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РАЗДЕЛ I  

 

Цели на училището: 

  

Поддържане на високо качество и ефективност на учебно-възпитателния процес в 

съответствие с изискванията на ДОС. Поддържане на физическа работоспособност и подготовка 

за активен и здравословен начин на живот.  

2. Въвеждане на съвременни и иновативни методи на обучение и взаимодействие между 

учител-ученик и ученик -ученик.  

3. Модернизиране на материалната база.  

4. Разработване на проекти за участие в национални и международни програми и проекти 

за подобряване на качеството на обучение, квалификацията на педагогическите и 

непедагогическите кадри и подобряването на материалната база.  

5. Развиване на извънкласните и извънучилищните форми.   

6. Разработване на ефективни форми за недопускане на насилие и отпадане на ученици.  

7. Съхраняване на високите резултати, запазване на високото ниво на прием, на НВО и на 

ДЗИ;  

8. Утвърждаване на уникалния образ, на традициите и на високия престиж на гимназията;  

9. Популяризиране на постиженията на учениците и учителите, постигане на значимо и 

позитивно медийно присъствие;  

10.Осъществяване на висококачествена учебно-възпитателна работа чрез повишаване на 

мотивацията и квалификацията на учителите, чрез политика на стимулиране на учениците в 

подкрепа на тяхното личностно развитие и израстване;  

11. Приобщаване на родителската общност и Училищното настоятелство за активно 

сътрудничество в решаването на училищните проблеми и за осъществяването на училищната 

политика;  

 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПРИОРИТЕТИТЕ И 

ПРОГРАМИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. 

  

1. Разширяване на извънкласните форми на дейност.  

2. Акцентиране върху подготовката по български език и чуждоезиковото обучение, 

приоритетното обучение по предмети с изучаване на понятия на чужд език и групи ЗИП 

/ФУЧ/ИУЧ.  

3. Подобряване на вътрешноучилищната квалификация и методическа дейност; създаване 

на училищен електронен каталог за данни и съдържание по МО.  

4. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции и привличане на 

допълнителни източници за подобряване на МТБ.  

5. Организиране на семинари относно промените в законовата и подзаконовата 

нормативна уредба за осъществяване дейността на училището и във връзка с продължаващата 

квалификация на педагогическите специалисти.  

 

Организация на учебния процес 
Съобразно поставените цели и профила на училището за предстоящата учебна година се 

планират следните дейности:  

 

1. Образователни:  

1.1. Насърчаване на творческия потенциал на учениците чрез участие в клубовете към 

Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на 
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обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ 2020/2021 г ” и клубове 

за извънкласни форми.  

Срок: Национални програми – октомври- май  

Отг.: Ръководители на групи и клубове  

Контролира: Директор, ЗДУД  

1.2. Формиране на солидна база на речевите умения, езиковата компетентност и навици за 

понататъшно усъвършенстване на английски и втори чужд език в посока на творческото 

прилагане на знанията с цел изграждане на умения за ефективно ползване на английски и втори 

чужд език както в учебна среда, така и в извънучебни условия.  

Срок: 15.09.2020 г. - 30.06.2021 г 

 

1.3. Развиване на усет към особеностите на английския език чрез участие в състезанието 

„Public Speaking“ (Публична реч) за учениците от трите учебни степени /от X до XII кл./  

Срок: до март 2021 г.  

Отг.: Преподаватели МО английски език  

Контролира: Директор, ЗДУД 

1.4. Създаване на условия за подготовка и обучение на всички ученици, които желаят да 

получат езиков сертификат.  

Срок за регистрация – септември по график  

Отг.: Д. Коларова, Р. Найденова, Р. Николова 

Контролира: Директор, ЗДУД  

Полагане на изпит ноември– декември по график  

1.5. Придобиване на увереност да демонстрират знанията си на национално и 

международно ниво, участвайки на олимпиади и езикови състезния и на състезания по Творческо 

писане на английски език.  

Срок: февруари, април  

Отг.: МО по английски Контролира: Директор, ЗДУД  

 Състезания и олимпиади  

Срок: по график  

Отг.: Главни учители, МО  

Контролира: ЗДУД 

1.6. Подготвяне на учениците за успешно представяне на външно оценяване по 

посочените от МОН съответни предмети.  

Срок: юни по график  

Отг.: МО по предмети  

Контролира: Директор, ЗДУД  

1.7. Разработване на проект за създаване на физична лаборатория, позволяваща чрез 

методи на експеримент, самостоятелно изследване и интерактивност, да се осмисли и усвои 

творчески учебното съдържание.  

Срок: април 2021 г.  

Отг.: В.Манева, Е.Каръмчева – МО физика и астрономия  

Контролира: Директор, ЗДУД  

1.8. Ефективно използване на информационните и комуникационните (облачни) 

технологии в обучението. Развитие на интерактивното оборудване на учебните кабинети.  

Срок: септември - юни  

Отг.: МО по информатика и информационни технологии  

Контролира: Директор, ЗДУД  
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1.9. Създаване на условия за подобряване на обучението, на компетентностно мислене и 

включването на учениците в съвместното разработване на учебните дейности чрез участие в 

подготовката и реализацията на управленските документи на гимназията.  

Срок: до октомври 2020 г.  

Отг.: Ученически парламент, Гл. Учител, педагогически съветник 

Контролира: Директор 

1.10. Превръщането на процеса на обучение в изследователски процес – интегрирани 

уроци по природни науки, изучавани на чужд език, семинари, дебати и други.  

Срок: 15.09.2020-30.06.2021 г.  

Отг.: ЗДУД, Председатели на МО по предмети  

Контролира: Директор 

2. Възпитателни цели:  

2.1. Стимулиране на артистични заложби и наклонности на възпитаниците  

- изработване на проекти за вътрешен интериор на уч. сграда.  

Срок: септември 2020 г., декември 2020 г., февруари 2021 г., март 2021 г.  

Отг.: Е. Иванова; Зл. Коева  

Kонтролира: Гл. учител  

- Ден на таланта / присъствен/ за учениците от VIII до XII кл.  

Срок: 10.04.2021 г.  

Отг.: МО на чужди езици, МО БЕЛ, МО музика и изобразително изкуство,  

ЗДУД  

Контролира: Директор  

2.2. Месец за превенция на насилието, тормоза и агресията сред учениците и 

утвърждаване на позитивни модели на поведение.  

Срок: март 2021 г.  

Отг.: Педагогически съветник  

Контролира: Директор  

2.3. Работа с родители:  

- родитело- учителски срещи; 

Срок: VIII- 10.09 20г./10.20г. /01.21г./ 04.21г.  

IX- XI- X- XII- 10.20г./ 01.21г./ 04.21г.  

Отг.: ЗДУД  

- оптимизиране на електронната система за информация на родителите.  

Работа с ученици в риск от отпадане от училище  

Срок: 2020 - 2021г.  

Отг.: Педагогически съветник, психолог, МО на класните ръководители 

Контролира: Директор  

2.4. Месец за превенция на тютюнопушенето, употреба на алкохол, употреба на 

наркотични средства, инфектиране с ХИВ.  

Срок: декември 2020 г. г  

Отг.: Педагогически съветник, психолог 

Контролира: Директор 

2.5. Утвърждаване на здравословен, двигателноактивен и природосъобразен начин на 

живот чрез физическо възпитание и спорт.  

-спортен празник на гимназията 

Срок: 05.2021 г - присъствен ден за учениците от VIII до XII кл.  

Отг. Главен учител Г.Маринова, МО ФВС  

Контролира: Директор 
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2.6. Ежегодно организиране на Ден на отворените врати. Запознаване на учениците с 

известни културни и научни дейци, както и с преуспели възпитаници на училището, чрез 

организиране на срещи и лекции с цел повишаване на културата и мотивцията при избора на 

професия.  

Срок: 20.12. 2020 г.  

Отг.Кл.ръководители, педагогически съветник 

Контролира: Директор 

2.7. Засилване на чувството за принадлежност към гимназията – традиции, ритуали, 

отличителни знаци, празници, събития  

- честване на Празника на гимназията  

Срок: 05.2021 г.  

Отг.: ЗДУД, МО БЕЛ, Е. Иванова, Зл. Коева  

Контролира: Директор 

2.8. Създаване на по-добри условия за установяване на ред, дисциплина и отговорност у 

всеки учител, ученик и служител. Оптимизиране на системата за дежурство на ученици и учители 

съобразени с ПДУ.  

Срок: октомври, 2020 г.  

Отг.: ЗДУД  

Контролира: Директор  

3. Социализиращи цели:  

3.1. Изграждане на поведенчески стратегии за свободно общуване в житейски ситуации, 

свързани с интересите и потребностите на учениците.  

Срок: октомври - юни  

Отг.: Ръководител и членове на на клуб „Дебати”  

Контролира: Директор  

3.2. Стимулиране на ученическото самоуправление; създаване на Ученическа комисия за 

контрол на ученическото самоуправление; анлиз на резултатите от анкетните карти.  

Ден на ученическото самоуправление  

Срок: постоянен  

Отг.: Педагогически съветник, Гл. учител, преподаватели  

Контролира: Директор  

3.3. Работа с организацията „Фулбрайт”и участие на гимназията в проекти по 

международни и национални програми.  

Срок: 15.09.2020 г. - 30.06.2021 г.  

Отг.: Кр. Митева, Т. Шурелова 

Контролира: Директор,  

3.4. Обмен на идеи и добри практики с преподаватели от различни учебни институции в 

Обединена Европа.  

Срок: график Календар на дейностите  

Отг.: Председатели МО, ЗДУД  

Контролира: Директор 

3.6. Издаване на електронен училищен вестник.  

Срок: ежемесечен  

Отг. Редакционна колегия, Д. Денева 

3.7. Съвместна дейност на Ученическия съвет с РБ “П. Яворов“- Бургас.  

Срок: 15.09.2020 г. - 30.06.2021 г.  

Отг.: Библиотекар, МО по БЕЛ  

Контролира: ЗДУД  
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3.8. Засилване на интеграционните връзки със социалните служби, отговарящи за 

училищата с цел противодействие и непримиримост към антисоциални прояви, свързани с 

агресия и насилие  

Срок:15.09.2020 г.-30.06.2021г.  

Отг.: Пед. съветник, Психолог, Училищно ръководство  

Контролира: Директор 

2. Работа на педагогическия съвет.  

С цел подобряване на оптималната организация на учебния процес и осигуряване работата 

на преподавателите по овладяване на трайни и задълбочени знания и умения по учебните 

предмети, учебният процес в гимназията следва да се извършва в съответствие с утвърдените 

Учебен план, Седмично разписание на учебните часове, Дневен режим, Разпределение на 

учебните кабинети и Годишни разпределения на учебния материал при категоричната трудова 

дисциплина.  

 

ТЕМИ И ГРАФИК 

НА ЗАСЕДАНИЯТА 

НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТ МЕСЕЦ  

ТЕМИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ  ДОКЛАД  

Х  1. Анализ на резултатите от входното ниво 

на учениците  

2. Състояние на училищната документация  

3. План за тематични проверки  

ПК, Д  

ЗД, КР  

ХI  1. Текущи резултати от административния 

и педагогически контрол.  

2. Предложения за отбелязване на юбилея 

на гимназията.  

ЗД, Д  

ХII  1. Текущи резултати от административния 

и педагогически контрол.  

2. Сьгласуване нa предложения за 

държавен план-прием.  

ЗД, Д  

І  1. Обсъждане поведението на учениците от 

VIII до ХII клас.  

2. Предложения за 

удължаване/приключване срока на ученици.  

Д, ЗД, 

КР, У  

II  1. Отчет на резултатите от УВР през I 

учебен срок и приемане на мерки за подобряването 

им.  

2. Актуализиране на списъка на 

стипендиантите.  

Д, ЗД, 

ПК ЗД  

III  1. Обсъждане поведението на учениците от 

VIII до ХII клас.  

2. Предложения за 

удължаване/приключване срока на ученици.  

Д, ЗД, 

КР, У  

IV  1.Състояние на МТБ и възможности за 

подобряването й.  

2.Обсъждане на награди и наказания на 

учениците от ХII клас.  

Д  
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VІ  1. Завършване на двете образователни 

степени  

2. Предложения за награди и наказания  

3. Приемане план за приключване на 

учебната година.  

4. Отчитане резултатите от тематичните 

проверки.  

ЗД, Д  

КР  

VII  1. Отчет на учебната 2020/ 2021 година  

2. Дейности на училището през летните 

месеци  

Д  

ЗД  

IX – 2021г. 

 

1. Съгласуване на училищните учебни планове, утвърждаване на вътрешноучилищни 

нормативни документи.  

 Приемане на актуализация на Стратегията на АЕГ „Гео Милев“.  

 Приемане на Правилника за дейността на АЕГ „Гео Милев“ за учебната 2021/2022г.  

 Приемане на Годишен план за дейността на училището и Календар на дейностите за 

учебната 2021/2022г.  

 Приемане на План за квалификационната дейност в АЕГ „Гео Милев“ за учебната 

2021/2022г. 

 Избор на комисия и приемане на оценъчна карта за постигнати резултати от труда на 

педагогическите специалисти в АЕГ за учебната 2021/2020г.  

 Гласуване на неучебни, но присъствени дни за учебната 2019/2022г.  

 Приемане на форми на обучение в АЕГ „Гео Милев“ за учебната 2021/2022г.  

 Приемане на Мерки за повишаване на качеството на образованието.  

 Приемане на Училищен координационен съвет и Училищен план за противодействие 

на училищния насилието и тормоза за учебната 2021/2022г. 

 Приемане на Програма за превенция за ранното напускане на училище за учебната 

2021/2022г.  

 Приемане на Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на 

ученици от уязвими групи за учебната 2021/2022г.  

 Приемане на План за работа на постоянната комисия за защита от бедствия, аварии и 

катастрофи и групи за работа при бедствия, аварии и катастрофи  

 Приемане на План за евакуация на работещите и пребиваващите лица при пожар или 

авария за учебната 2021/2022г.  

 Приeмане на Вътрешни правила за създаване на противопожарен ред и недопускане на 

пожари за учебната 2021/2022г.  

 Приемане на План за действие при пожар в АЕГ „Гео Милев“ за учебната 2021/2022г. 

2. Организация на новата учебна година.  

3. Приемане на план за тематични проверки.  

 

3. Гражданско образование 

 Възпитателната работа и в частност гражданското образование в гимназията се 

осъществяват чрез учебното съдържание по отделните предмети, чрез дейностите в часа на класа 

и извънкласните дейности на основата на хуманизма, националните и общочовешките ценности 

при отчитане на възрастовите особености на учениците.  

Основни цели на възпитателната работа са нравственото и физическото развитие на 

учениците, стимулирането на творческите им заложби и гражданското им поведение, които се 

постигат чрез:  
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1. Конкретизиране в годишните разпределения на учебния материал на възпитателните 

цели и задачи по раздели, теми или методически единици.  

2. Определяне на теми в плана на класния ръководител и провеждане на дейности, 

свързани с безопасност на движението /по план-график/, противопожарна охрана, здравно 

образование /по програми, утвърдени от МОН/, гражданско образование, екология, родолюбие, 

професионално ориентиране и др., конкретизирани съвместно с учениците.  

3. Организиране и участие в утвърдените международни, национални и училищни 

празници.  

4. Посещения на театрални постановки, изложби, музикални спектакли, филми и спортни 

състезания, както и организиране на срещи с представители на художествено-творческата 

интелигенция.  

5. Организиране на срещи с представители на висши учебни заведения и на различни 

професионални направления.  

6. Осигуряване на възможности за изяви на лично творчество на учениците и учителите и 

за участие в художествената самодейност.  

7. Организиране на обменни гостувания с ученици и учители от чужбина.  

8. Участие в училищните, общоградските и националните спортни състезания.  

9. Провеждане на дейности, свързани с опазването и подобряването на материалната база 

на училището 

10. Формиране на нагласи у учениците и създаване модели на поведение за активно и 

ангажирано участие в демократичните процеси, протичащи в държавата, чрез усвояване на 

социални знания и умения за отстояване на правата, изпълнение на задълженията и 

поемане на отговорности като членове на обществото; изграждане на култура на 

поведение в ученическата общност и на готовност за участие в общоучилищния живот; 

подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на екологична култура; свободен и 

самостоятелен избор на образователен и професионален път за развитие и реализация.  

С цел коригиране на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху 

възпитанието на учениците и посочване на позитивни алтернативи, Комисията за борба с 

противообществените прояви и класните ръководители провеждат превантивна работа и 

съдействат при необходимост за провеждането на срещи-разговори с психолози, психиатри, 

представители на консултативните кабинети към детските педагогически стаи на РПУ и др.  

При нарушаване на правилника на гимназията, законите на страната и нормите на 

поведение в обществото, с възпитателна цел се налагат съответстващите на нарушенията 

наказания. 

 


