемите 

и предприемане на ефективни действия за 

преодоляване на проблема; 

 организиране на тренинги по казуси, 

свързани с взаимодействието ученик- 

родител-училище; 

 възрастовите кризи, корените на 

агресията и начини за справяне; 

 родителят в помощ на училището за 

мотивиране на учениците за учене. 

през 

годината 

класните 

ръководители 

 

1.7 Работа с „трудни“ родители: 

 срещи и дискусии: кой е успешен 

родител; какво искам детето ми да получи 

от          училище; 

 изготвяне на съвети за родителя; 

 работа с родители, които не приемат, 

че децата им имат обучителни и 

поведенчески проблеми и отказват помощ. 

през 

учебната 

година 

всички 

преподаватели 
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1.8 Дейности за повишаване на доверието 

между училището и родителската 

общност: 

 повишаване информираността на 

родителите за ставащото в училище 

чрез информационно табло, страница 

на сайта на училището и др.; 

 връзка с родителите чрез 

електронните форми за комуникация; 

 проучване мнението на родителите 

по важни въпроси за училищната   

общност чрез анкети, родителски 

срещи и индивидуални разговори; 

 използване на психолого-

педагогически техники за изграждане 

на доверителни отношения между 

училището и родителите; 

 модели на позитивен диалог между 

родители и училище. 

през 

учебната 

година 

всички 

преподаватели 

 

1.9 Психолого-педагогическо 

просвещение на родителите - 

привличане на родителите в учебно-

възпитателния процес. 

   

1.10 Активно включване на родителите в 

превенция на подрастващите от 

опасностите в интернет, наркотици и 

др.; 

през 

учебната 

година 

всички 

преподаватели 

 

1.11 Участие в подготовката и 

реализирането на различни училищни 

изяви: 

 информационен ден за професиите 

— представяне на професиите от 

гледна точка на връзката им с 

преподавания училищен материал; 

 участие на родителите в учебни 

екскурзии; 

 участие в подготовката на урочната 

дейност според възможностите и 

професията на родителя; 

 присъствие на родителите на 

открити уроци, ако е възможно, в 

условията на COVID 

през 

учебната 

година 

всички 

преподаватели 
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1.12 Дейности за преодоляване на 

предразсъдъците и за формиране на 

толерантно отношение към другите: 

 взаимно познаване на културните 

традиции на различните етноси; 

 честване на традиционни празници. 

през 

учебната 

година 

всички 

преподаватели 

 

1.13 Участие на родителите в управлението 

на учебно-възпитателния процес - 

договореност между училището и 

семейството с формиране на конкретни 

роли и отговорности - права и 

задължения на страните. 

през 

учебната 

година 

всички 

преподаватели 

 

1.14 Взаимодействие с партньори от 

бизнеса и висшите училища за 

успешна професионална реализация на 

учениците, осъществяване на контакти 

с водещи специалисти в бизнеса от 

изучаваните в училище специалности. 

м. юни 2023 

г. 

преподавателите 

по 

икономически 

дисциплини 

 

1.15 Включване на представители от 

бизнеса в училищни комисии  при 

провеждане на ЗДИППК. 

м. юни 2022 

г. 

  

1.16 РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКИ СРЕЩИ:  

07.09., 08.09.2022 – 8 класове 

27.09.2022 г. – 9 и 10 класове 

28.09.2022 г. -  11 и 12 клас 

 

Запознаване на родителите с 

Правилника на гимназията, с учебните 

планове, училищните учебни планове, 

правилата за безопасни условия на 

труд, пропускателния режим, избор на 

родителски актив. 

17.02.2023 г. за 12 клас 

14.04.2023 г. за 10 клас 
Подготовка и организация на ДЗИ, 

ЗДИППК и НВО. 
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Насоки за оптимизиране на дейността на училището през следващата 

учебна година: 
1. Постигане на по-висок среден успех на училището чрез:  

 мотивиране на учениците за постигане на по-високи резултати в учебния процес 

чрез прилагане на иновативни методи за овладяване на знания и умения, прилагане на 

пректно-базирания метод на оценяване; 

 повишаване на личната квалификация на учителите; 

 непрекъснат контрол върху присъствието на учениците в час и своевременно 

уведомяване на родителите – използване на електронен дневник; 

 допълнителна работа за преодоляване на пропуските в знанията и обучителните 

затруднения на учениците. 

2. Работа с учениците от 12 клас за успешно представяне на държавните 

зрелостни изпити: 
 извършване на непрекъснат контрол и оценка на напредъка на всеки ученик при 

подготовката му за ДЗИ; 

 провеждане на допълнителни консултации с изоставащите в подготовката 

ученици. 

3. Подобряване на взаимоотношенията в училищната общност чрез: 

 създаване на предпоставки за добра комуникация между партньорите в учебния 

процес – облачни технологии, електронен дневник, сайт на гимназията; 

 превенция на насилието, тормоза и агресията в училище, развиване на умения у 

учениците за толерантно поведение, възпитание в нравствени ценности и човешки 

добродетели; 

 дейности за обща и допълнителна психологическа подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 

 активно включване на родителските и ученическите съвети в организацията и 

управлението на училищните дейности. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

План за квалификационната дейност на педагогическите специалисти 

План за работата на Педагогическия съвет 

Програма за взаимодействие с родителите, модел „Училище за родители в ПГИ “Д-р 

Иван Богоров“ 

План за работата на комисията за превенция на асоциалното поведение на учениците 

План за работата на комисията за противодействие на училищния тормоз и насилие 


