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РАЗДЕЛ 1 – АНАЛИЗ НА 2021-2022 учебна година 

 

 През учебната 2021-2022 година дейността на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин” 

протече като цяло съобразно със залегналите в годишния план цели и задачи.   

В училището се обучаваха 969 ученици в дневна форма на обучение разпределени 

в 35 паралелки, 3 ученици се обучаваха в СФО. Броят на учениците, обучавани в 

електронна среда от разстояние варираше в зависимост от заболеваемостта от Ковид-19 

и карантинирането на паралелките. Най-голям брой бяха учениците от 12 клас. Почти 

всички паралелки бяха изведени в ОРЕС заради карантиниран ученик, 1/3 от всички 

ученици прекараха заболяването с различна степен на тежест. 

 Педагогическият колектив от 72 учители продължи да полага усилия за 

осигуряване на високо ниво на обучението за овладяване на общообразователния 

минимум чрез задължителната подготовка, както и за постигане на целите на 

профилираната подготовка, заложени в учебните програми на МОН. 

Пандемията засегна и голям брой учители, някои от които прекараха 

заболяването изключително тежко. Загубихме двама колеги - Надежда Антонова, 

дългогодишен преподавател по Физика и астрономия, и Галина Бечева, старши учител 

по Френски език, заместник-директор при  9.ФЕГ в периода 2001-2008г., директор на 

Изпитния център за придобиване на международен сертификат DELF Scolaire за нива 

А2, В1 и В2 по ОЕЕР по френски език. Светлана Антонова, учител по Френски език, след 

едномесечен престой в интензивно отделение, не успя да се възстанови напълно и 

отложи завръщането си в училище за началото на учебната 2022/2023 година. 

Учебната година беше необичайна – от 21.X.2022г. всички ученици бяха 

обучавани от разстояние в електронна среда за един месец, след което випуските се 

редуваха в присъствена форма и в ОРЕС на ротационен принцип до края на априлската 

ваканция. Причина за това отново беше обявената още на 13 март 2020г. световна 

пандемия от COVID-19. 

Продължаващият ремонт на сградата наложи обучението на три паралелки да се 

провежда в класни стаи на НСА, намиращи се в съседство – на ул. „Гургулят“. Това 

натовари допълнително учителите, които преподаваха както в тези класове, така и в 

други, чието обучение се провеждаше в съществуващата сграда. Налагаше им се да 

използват междучасията за смяна на сградата. 

Натрупаният опит от предишната учебна година помогна на учителите бързо да 

превключват от обучение в реална среда към такова в електронна. Създадените вече 

екипи в електронния дневник и платформата Teams на Microsoft бяха запазени и 

актуализирани. Отново се наложи реорганизация по всички видове учебни и други 

дейности за осигуряването на единство и непрекъснатост за постигане на очакваните от 

учебно-възпитателния процес резултати.  

Отново имаше промени в организацията и провеждането на ученическите 

олимпиади и националните състезания в системата на предучилищното и училищното 

образование през учебната 2021/2022 година в условията на епидемичното 

разпространение на COVID-19. Националните кръгове на олимпиадите се проведоха по 

региони. 

 

1. НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ   

Предвидените за учебната 2021/2022г. национални външни оценявания в X клас 

се проведоха в присъствена форма съгласно заповед на министъра на образованието 

при спазване на всички противоепидемични мерки, породени от пандемията от COVID-

19. 
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Среден успех: 

• Mатематика: 67,54 точки.  

С максимален брой точки (100 т.) са учениците Божидара Ивайлова Иванова, Валентина 

Иванова Иванова, Магдалена Христова Филипова и Виктория Ясенова Танева. Най-

висок резултат на провелото се НВО по математика е показала паралелката - 10А клас. 

На национално ниво - средно 32,28 точки от 100. 

 

•      Български език и литература: 70 точки. 

На национално ниво - 43,16 точки от 100. 

 

В общата Класация на училищата в България според резултатите от НВО 

български и математика в 10 клас (2022) 9.ФЕГ се нарежда на 20-а позиция от 1008 

училища със 187 явили се ученици. 

 

2. ДЗИ 

Учениците от Випуск 2022г. положиха успешно своите ДЗИ, като показаха много добри 

резултати още на сесията през месец май 2022г.  

 

 Резултати 

от сесия 

май   

2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

нов формат! 

БЕЛ Мн.добър 

(5.38) 

 

Мн.добър 

(5.28) 

 

Мн.добър 

(5.45) 

Мн.добър 

(5.22) 

Мн.добър 

(5.20) (ЗУЧ) 

(207 уч.) 

Френски 

език 

Мн.добър 

(5.48)  

 

Мн.добър 

(5.11)  

 

Мн.добър 

(5.24)  

 

Мн.добър 

(5.23) 

Добър (4.41) – 

ниво В2 (95 

уч.) 

Английски 

език 

Отличен 

(5.75)  

 

Мн.добър 

(5.33)  

 

Отличен 

(5.68)  

 

Отличен 

(5.63) 

Отличен (5.76) – 

ниво В1 (65 уч.) 

Математика Мн.добър 

(5.50)  

 

Мн.добър 

(4.93)  

 

Мн.добър 

(4.54)  

 

Добър  

(4.30) 

Добър (3.68) 

(ПП) (30 уч.) 

Френската гимназия е девета сред софийските училища и на петнадесето място в 

националната класация според резултатите от ДЗИ БЕЛ – престижна позиция на фона на 

новия изпитен формат и онлайн обучението през последните три учебни години. 

Шестима ученици са получили оценка “Отличен 6” от ДЗИ по БЕЛ: Цветелина 

Веселинова от 12. А, Божана Янкулова от 12. Г, Никол Илиева от 12. Д, Рая Арнаудова 

от 12. Д, Кристина Терзиева от 12. Ж, Иван Маноилов от 12. Ж. 

Рада Бориславова Димитрова и Николай Веселинов Найденов се представиха достойно 

на ДЗИ II по математика (ПП) с резултати съответно: Рада Бориславова Димитрова – 

Отличен (6) Николай Веселинов Найденов – Отличен (5,55). 

Справката, изготвена от експертите на МОН показва, че нашите ученици са постигнали 

по-високи средни резултати както на регионално, така и на национално ниво. 

Единствено по математика, както и в предходните години, е необходима повече работа 
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с учениците поради големия обем учебен материал, несъобразен с годишния хорариум в 

профилираните гимназии с чужд език. 

Необичайно за възпитаниците на 9.ФЕГ 9 ученици се представиха слабо на II ДЗИ и се 

явиха на сесия август/септември – този път успешно. 

 

 

 

3. ЕЗИЦИ 

Въпреки трудните обстоятелства на обучението през учебната 2021/2022г. отново 

заемаме призовите места на националните кръгове на олимпиадите по редица учебни 

предмети, което показва професионализма на учителите и високите компетентности и 

мотивация на учениците от 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Ето по-значимите от тях:  

3.1. Олимпиада по Български език и литература 

Френската гимназия изпрати немалко свои ученици на Областния кръг на олимпиадата 

по БЕЛ въпреки многото карантинирани класове в периода на провеждането на 

олимпиадите, като най-високото постижение е класирането на Национален кръг на 

Александра Христова Христова (10.Е). Успехът е значителен с оглед на изключителната 

трудност на изпитния тест върху задачи за функционална грамотност.  

3.2. Олимпиада по Френски език  

Възпитаниците на 9.ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ отново се наредиха сред постигналите 

отлични резултати на националния кръг на олимпиадата по френски език през 2022г.  

На Националната олимпиада по френски език на 20 март 2022г. се явиха 31 ученици 

от 9.ФЕГ от общо 109 участници – 13 от VIII клас, 7 от IX клас, 5 от X клас, 3 от XI клас 

и 3 от XII клас. Класирането на този кръг традиционно доказа, че нашите ученици нямат 

конкуренция в подготовката си по френски език. Те се представиха блестящо, 

демонстрирайки впечатляващи знания, чувство за отговорност и отдаденост. 10 ученици 

се класираха сред първите десет в различните възрастови групи, 16 ученици постигнаха 

над 85 точки от 100: 

VIII. клас 

Ивон Дайе – 1-во място  

Дафина Динева – 5-то място (и места 12,18,29,22,23,25) 

IX. клас  

Неяна Маринова – 1-во място  (1-во място и в 8.клас) 

Инес Божилова – 2-ро място (и места 6,15,17) 

X. клас 

Валентина Иванова – 2-ро място (3-то място в 9.клас) 

Виктория Танева – 4-то място 

Наталия Добрева – 5-то място (и 7-мо място) 

Най-добрите ни ученици от XI клас не успяха да се явят поради карантиниране на 

паралелките им. 

 

Международната олимпиада по френски език  

Боян Белчев от 11.Е клас се класира на почетното трето място в индивидуалната 

категория по писмено изразяване на ниво С1. Българският отбор включваше 5 ученици, 
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4 от които представители на нашата гимназия : Мартин Гърбачев 11E, Боян Белчев 11Е, 

Диана Маркова 11В и Калина Жечкова 11Г. 

3.3. Сертифициране на билингвалното обучение 

В началото на месец май 2022г., за осма поредна година, осем ученици защитиха своите 

досиета по теми от научните области, изучавани на френски език в  IX и в X клас 

(История и цивилизации, География и икономика, Биология и здравно образование). 

 

Сертификати за билингвално обучение получиха от МОН учениците: Радослава Гинчева 

XIБ и Любомира Йорданова XIБ (География и икономика), Боян Белчев XIЕ, Рая 

Радонова XIА и Диана Маркова XIВ (Биология и здравно образование), Мартин Гърбачев 

XIЕ, Мартина Александрова XIВ и Полина Младенова XIЕ (История и цивилизации). 

 

3.4. Олимпиада по Английски език  

За областния кръг на олимпиадата по английски език се класираха 6 ученици от 9 клас, 

5 ученици от 10 клас, един от 11 клас и един от 12 клас. Отчитаме спад в интереса на 

учениците от по-горните класове, което най-вероятно се дължи на елемента диктовка, 

присъстващ само на това състезание или изпит. Нашите ученици са уязвими на този 

компонент поради интерференцията в правописа между френски и английски език. 

Нямаме класиран ученик за национален кръг, а на областния кръг най-добре се представи 

Магдалена Тонева IXБ  с 86,5 точки. 

 

Международна олимпиада HIPPO  

Участие в международната олимпиада HIPPO на 26.02.2022г. и 26.03.2022г. (четирима 

класирали се за полуфинален кръг: Ния Рашева IXВ, Мартин Ангелов IXА, Магдалена 

Филипова ХА , Дарина Петрова ХБ. 

3.5. В началото на м. октомври 2021г. бе проведено състезание по речеви и 

комуникативни умения по английски език. В него взеха участие Рая Белчева, 

Александър Рангелов, Огнян Дянков и Магдалена Тонева от IXБ клас, Ния Рашева и 

Мартин Попов от IXВ клас. Ния Рашева се класира за финалния кръг, където се 

представи достойно заедно с учениците от АЕГ. 

 

3.6. Многоезично състезание за учениците от XI клас  

Мартин Гърбачев от XIЕ клас завоюва първото място, а Калина Жечкова от XIГ клас взе 

третата награда на националния кръг в категория френски/испански език. 

3.7. За първа година се проведе двуезично състезание, организирано от НБУ. 

Константин Георгиев от XIД клас спечели 3-то място (комбинация английски и френски 

език) в групата за средношколци. 

 

3.8. Международна олимпиада по Немски език, организирана от Гьоте 

Институт. 

За първи път наша ученичка – София Асенова XIЖ клас в участие в конкурса за 

ниво А2 и се представи достойно – високите й резултати на писмения изпит я допуснаха 

и до събеседване с журито на олимпиадата. София се конкурира с ученици от езиковите 

гимназии и паралелки с немски език от цялата страна. 
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Състезани по немски език, организирано от издателсто Клет за втора поредна 

година. До национален кръг достигнаха двама от нашите 11 ученици - Белослава Петкова 

от ХЖ за ниво А1 и Виктор Игнатов от XIЖ –за ниво А2. Постигнатите им резултати бяха 

изключително високи за подготовка по 2.чужд език. 

 

3.9. ФРАНКОФОНИЯ – 2022 

Конкурс Carrières francophones 

Този конкурс, в който участваха ученици от XI клас от нашата гимназия, се организира 

от Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България съвместно с 

Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 

Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България, и в партньорство с 

компанията „TELUS International Europe“. Целта на конкурса е да предостави на 

учениците и на студентитe възможност да опознаят и да развиват ключови умения за 

личностно и кариерно развитие. 

В конкурса за есе на тема "Защо моята първа работа е важна?" Габриела Иванова от XIГ 

спечели 1-во място, а Христин Павлова - поощрителна награда. 

Участие в конкурса по превод от френски език, организиран за трета поредна година 

от 4. ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр.Варна, със съорганизатори ИК „Колибри” и 

Съюза на преводачите в България, и с подкрепата на Асоциацията на преподавателите 

по и на френски език в България, на Университетската агенция на Франкофонията и 

община Варна. 

Конкурсът се провежда в две категории - поезия и проза. Гимназията излъчи 10 

участници от Х, XI и XII клас във втория, последен, кръг, които донесоха следните 

награди за гимназията: 

Категория Проза 

Първа награди – Катерина Любенова (XIIД) 

3-та награда – Елица Плоскова (XА) 

Конкурс за есе, организиран от Русенският университет „Ангел Кънчев” и 

Университетската Агенция на Франкофонията на тема “ Разказ за майка ми“. 

Първа награда в своята възрастова група за втори пореден път спечели Катерина 

Любенова от XIIД клас, а Габриела Иванова от XIГ клас – първото място съответно за 11 

клас.  

Изключително представяне отбеляза ученика Мартин Гърбачев XIЕ на Седмия 

международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации 2021“, 

организиран от Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. 

Кирил и Методий“. Той бе класиран на второ място за превод на поезия от френски на 

български език и на трето за превод на проза от френски и испански на български. Освен 

това той беше удостоен със специално отличие от журито на конкурса. 

Наши ученици взеха участие и в конкурса "Градът на бъдещето", също организиран 

от ВТУ - В категория «есе» на френски език Катерина Любенова от XIIД клас завоюва 

първо място, а Диана Маркова от XIВ клас – второ място. 

В категория «поезия» първото място бе присъдено на Александрина Стойкова ХБ. 
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9. ФЕГ „Ламартин“ се включи в различните дейности за отбелязване на седмицата на 

Франкофонията от 12 до 20 март 2022г., а именно : 

Le Choix Goncourt de la Bulgarie 2022. Петото издание на конкурса „Изборът за 

награда Гонкур в България“, организирано в партньорство с Академия „Гонкур“ и 

издателство „Парадокс“, обединява ученици от XI-ти и XII-ти клас на езиковите 

гимназии с изучаване на френски език, френските училища (София и Варна) и български 

студенти. В първия етап от избора участниците пишат продължение въз основа на откъс 

на един от четирите романа финалисти за наградата „Гонкур“. След това всеки екип 

избира роман, който защитава пред компетентното журито. 

Екипът на 9 ФЕГ „Алфонс Дьо Ламартин“ в състав Кремена Симеонова, Катерина 

Любенова, Мартина Александрова, Боян Белчев и Мартин Гърбачев и ръководител 

Ромен Декроа, представи отлично гимназията, защитавайки романа La plus secrète 

mémoire des hommes на родения в Сенегал писател Мохамед Мбугар Сар.  

Мартин силно впечатли публиката и журито със своите ораторски умения, както и със 

задълбочения си литературен анализ, изпълнен с препратки към Средновековието, 

древногръцката митология и други известни произведения. 

На 22.03.2022г. в СУ „Свети Климент Охридски“ ученици и учители от 9.ФЕГ взе 

участие в събитието „Диалози с Молиер“, организирано от СУ „Свети Климент 

Охридски“, AUF и Министерство на Външните работи. 

През м. април 2022г. се проведе XIII издание на състезанието „Четенето е 

предизвикателство“ – събитието се организира от Френския институт в България по 

повод Месеца на Франкофонията. То е насочено към учениците в IX-и, X-и и XI-и клас 

в езиковите гимназии, в които се изучава  френски като първи или втори чужд език. 

Екипът на 9.ФЕГ, съставен от ученици от X клас и ръководен от колегата Ромен Декроа, 

бе един от четиринадесетте отбора, взели участие тази година в състезанието. 

На 30 май 2022 г. в зала „Славейков“ на Френския институт се проведе церемония по 

награждаването на лауреатите от конкурса по креативно писане на френски език с 

десетте думи на франкофонията за 2022г., организиран от Асоциацията на 

преподавателите по и на френски език в България в рамките на месеца на 

Франкофонията. 

За поредна година, всички участници се представиха блестящо Ето и наградените:  

- Категория „проза“: 

Първо място: Катерина Любенова и Димитър Ковачев от XIIД  

Трето място: Диана Димова и Валентина Симеонова от IXЕ клас  

- Категория „поезия“: 

Второ място: Александра Александрова, Елица Костова и Мариана Терзиева XIIА. 

В областната селекция за София бяха избрани творбите на отбора от ХБ - проза и на 

отбора от Х Д- поезия , както и стиховете на Валентина Иванова от ХА клас. 

 

Финалът на конкурса „Предизвикателството да четем“ (Défi lecture), организиран от 

Френския институт в България, също се проведе през месец март. Ученици от 10-тите 

класове бяха подготвени от Ромен Декроа за участието си в този превърнал се в традиция 

форум. 

https://www.facebook.com/InstitutFrancaisdeBulgarie
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Тази година Френското правителство отпусна три стипендии за ниво бакалавър (L1), 

Никол Николова от XIIД клас спечели една от стипендиите.  

Учебни часове по френски език в X и XI клас бяха проведени от преподавателите от 

катедра Романистика към Факултета по класически и нови филологии на СУ "Св. Кл. 

Охридски“ доц. д-р Георги Жечев - ръководител на катедрата, проф. дфн Весела Генова 

и доц. д-р Жана Кръстева. 

Традиционните състезания и конкурси Поетически пик-ник Хайку и конкурса по 

диктовка, организирани от Френския институт и CREFECO, се проведоха за пореден път. 

Европейски проект Lycée d’Europe 

В този проект, организиран от Министерство на образованието, младежта и 

спорта на Франция съвместно с France Education international, Френското посолство в 

България и Френския институт, участваха Николай Найденов от  XIIЕ клас и старши 

учител по Френски език г-жа Надежда Тончева. Двамата участници представиха не само 

9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, но и България. Френската столица посрещна 82 ученици 

и 26 учители, които бяха избрани за посланици на европейските ценности на съответните 

държави членки. Акцентът на това събитие бяха теми свързани с младежта, историята, 

мобилността, границите, околната среда и биоразнообразието. 

Френските организатори бяха силно впечатлени от представянето на Николай Найденов, 

неговата компетентност по различни теми и високото ниво на владеене на френски език. 

 

4. ИЗКУСТВА 

4.1. Международния фестивал на Франкофонски ученически театър, традиционно 

провеждан през м.април, не се състоя за трета поредна година заради обявеното 

извънредно положение. 

4.2.Творчество 

Литературни конкурси 

Националния литературен конкурс “Море 2022”г. - през месец май 2022 г. 

участничката в групата Никол-Валери Тошева от 9. Ж клас с цикъл от четири свои 

стихотворения спечели третата награда в раздел “Поезия”. Ученичката е най-малкият по 

възраст участник сред останалите класирани в раздела и съответната възрастова група:  

КАТЕГОРИЯ „ПОЕЗИЯ”  

Първо място – Марио Савчев, 21 г., от гр. София.  

Второ място – Александър Арнаудов, 23 г., от гр. София 

Трето място – Никол-Валери Тошева, 15 г., от гр. София 

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

 

Във випуск 9. клас с преподавател г-жа Цонка Даракчиева Ламартиновите четения се 

проведоха традиционно през месец октомври 2021 г. – онлайн, в специално сформирана 

група в Teams, като тази първа творческа среща на деветокласниците се превърна в 

целогодишна комуникация и обмен на творчески идеи.  

На Ламартиновите четения бе представен новоиздаденият сборник „Диалогични 

прочити“ с проектни разработки и фикционални текстове, създадени през учебната 2020-

2021 г. от ученици от профил БЕЛ с преподавател г-жа Веселина Панева. 
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През месец април 2022 г. във връзка с изучаването на “История славянобългарска” в 

паралелките от целия випуск 9. клас се осъществи проект на тема “И ний сме дали нещо 

на света…”, чиято цел бе проучването и систематизирането на слабо познати за 

учениците факти за българския принос в световен контекст във всички сфери на 

изкуствата, науката, откривателството и др., както и осмислянето на националните 

символи. Събраният материал бе презентиран в различни тематични области по екипи. 

През месеците април – юни 2022 ученици на г-жа Мариана Бакърджиева от 11. и 12. клас 

участваха в Шампионата по поезия “Млада метафора”, организиран от Столична 

библиотека. 

На 02.06.2022 г. – Деня на Христо Ботев и на героите, загинали за свободата на България, 

пред паметника на Васил Левски в София се проведе ритуално четене на Ботеви 

стихотворения. Заедно с ученици от различни софийски училища от Френската гимназия 

участваха Мирослав Денков и Мартин Левиев от XIГ клас (с преподавател г-жа Мариана 

Бакърджиева), които представиха стихотворенията „Борба“ и „Зададе се облак темен“. 

4.3. Изобразително изкуство 

Факултативните учебни часове дават възможност за изява на талантите на учениците в 

областта на изкуствата, въпреки трудностите с дистанционното обучение. 

4.4. Музика 

През учебната 2021/2022 година концертите с участието на хора на гимназията Букет, 

както и индивидуалните изяви на талантливи ученици бяха силно редуцирани. 

 

5. ИСТОРИЯ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  И ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ 

5.1. Участието на наши ученици в Националната олимпиада по история и 

цивилизации се превърна в традиция. И тази година подготовката протече активно и 

пълноценно. За съжаление в деня на Общинския кръг учениците от Профил-12 клас бяха 

под карантина и тяхното явяване беше невъзможно. 

5.2. Олимпиада по Гражданско образование – за първи път през тази учебна година 

училището ни бе представено като участие в олимпиадата и от най-малките 8 клас в 

група „Първа гимназиална степен“.  

На областен кръг бяха допуснати за участие 29 ученици общо в двете гимназиална 

степени. Димитър Димитров ХГ се класира на първо място за страната на този кръг в 

Първа гимназиална степен. 

За национален кръг бяха класирани 5 ученици.  

Александра Христова ХЕ бе включена в отбора, който бе трениран от преподаватели към 

СУ „Св. Климент Охридски“ за участие в международен кръг на олимпиадата. 

 

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 

 

За втора година училището ни се представи достойно на ученическата конференция в 

Бургас «Човек и свят». В 10 клас призови места взеха учениците Пламен Младенов и 

Дорина Иванчева ХВ, в 11 клас Ивайла Хараламбова XIА. 

За първа година училището ни се включва в Националната ученическа конференция по 

Гражданско образование, гр. Добрич – “Семейство -училище-общество“. Гергана 
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Иванова от Х Ж клас спечели трето място в раздел "Филми и презентации" с авторския 

си филм "Моята родина е България". 

На 16 март 2022 г. се проведе състезание по темата „География и история на Франция“ с 

участието на отборите от IX А, IXБ и IXВ клас.  

Събитието е пример за съвместна дейност в обединението и между предметите История 

и цивилизации, География и икономика и Френски език. Дело е на преподавателите 

Силвия Калпакова и Диана Фиданова с помощта на Румяна Иванова. 

Чрез състезателни компоненти, свързани с понятията по предметите на френски език, се 

утвърдиха знанията за Франция чрез тематична викторина, игрословица и загадки, като 

събитието премина изцяло на френски език. 

6. МАТЕМАТИКА 

6.1. В националната олимпиада по математика взеха участие ученици от VIII до XII 

клас, от тях за областния кръг се класираха същите две ученички, както през учебната 

2020/2021г. - Ния Драгомирова Рашева (IX клас) и Камелия Дениславова Везенкова (XII 

клас). 

6.2. Традиционно всяка година се провежда математическото състезание „Европейско 

кенгуру“. Сложната епидемиологичната обстановка не позволи провеждането на редица 

математически състезания и конкурси. Поради риска от заразяване и карантинирането 

на наши ученици не взехме участие в състезанието „Европейско кенгуру“. 

7. ПРИРОДНИ НАУКИ 

Интересът на учениците към природните науки се потвърждава с участието им в 

олимпиадите по биология, химия, физика, отличното представяне в общинските кръгове 

и участие в областните.  

7.1. Национална олимпиада по Биология и здравно образование – класирани:  

Мартин Попов (IX клас) и Милен Младенов (XII клас). 

7.2. Олимпиада за познания за природните и технологични бедствия 

На 18.02.2022г., за първи път, екип от ученици от 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ взе 

участие в състезанието, организирано по линия на Европейското споразумение за 

големите бедствия (EUR-OPA). Олимпиадата се проведе онлайн, на английски език, под 

егидата на EUR-OPA в сътрудничество с Гражданска отбрана на Кипър. 

 

Участие взеха 200 отбора с над 800 участника, като екипът на 9. ФЕГ се състоеше от 

Александра Христова, Владимир Тодоров и Максим Топузов от Х Е клас с ръководител 

д-р инж. Владислава Иванова, старши учител по Физика и астрономия при 9. ФЕГ. 

Петте предмета на олимпиадата през 2022 г. бяха: 

1. Свлачища; 

2. Пандемии; 

3. Вулканични изригвания; 

4. Радиологични аварийни ситуации; 

5. Цунами. 

Екип на 9. ФЕГ се класира на 5-то място. 

 



 

 

9. ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

гр. София,  п.к. 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 35 

Директор: 029308022, зам. директори: 029308026, канцелария: 029308020, e-mail:lycee@feg.bg 

 

11 

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ 
Сътрудничество с университети  

Софийски университет 
Медицински университет 
Химико-технологичен  и металургичен университет 

Ученици от 10 клас взеха участие в първото издание на състезанието Défi Sciences en 
Bulgarie, проведено на  27 юни 2022г. и организирано от Френския институт. 
Учениците, заедно със своите учители взеха участие в различни форуми, повечето от 

който се проведоха он-лайн. 

 

8. СПОРТ 

Условия за спорт през учебната 2021/2022 година практически нямаше - учебните 

занимания се провеждаха в класни стаи и във фоайетата на училището поради 

строително-ремонтните работи, които текат от есента на 2020г. При добри 

метеорологични условия при спазване на изискванията за дистанция, наложени от не 

затихващата пандемия, учебните часове се провеждаха на двора, чиято свободна за игри 

площ също е редуцирана. 

Тази учебна година всички спортни състезания от националния календар на МОН 

бяха отменени, като едва в средата на м. май 2022г. се проведе Първият етап на 

Ученическите игри, организиран от община Средец. Отборът на гимназията по 

волейбол девойки (11-12 клас) завоюва 1.място. Отборът на гимназията е 

новосформиран, но със своята висока мотивация и желание за победа, както и с умелото 

ръководство на г-жа М. Ангелова, успя да спечели най-престижната награда на спортния 

форум въпреки трудностите при осъществяването на тренировъчната дейност. 

В средата на м. юни 2022г. Дара Плачкова от IX Д клас се представи блестящо на 

турнира по тенис на маса, състоял се в базата на „Спортна София 2000“ ЕАД. Тя 

завоюва златен медал след изиграни 4 поредни срещи без загубен гейм и победа на 

финала без изгубена точка. Поздравления и за нейния треньор – колегата по ФВС г-жа 

В. Манова. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ 

Любомир Ненов от Х Ж клас, който през учебната 2020/2021г. участва с проект в  XXI 

ученическа конференция (УК’21) на Ученическия институт по математика и 

информатик, тази година взе участие в Националния есенен турнир „Джон Атанасов“, 

който се проведе он-лайн на 04.12.2021 г. Ученикът изготви и представи проект „Оценка 

на уязвимостите на възли в мрежата, чрез вътрешно и външно сканиране“ в раздел 

„Софтуерни приложения“. Любомир Ненов се класира на 7-мо място с резултат 79 точки 

от максимум 100. Ученикът също така се яви на областния кръг на Националната 

олимпиадата по ИТ на 19.03.2022г. в НПМГ „Акад. Л. Чолаков“ с проект „Ragnarok“ в 

направление „Разпределени приложения“ . Проектът е оценен високо - 75 точки, но този 

резултат за съжаление не му достигна, за да бъде класиран за национален кръг. Любомир 

Ненов се конкурира и състезава с ученици от 11. и 12.клас.  

 

Пресиан Радев и Никол-Валери Тошева от IX Ж клас заеха трето място на провел се 

конкурс в направление „Мултимедийни приложения“ с проект „По ноти“ . Проектът е 

оценен с 43 точки. 

 

10. ПО-ВАЖНИ СЪБИТИЯ ОТ ЖИВОТА НА ГИМНАЗИЯТА 
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ПАТРОНЕН ПРАЗНИК – 2021 

На 29 октомври 2021 г., за втори път от началото на 21 век, патронния празник на 

гимназията бе отбелязан чрез видео-срещи в Teams, различни онлайн дейности - 

състезания, викторини, както и дейности на открито при спазване на всички 

противоепидемични мерки. Поезията и прозата на литературните таланти от 9. ФЕГ все 

пак прозвуча, макар и в онлайн среща на ученици от 9. класове. Младите поети и 

разказвачи споделиха в Teams свои кратки творби, разговаряха за писането като 

вдъхновение и опитност. Тази година предстои ученици от 11. и 12. клас да издадат книга 

с интерпретативни текстове на единадесетокласници, включени в профилираното 

обучение по български език и литература през изминалата учебна година. 

На 25 ноември 2021г. отбелязахме за трети пореден път Международния ден на 

учителя по френски le Jour du prof de français, въведен от президента на Франция 

Еманюел Макрон. 

Събитията по повод прекрасния празник бяха организирани от Асоциацията на 

преподавателите по и на френски език в България. 

Пандемичната обстановка не ни позволи да се порадваме на присъствено отбелязване 

на празника, но и не успя да сломи ентусиазма на всички, за да го отбележим с емоция и 

усмивка. 

Четири виртуални обучителни ателиета за учителите по френски език им 

предоставиха възможността да обменят идеи, да се запознаят с новости, които биха им 

били полезни в практиката. Те бяха осъществени с подкрепата на МОН, а цялото събитие 

– акредитирано от FIPF (Fédération Internationale des professeurs de français). 

Дейности, инициирани от  9 ФЕГ «Алфонс дьо Ламартин» – предмет 

ФИЛОСОФИЯ: 

• 18.11.2021г. - Честване на световния ден на Философията с организирането на 

междуучилищна дискусия «Бъдещето на филосфията» с ученици от ТУЕС. 

• 01.04.2022г. - Междуучилищна дискусия с 164 ГПИЕ «Мигел де Сервантес» на 

тема: "Бъдещето на човечеството, съвместно с  изкуствен интелект, общество, 

култура, изкуство“ В дискусията взеха участие учениците от профил 

„Философия“ – 11 клас и  ученици от философския клуб към 164 ГПИЕ. 

Дискусията се организира по повод 60-годишнина от създаването на 9.ФЕГ и 30-

годишнината от създаването на 164 ГПИЕ и тяхната обща история.  

• Организираният през м. април 2022г. за осми пореден път „Ден на 

професионалното ориентиране“ за учениците от XI и XII клас през тази учебна 

година бе с участието на ТУ, ХТМУ, СУ и НБУ. 

На 12.05.2022 се проведе тържествено изпращане на учениците от Випуск 2022 год. – 

випуск, преминал през изпитанията на онлайн обучение в условия на пандемична 

обстановка и съчетаване на присъствен учебен процес с основен ремонт на училището! 

Въпреки трудностите, те постигаха своите успехи, защитаваха с чест името на 

гимназията. 

На тържеството присъстваха и дългогодишни учители в гимназията, изпратили с обич 

много випуски – госпожа Виктория Атанасова – учител по испански език и госпожа 

Лидия Стайкова – учител по френски език и заместник-директор. 
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В края на месец май 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” имаше 

удоволствието да сподели със своята публика празничен благотворителен концерт в 

подкрепа на бежанците от Украйна. В събитието под художественото ръководство на 

госпожа Ламбрини Джамджиева взеха участие бивши възпитаници от различни випуски 

на Френската гимназия, както и настоящи ученици и приятели на нашата общност. 

Разнообразната музикална програма, издържана в духа и традициите на 9. ФЕГ, 

развълнува публиката, както и самите участници, които за първи път от последните две 

години имаха възможността да покажат от сцената своя артистичен талант и чувство за 

сплотеност около една достойна кауза. 

 

11. ПРОЕКТИ 

През учебната 2021/2022г. 9.ФЕГ работи по проекти и етапи на проекти на училищно, 

регионално, национално и международно ниво. В резултат на това видимо бе подобрена 

учебната среда и повишена квалификацията на педагогическите кадри.  

Продължихме и през тази учебна година /осма поред/ работата по Национална 

програма “Ученически олимпиади и състезания“, Модул 2 „Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ по предметите  Френски 

език - 13 групи, Английски език – 1 група, История и цивилизации – 1 група. Философия 

– 1 група В тези 16 групи бяха обхванати 198 ученика, от които за участие в национален 

кръг на олимпиадите по предмети бяха класирани 36. Само 28 ученици взеха участие 

поради карантиниране на останалите. 

Субсидиите по тази програма позволиха за библиотеката на училището беше закупена 

методическа литература и учебни помагала. 

Благодарение на високите резултати на всички ученици явили се по всички 

учебни предмети на олимпиадите през изтеклата учебната година сме одобрени през 

2022/2023 година по тази Национална Програма да работим по пет дисциплини с една 

група в повече. 

Национална програма „Без свободен час“, мярка „Без свободен час в училище“  

– училището работи по тази програма от учебната 2012/2013 година. За финансовата 

2022г. бе открит и модул към НП: „Подкрепа на обучението от разстояние в 

електронна среда“, по който училището ни също кандидатства. Програмата продължава 

до 31.XII.2022г. 

Екипът на 9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“ участва в проект 

на МОН BG05М2ОП001-2.0XII-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  2014-2020, 

съфинансирана от европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

  Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ - в началото на втория 

учебен срок бяха сформирани 10 групи ученици за занимания по интереси и 

подпомагането им за преодоляване на обучителни затруднения, както и осъществяване 

на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на 

творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – в тематичните области 

Природни науки, Технологии, Гражданско образование и Изкуство и култура. Бяха 

обхванати 158 ученика.  

 Национална програма „Отново заедно“ с основна цел създаване на условия за 

дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за 

преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните 

http://www.mon.bg/bg/100669
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две учебни години и за подпомагане на социализацията им. 48 ученици и 3 учители 

имаха възможността да се включат в туристически пътувания в страната, както и да 

посетят културно-исторически забележителности. 

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И  ДОСТЪПНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 

На 10.12.2021 год. между „Камойш, институт за сътрудничество и език“, Лисабон, 

представляван от посланика на Португалия в България, госпожа Ана Мария Рибейро да 

Силва и 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин“, представлявана от Емилия Богданова-Иванова, 

директор на гимназията бе подписан Анекс за удължаване валидността на протокола за 

сътрудничество. То дава възможност на учениците ни да изучават още един европейски 

език – португалски език. 

 Дискусия между френскоезичните европейски училища от 13 януари 2022 г.се 

проведе в присъствието на две френски училища и шест училища с изучаване на френски 

език, носители на знака за качество LabelFranceEducation de Bulgarie. Дискусията 

беше открита от Флоранс Робин, Посланик на Франция в България. 

В рамките на откриването на френското председателство на Съвета на ЕС, Посланикът 

на Франция в България проведе богат и полезен диалог с ученици, заинтересовани от 

тази тематика. 

Посланикът също така постави акцент върху необходимостта да се работи активно с 

младите за изграждането на бъдещето на Европа и това те да бъдат подкрепяни в 

популяризирането и борбата за човешките ценности. 

 За съжаление, обменът с учениците от гимназия "Шарл Пеги" от град Горж, в 

района на Нант не можа да бъде проведен пълноценно за трета поредна година поради 

наложените от пандемията ограничения, но трябва да се отбележи изключително 

добрата организация и огромният интерес към тази практика, както от страна на нашите, 

така и на френските ученици.  

През м. март 2022г., във връзка с войната в Украйна, Български Червен кръст 

стартира благотворителна кампания в подкрепа на пострадалите. Училищната общност 

на 9. ФЕГ се включи в кампанията, като доброволци от училищния клуб към БМЧК 

организираха акция за събиране на материални дарения и финансова помощ. 

На 6 април 2022 г., по време на пролетната ваканция, ученици от 11ти и 12ти клас 

и учители по френски език от 9 ФЕГ се включиха като доброволци и като участници в 

българския етап от щафетната обиколка на света в Борисовата градина. Събитието беше 

организирано от Френския институт в България и протече в присъствието на Нейно 

превъзходителство Флоранс Робин, посланик на Франция в България. Щафетата беше 

предадена виртуално на Босна и Херцеговина, Ботсвана и Сърбия. 

Изпитен център – тази година гимназията не проведе изпити за придобиване на 

международния сертификат DELF Scolaire за нива А2, В1 и В2 по ОЕЕР.  

На 04.03.2022г. под методическото ръководство на г-жа Т. Тодорова нашето 

училище се включи в международния проект Уницеф в подкрепа на психичното 

здраве на юношите. За територията на България в проекта бяха включени 5 училища и 

едно от тях беше 9.ФЕГ. 
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Конкурс на Европейския парламент – 9.ФЕГ е едно от училищата-посланици 

на ЕП. И през учебната 2021/2022г. наши ученици се включиха в различните конкурси. 

За поредна година защитихме статута на училището “Училище посланик на ЕП”. 

На 27 април 2022г. 31 ученици от 10-ти, 11-ти и 12-ти клас участваха в дискусия 

и уъркшоп в събитието „Да измечтаем Европа“ по проект „Двадесет и пет процента“ 

на Европейски младежки форум, изпълняван от Национален Младежки Форум. 

Участниците дебатираха по въпросите на европейското гражданство с познание, 

критично осмисляне и загриженост и дадоха писмено идеите си за бъдещето на Европа. 

На 9 май по покана на г-жа Мария Габриел – комисар по иновации, научни 

изследвания, култура, образование и младеж, Александра Христова от ІХе клас и 

Розелина Найденова, заместник-директор учебна дейност, взеха участие в гражданския 

диалог „Младите хора за бъдещето на Европа“, организиран от комисаря по случай 

Деня на Европа в рамките на Европейската година на младежта 2022 г. В залата и в он-

лайн платформи бяха обсъдени  възможностите за младите хора в сферата на иновациите, 

науката, културата. 

От 16-и до 20-и май 2022 година 9 ФЕГ стана домакин по проект Еразъм + 

По програмата ни посетиха един директор и двама заместник директори от училища в 

Нормандия, Франция : г-н Антони Льовек, заместник директор в колеж „Луиз Мишел“ в 

Алансон, г-н Фарид Флуи, директор в средно училище в Руан и г-н Рахо Муса, заместник 

директор в College la Heve, Sainte Adresse. 

Проектът е организиран от Академия “Норманди”, с работен език английски, има за цел 

обмен на добри практики между учители и училищни директори по програма Еразъм +. 

Обменът включваше управление на различни видове училища и основните законовите 

уредби в българското образование, както и сравнение с училищното образование във 

Франция.  

Програмата за ученическа мобилност „Ронсар“ се осъществява съвместно от 

Академия Нанси-Мец, Академията на Гренобъл и Френският институт в България – 3 

ученици от Х клас бяха одобрени и прекараха 1 месец във френски семейства, след което 

9.ФЕГ посрещна техните френски кореспонденти от 01.06.2022г. до 18.06.2022г. 

 

13. КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

През 2021/2022 учебна година в 9.ФЕГ работиха 70 педагогически кадри: от които 

2 главни учители и 3 младши учители. Със звание доктор - 4, с I ПКС - 4, с II ПКС - 17, 

с III ПКС - 3 , с IV ПКС - 21, V ПКС - 6.  

През тази учебна година като базови учители към СУ “Св. Климент Охридски“ 

работиха следните колеги: д-р Силвия Калпакова - старши учител по История и 

цивилизация, Кристина Маринова и Маргарита Топлийска - старши учители по Френски 

език, д-р Владимир Игнатов – учител по Български език и литература, Теодора Тодорова 

и Мирослав Зашев – старши учители по предмети Философски цикъл, и Розелина 

Найденова – ЗДУД и учител по предмети Философски цикъл.   

 Участие в Националната комисия за проверка и оценка на ДЗИ (май 2022) и НВО. 

10 клас (юни 2022): Мариана Бакърджиева, София Тодорова, Цонка Даракчиева  

Усвояване на иновативни методи в преподаването  

Екипът на 9. ФЕГ „А. дьо Ламартин“ е сериозно мотивиран да продължи участието си в 

проект BG05M2OP001-2.09-0001 „Квалификация за професионално развитие на 

https://www.feg.bg/nashi-uchenitsi-uchastvat-v-konkurs-na-evropejskiya-parlament/
https://www.feg.bg/usvoyavaneto-na-inovativni-metodi-v-prepodavaneto-sa-postoyanen-protses-vav-feg/
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педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Квалификации  - външни 

① Учителите по Френски език участваха в: 

1) Дистанционни ателиета и кръгла маса, организирани от АПФБ, ФИ и със съдействието 

на CREFECO по случай Международния ден на учителя по френски език. 

2) Серия от 6 ателиета "Les jeudis du prof", организирани от Френския институт и АПФБ, 

с обучения на различни теми, сред които "Оценяване в условията на дистанционно 

обучение“; Дистанционно обучение, организирано от френския институт на тема 

“Методология на изучаването на френски език като чужд език”. 

3) Форум на АПФБ на тема „Предизвикателствата пред езиковото разнообразие в Европа 

в дигиталната ера и мястото на френския език в България“, гр. Ловеч Темата се вписва в 

приоритетите на Френското председателство на Съвета на Европейския съюз, в сферата 

на образованието. Конференции, кръгла маса и педагогически ателиета за 

преподавателите по френски език и предмети, преподавани на френски език, разгледаха 

проблемите на езиковото многообразие в Европа и френския език в България, в контекста 

на дигиталните предизвикателства. 

4) Участие в семинара организиран от издателство Колибри на тема „Дигитални системи 

за преподаване на френски език“. 

5) Участие в обучението за оценители на ДЗИ и DELF. 

② Учителите Мариана Бакърджиева, София Тодорова по Български език и литература, 

Малинка Шопова по Химия и ООС, Розелина Найденова и Теодора Тодорова по 

Обществени науки и Гражданско образование участваха в стрес тест за оценители на 

ДЗИ. 

 Учителите по Английски език повишиха своята квалификация, като се включиха 

активно в:  

1) в онлайн международен семинар на издателство Макмилан;  

2) в Зимен семинар на Оксфорд – януари 2021г.;  

3) в онлайн семинар на издателство Кембридж. 

 Учителите по БЕЛ Веселина Панева, д-р Владимир Игнатов, София Тодорова и Цонка 

Даракчиева – обучение на Националния център за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти в Банкя на тема „Профилирана подготовка по български 

език и литература в 12. клас“.  

Д-р Владимир Игнатов се включи в обучение „Методът „Обърната класна стая“ на 

Фондация „Кузманов“ и Бургаския свободен университет.  

Веселина Панева взе участие в педагогически практики на тема „Прилагане на новата 

учебна програма по български език и литература в 12. клас“, организирана от РУО – 

София.  

София Тодорова участва в докторантски курс “Академично писане” в СУ “Св. Климент 

Охридски”.  

 Учителите по природни науки участваха: 
- Обучение по Национална програма „Квалификация“-PISA 2022. 

- Прилагане на учебната програма по ХООС за X клас" във виртуална зала 

- в стрес тест за оценители на ДЗИ 
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 Мирослав Зашев – 23.11. 2021 – 10.12.2021: Втора фаза на обучение за външен 

инспектор към Национален инспекторат по образованието, както и участие в работни 

групи към МОН - за създаване на изпитни материали за ДЗИ 2022г., за оценка на 

учебните програми по философия. 

 

Лектори: 

София Тодорова взе участие в дискусия на тема „Читателски практики в училище“ към 

проекта „Читателски практики в България”, ръководен от проф. Александър Кьосев. 

Като задочен докторант към Катедра „Методика” при Факултета по славянски 

филологии в СУ „Св. Климент Охридски” София Тодорова работи по утвърдения си от 

катедрата индивидуален план, включващ учебна и научно-изследователска дейност 

Владимир Игнатов взе участие с доклади: 

- в Националната научна конференция на СУ „Св. Климент Охридски“ „Над него ден 

изгрява“ (или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор) с доклад на 

тема „Средоточие и привлекателност: хелиоцентрични прочити през Българското 

възраждане“, декември 2021 г 

 

Публикации: 

Владимир Игнатов 

1) Мисли връх модата, или за един възрожденски диптих, 2021; 

2) „И наш Петко с мъжете“, или върху един опит за възрожденска антология, 2021 

Маргарита Топлийска участва в разработката на специалната притурка на учебното 
помагало от поредицата „Мога за отличен“ по френски език. 

Надежда Тончева, спечели първо място за създаване на цифрови педагогически     ресур

си и педагогически фиш в конкурса на IFB, CREFECO и 

APFB, организиран по случай Международния ден на учителя по френски. 

Т. Тодорова - съавтор на учебно помагало "Пробни матури по философия", излязло от 

печат на 30.03.2022г.  

С приключването на учебните занятия за учебната 2021/2022 година началникът на РУО 

– София-град д-р Ваня Кастрева удостои директори и учители от столичната 

образователна система за високи постижения в предучилищното и училищното 

образование и за образцово изпълнение на професионалните им задължения.  

Церемонията се състоя на 30 юни 2022 г. в Сити Марк Арт център. Гости на събитието 

бяха заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова, заместник-

кметът на Столична Мирослав Боршош, д-р Анелия Андреева, – директор на 

Националния инспекторат по образованието, директори на дирекции от министерство на 

образованието и науката, от дирекция „Образование“ на Столична община, социални 

партньори.  Нашият изтъкнат колега Людмила Гълъбова получи почетното отличие 

„Неофит Рилски“ заради високите постижения на учениците ѝ на национални и 

международни състезания, конкурси и форуми. Сред наградените  бе и госпожа Теодора 

Тодорова за заслуги към столичното образование. 

 

Постиженията в дейността на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ се обуславят от 

следните фактори, които определят и силните страни в дейността на училището: 

✓ Дейността в училището се осъществява в условията на добра вътрешна 

организация и традиции. 
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✓ 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.  

✓ Квалифициран, мотивиран и отговорен педагогически екип, който познава и 

прилага съвременни методи на обучението. 

✓ Добре организирано партньорство между учителите и учениците и 

взаимодействие с родителите. 

✓ Успешно приобщаване на ученици със затруднения в адаптацията. 

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

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

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

✓ Пълноценно прилагане на ИКТ в процеса на обучение, организация и управление 

на учебното заведение. 

✓ Осигурена творческа свобода на всички учители за възможно най-пълно 

реализиране целите на образователния процес.  

✓ Установена практика за активно популяризиране дейността на училището пред 

обществеността. 

✓ Отговорно изпълнение на професионалните задължения от педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал. 

На вниманието на училищния екип са проблеми, свързани с: 

Прогресивно намаляващия брой ученици в резултат на намаления план-прием, което 

рефлектира върху бюджета на училището. 

Въвеждането на новите учебни планове, което рефлектира върху осигуряването на ЗНПР 

за всички учители.  

Задълбочаващата се демотивация на учениците за учебна работа, породена от 

продължителните периоди на обучение в електронна среда от разстояние, което води до 

пропуски в знанията.  

Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите (най-вече на учениците от горните 

класове) в провежданите родителските срещи в електронна среда. 

Застаряващ учителски колектив – средна възраст 50 години. 

Недостатъчна активност на МО и училищни комисии. 

Подобряването на материалната база – вътрешния ремонт на сградата с подмяна на ОВИ, 

ВиК и ел. инсталации и изграждане на пожаро-известителна система, който започна в 

края на лятото на 2021г., все още не е приключил. 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТИ В УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 

ГОДИНА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020 И НА 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА МОН: 

1. Управление на училищната институция за реализиране на държавната образователна 

политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и 

пълноценна социализация на учениците.  

2. Привеждане дейността на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ в съответствие с 

разпоредбите на Закона за пред училищно и училищно образование и прилагане на 

държавните образователни стандарти. 
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3. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Стимулиране обмена 

на добри практики, партньорство и практическо приложение на придобити умения в 

резултат на участие в квалификационни форми. 

4. Реализиране на приобщаващо образование и политика за подкрепа за личностно 

развитие на учениците в училището.  

5. Ефективно взаимодействие с родители, институции и структури, работещи в областта 

на образованието и младежта. По-активно функциониране на обществения съвет към 

училището и на Училищното настоятелство. 

 

ІІІ. ГЛАВНА ЦЕЛ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  

 

ГЛАВНА ЦЕЛ 

Развитие на 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ в условията на прилагането на Закона за 

предучилищното и училищното образование и на растяща конкуренция чрез създаване 

на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за учениците и учителите и в 

партньорство с родителите и институциите, с което да се утвърди като предпочитано 

място за обучение и възпитание на подрастващите от града и общината, отстояващо 

позиции в класацията Топ 10 на училища в столицата и страната. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

1. Поддържане на високо качество и ефективност в процеса на училищното образование 

съобразно индивидуалните способности и потребности на учениците чрез привеждане 

дейността на училището в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и ДОС. 

2. Изграждане и поддържане на институционална организационна култура чрез 

прилагане на училищни политики в подкрепа на гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното образование 

3. Училището да бъде желано място за обучение, изява и подкрепа за личностното 

развитие на учениците. 

4. Повишаване на професионалната компетентност и квалификация на педагогическите 

кадри. 

5. Системно използване на ИКТ в процеса на обучение, на организация и управление на 

училището. 

6. Взаимодействия с родители, институции и структури, работещи в областта на 

образованието и младежките политики.  

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

Стратегии и програми за развитие на образованието за периода 2021-2030: 

- Програма „Образование“ 2021-2027 г. по ОП НОИР - за реализиране на приоритет 1 

„Образование и умения“ на Националната програма за развитие България 2030 (НПР 

2030)  

- Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в 

Република България (2021-2030)  

- Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030) 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ на Националните програми и проекти 

 

№ Дейност Срок Отговорни 

лица 

Индикатори Финан-

сиране 

https://mon.bg/upload/25514/Sektrona-Strategy_BDP_0403021.pdf
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1. Изпълнение на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система и Изпълнение на плана Приоритетна област 8: Учене през целия 

живот от Националната стратегия 2021-2030 г. 

1.1 Прилагане на училищна система 

за проследяване движението на 

учениците, обвързана с 

последващи действия за 

сигнализиране на общината и 

други институции. 

Съгласно 

срокове от 

РУО 

 Брой ученици в 

периодите на 

отчитане: запи-

сани/преместени

/преминали в 

СФО 

Не е 

необхо-

димо 

1.2 Контрол на редовното 

посещение на училище и 

отсъствията на учениците. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Директор  Брой ученици с 

отсъствия  

Не е 

необхо-

димо 

1.3 Кариерно ориентиране и 

консултиране за избор на висше 

училище/професия съобразно 

интересите, възможностите и 

перспективите за личностна 

реализация. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Педагоги-

чески 

съветник, 

Класни  

ръководи-

тели  

Брой ученици, 

продължили 

образованието си 

Не е 

необходи

мо 

1.4 Предоставяне на стипендии на 

учениците със завършено 

основно образование. 

Учебна 

2022/2023 

година  

… Брой ученици, 

получили 

стипендии 

Целеви 

средства 

1.5 Регистриране на отсъствията на 

учениците в националния 

регистър на МОН. 

Ежемесечно 

до 5-то 

число  

… Брой отсъствия, 

статистика на 

отсъствията 

Не е 

необхо-

димо 

1.6 Превенция на обучителните 

затруднения и ранно оценяване на 

риска: ранно идентифициране на 

учениците в риск чрез проучване 

и оценка на потребностите им, 

открива-не и предотвратяване на 

причините, които биха довели до 

отпадане от училище 

Учебна 

2022/2023 

година 

Класни 

ръководи-

тели 

Брой 

идентифицирани 

ученици в риск 

Не е 

необхо-

димо 

2. Изпълнение на Програма „Образование“ 2021-2027 г. по ОП НОИР  

2.1 Включване в национални прояви 

– маратон на четенето, седмица 

състезание по граматика и др. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Учители по 

БЕЛ 

Брой 

инициативи 

Не е 

необхо-

димо 

2.2 Обогатяване на училищната 

библиотека 

Учебна 

2022/2023 

година 

Учители по 

БЕЛ 

Брой книги Уч. 

бюджет, 

дарения 

2.3 Запознаване и прилагане в 

практиката на ДОС за усвояване 

на книжовния български език  

Учебна 

2022/2023 

година 

Всички 

педагоги-

чески спе-

циалисти 

 Не е 

необхо-

димо 

3. Изпълнение на плана Приоритетна област 6: Образователни иновации, дигитална 

трансформация и устойчиво развитие от Националната стратегия 2021-2030 г. 
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3.1 Актуализиране на програма за 

училищна е-политика. 

Декември 

2022 

РНИКТ и 

Учители по 

Инф. и ИТ 

Изпълнение на 

училищната 

програма 

Не е 

необхо-

димо 

3.2 Повишаване уменията на педагог. 

специалисти за иновативно 

използване на ИКТ в класната 

стая при ползване на източници 

на е- учебно съдържание. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Директор  Брой учители Учили-

щен 

бюджет 

3.3 Прилагане на хибридна форма на 

обучение чрез използване на 

отворени образователни ресурси и 

прилагане на иновативни методи 

на преподаване. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Всички 

педагог. 

специа-

листи  

Брой учители Не е 

необхо-

димо 

3.4 Споделяне на добри 

педагогически практики, 

създадени с ИКТ средства.  

Учебна 

2022/2023 

година  

Всички пе-

дагог.спе-

циалисти 

Пакет 

документация 

Не е 

необхо-

димо 

4. Изпълнение на плана Приоритетна област 3: Мотивирани и креативни учители от 

Националната стратегия 2021-2030 г.  

4.1 Проучване на потребностите на 

педагог. специалисти и планиране 

участието им в квалификационни 

форми за повишаване  на 

професионалните компетенции 

Септември 

2022 

Директор  

ЗДУД 

ЗДАСД  

Брой анкетирани 

педагогически 

специалисти 

Не е 

необхо-

димо 

4.2. Развитие на дигиталните 

компетентности на педагог. 

специалисти за прилагане на 

новите технологии, за облачни 

ИКТ услуги, за иновативни 

дигитални методи за преподаване, 

за интегриране на дигиталната 

медийна грамотност в обучението  

Целого-

дишно 

Директор  

ЗДУД 

ЗДАСД 

Брой 

педагогически 

специалисти 

Бюджет 

4.3 Подкрепа на педагогическите 

специалисти по прилагане на 

ЗПУО и ДОС. 

Целого-

дишно 

Директор  

ЗДУД 

ЗДАСД 

Брой консулти-

рани педагог. 

специалисти 

Не е 

необхо-

димо 

4.4 Подкрепа на младите учители в 

училището, продължаване на 

системата за наставничество. 

Целого-

дишно 

Директор 

ЗДУД 

Брой консулти-

рани педагог. 

специалисти 

Бюджет  

4.5 Участие на педагог. специа-листи 

в квалификационни форми, 

предвидени от РУО-София град и 

по НП „Квалификация“ за уч. 

година. 

Целого-

дишно 

Директор  Максимален 

брой педагог. 

специалисти, 

включени в ква-

лифик. форми 

Бюджет 

на НП, 

учили-

щен 

бюджет 

5. Изпълнение на плана Приоритетна област 2: Компетентности и таланти от 

Националната стратегия 2021-2030 г. 

5.1 Дейности по НП „ИКТ в 

системата на предучилищното и 

училищното образование“. 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  обновяване на 

компютърната 

техника, достъп 

Бюджет 

на НП 



 

 

9. ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

гр. София,  п.к. 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 35 

Директор: 029308022, зам. директори: 029308026, канцелария: 029308020, e-mail:lycee@feg.bg 

 

22 

 до съвременни 

ИКТ, електрон-

но обучение, е-

образователни 

ресурси 

5.2 Дейности по НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда”, 

модул „Подобряване на условията 

за лабораторна и експериментална 

работа по природни науки“. 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  

Учители по 

природни 

науки 

обезпечаване с 

реактиви и др. 

консумативи, 

необходими за 

провеждане на 

практически 

дейности 

Бюджет 

на НП 

5.3 Дейности по НП „Ученически 

олимпиади и състезания“, модул 

„Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  Брой ученици, 

явили се на 

олимпиади по 

предмети. 

Разработени 

проекти за 

участие в олимп. 

по ГО 

Бюджет 

на НП 

5.4 Дейности по НП „Без свободен 

час в училище” 

Съгласно 

сроковете на 

програмата 

Директор  >80% осигуре-но 

заместване на 

отсъстващи 

педагог. спец. 

Бюджет 

на НП 

5.5 Участие на педагог.специалис-ти 

в квалификационните форми по 

НП 

Съгл. сро-

ковете на 

програмата 

Директор  Брой 

педагогически 

специалисти 

Бюджет 

на НП 

5.6 Привличане на представители на 

висши училища, научни 

институти, социални партньори и 

неправителствени организации в 

подкрепа на заниманията по 

интереси и извънучилищните 

дейности. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Директор, 

главни 

учители, 

базови 

учители 

Брой проведени 

срещи/лекции 

Не е 

необхо-

димо 

6. Изпълнение на плана Приоритетна област 9: Ефикасно управление и участие в мрежи 

от Националната стратегия 2021-2030 г. 

6.1 Изпълнение на дейности 

съвместно с Център за кариерно 

ориентиране. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Директор  Брой 

консултирани 

ученици 

Не е 

необхо-

димо 

6.2 Изготвяне на предложение за 

училищен и държавен прием за 

уч. 2023/2024 год. 

Декември 

2022 

Директор  Утвърден и 

реализиран 

прием 

Не е 

необхо-

димо 

6.3 Кандидатстване по програма 

„Еразъм +”. 

 

Учебна 

2022/2023 

година 

Работни 

групи 

Брой подадени и 

одобрени 

проекти 

Не е 

необхо-

димо 
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6.4 Утвърждаване на ученическия 

съвет като ефективен участник в 

училищния живот и в 

организационното развитие на 

училището, разширяване на 

участието му при вземането на 

решения 

Учебна 

2022/2023 

година 

ЗДУД 

Педагог. 

съветници 

Съгласно статута 

на УС 

Не е 

необхо-

димо 

6.5 Подкрепана работата на  студенти 

от ВУЗ от базовите учители 

съобразно договор със СУ „Св. 

Кл.Охридски“ 

Учебна 

2022/2023 

година 

Базови 

учители 

Брой студенти Не е 

необхо-

димо 

7. Изпълнение на плана Приоритетна област 5: Ефективно включване, трайно 

приобщаване и образователна интеграция от Националната стратегия 2021-2030 г.  

7.1 Прилагане на ДОС за граждан-

ско-здравно-екологично-интер-

културно образование във всички 

компоненти на процеса на 

образование, възпитание и 

социализация в училището. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Всички 

педагоги-

чески спе-

циалисти 

Дейности, 

планове 

Не е 

необхо-

димо 

7.2 Изпълнение на училищни 

програми за гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование. 

Учебна 

2022/2023 

Всички 

педагоги-

чески спе-

циалисти 

Реализирани 

дейности 

Учили-

щен 

бюджет 

7.3 Прилагане на политики за толе-

рантност и уважение към 

културните различия и ефективно 

междукултурно взаимодействие, за 

преодоля-ване на негативни 

обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна 

идентичност 

Учебна 

2022/2023 

година 

Всички 

педагоги-

чески спе-

циалисти 

Реализирани 

дейности 

Не е 

необхо-

димо 

8. Училищни мерки и дейности в изпълнение на Регионални програми (напр. за 

подобряване на резултатите на учениците, показани на националните външни 

оценявания в края на предходната учебна година) 

8.1 Описване на конкретните 

пропуски на учениците в 

усвояването на ЗОМ по класове и 

учебни предме-ти и планиране на 

допълнителната работа. 

Октомври  

2022 

Учителите 

по 

предмети 

Регистър Не е 

необхо-

димо 

8.2 Провеждане на консултации по 

предмети. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Учителите 

по 

предмети 

График за 

консултации 

Не е 

необхо-

димо 

8.3 Допълнителна работа с ученици 

във връзка с НВО по ИКТ и ДЗИ и 

провеждане на пробно НВО по 

ИКТ и ДЗИ. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Учителите 

по пред-

метите от 

НВО и 

ДЗИ  

График за 

консултации 

Не е 

необхо-

димо 



 

 

9. ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АЛФОНС ДЬО ЛАМАРТИН” 

гр. София,  п.к. 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 35 

Директор: 029308022, зам. директори: 029308026, канцелария: 029308020, e-mail:lycee@feg.bg 

 

24 

8.4 Проследяване на отсъствията на 

учениците и резултатите им от 

учебната дейност. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Класни 

ръко-

водители 

Брой отсъствия - 

оценки 

Не е 

необхо-

димо 

8.5 Изпълнение на функционални 

задължения на учителите, 

свързани с предварителната 

подготовка, планирането, про-

веждането на образователните 

дейности и оценяването. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Учителите 

по 

предмети 

Планове, 

разработки, КДД 

Не е 

необхо-

димо 

8.6 Промяна в образователната 

дейност на учителите: ежедневно  

планиране на урочната дейност; 

задаване и проверка на дом. 

работа, тетрадки и др.; 

разнообразяване на методиката на 

преподаване: интерактивни 

дейности, учебни проекти, 

прилагане на ИКТ, е- учебни 

ресурси и др. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Учителите 

по 

предмети 

Планове, 

разработки, КДД 

Не е 

необхо-

димо 

8.7 Мотивиране и стимулиране на 

учениците за личностна изява – 

участие в олимпиади, състезания, 

конкурси; публичност на 

постиженията им. 

Учебна 

2022/2023 

година 

Учителите 

по 

предмети 

Резултати от 

участия 

Не е 

необходи

мо 

9. Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна 

образователна среда“, Дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна 

среда”. 

9.1 Модул „Библиотеките като 

образователна среда“ 

 

Учебна 

2022/2023 

година 

Библиотека

р, класни 

ръководите

ли, учители 

по БЕЛ 

Дейности 

съвместно със 

Столична 

библиотека 

Бюджет 

на НП 

 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ УЧИЛИЩНИ ЦЕЛИ И 

ПРИОРИТЕТИ  

 

ОПЕРАТИВНА 

ЦЕЛ 

Дейност Срок Отговор

ни лица 

Индика-

тори 

Финан-

сиране 

1. Поддържане 

на високо 

качество и  

ефективност в 

процеса на 

училищното 

образование 

1.1.Планиране, организация и контрол на дейността на училището 

1.1.1.Изготвяне и актуализация на 

основните училищни документи в 

съответствие със ЗПУО и ДОС: 

стратегия за развитие на училище-то, 

годишен план, ПДУ, ПВТР, ПБУВОТ, 

етичен кодекс и др.  

м. 09 Директо

ри 

работна 

група  

Училищ-

ни доку-

менти 

Не е 

необхо-

димо 
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съобразно 

индивидуалнит

е способности и 

потребности на  

учениците чрез 

привеждане 

дейността на 

училището в 

съответствие с    

разпоредбите 

на ЗПУО и 

ДОС 

1.1.2.Определяне състава на 

постоянните училищни комисии за 

планиране и организация на 

основните дейности на училището. 

м. 09 Дирек-

тор  

Планове  Не е 

необхо-

димо 

1.1.3. Актуализиране на училищна-та 

програма по гражданско образование 

за часовете, които не се водят от 

учители специалисти, по време на 

заместване на отсъстващия учител. 

м. 10 Главни 

учители 

Училищ-

на прог-

рама, 

осигуре-

но замес-

тване 

Не е 

необхо-

димо 

1.1.4. Изготвяне и заверка на 

плановете за ЧК, програми за ИУЧ, 

ФУЧ 

м. 09 Учители  

Дирек-

тор  

Училищ-

ни доку-

менти 

Не е 

необхо-

димо 

1.1.5.Осъществяване на ефективен 

контрол на образователния процес 

от директора и заместник-

директорите съобразно целите на 

училищната стратегия и при 

необходимост – своевременно 

предприемане на действия за 

подобряването му. 

През 

учеб-

ната 

годи-на 

Дирек-

тор 

Протоко-

ли от КД 

на дирек-

тора, 

ЗДУД и 

ЗДАСД 

Не е 

необхо-

димо 

1.1.6. Изготвяне на графици за:  

консултиране на родители и ученици и 

работа с документация;  

провеждане на класни и контрол-ни 

работи;  

допълнителна работа с учениците и 

консултации;  

седмичното разписание за първия / 

втория учебен срок. 

м. 

09.22 

м. 

02.23 

Директо

р 

ЗДУД 

Училищ-

ни доку-

менти 

Не е 

необхо-

димо 

1.1.7. Изпълнение на дейности и 

процедури по управление на 

качеството на образованието в 

училището. 

През 

уч. 

година 

Дирек-

тор  

Само-

оценка  

Учили-

щен 

бюджет 

1.2. Осъществяване на привлекателен и мотивиращ процес на училищно 

образование 

1.2.1. Организиране и провеждане на 

образователния процес в VІІІ, ІХ, Х, 

ХІ и ХІІ клас съгласно новия учебен 

план  

През 

учеб-

ната 

година 

Учители 

в 

VІІІ,ІХ, 

Х,ХІ,ХІІ 

клас 

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

1.2.2. Използване на съвременни 

образователни технологии и форми на 

педагог. взаимодействие за 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резултати 

в края на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 
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мотивиране на учениците и прилагане 

на усвоените знания в практиката.  

1.2.3. Ориентиране на обучението 

към потребностите на отделния 

ученик. 

През 

уч. 

годи-на 

Учители  Резултати 

в края на 

уч. год., 

КДД 

Учили-

щен 

бюджет 

1.2.4. Подкрепа на личностното 

развитие на учениците, превенция на 

обучителните трудности и ранно 

оценяване на риска – ранно 

идентифициране на учениците в риск 

чрез проучване и оценка на 

потребностите и интересите им, 

откриване и предотвратяване на 

причините, които биха довели до 

отпадане от училище. 

През 

учеб-

ната 

годи-на 

Учители 

Педагог. 

съветни

ци  

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

1.2.5. Диагностициране на усвояване 

на френски език от учениците и 

провеждане на дейности за 

подобряването му – състезания, 

извънкласно четене, читателски 

дневник, проектна дейност и др. 

м. 09 Главен 

учител 

по ФЕ, 

учители 

по ФЕ 

Резултати 

в края на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

1.2.6. Анализ на резултатите от 

входно ниво и предприемане на мерки 

за преодоляване на констатираните 

пропуски  

м. 09 Учители 

по БЕЛ 

Резултати 

в края на 

уч. година 

Не е 

необхо-

димо 

1.3. Осъществяване на училищен и държавен план-прием    

1.3.1. Изготвяне на предложение за 

държавен план-прием. 

м. 12 Директо

р  

План-

прием 

Не е 

необхо-

димо 

1.3.2. Дейности по осъществяване на 

училищния план-прием. 

м. 12 Директо

р  

План-

прием 

Не е 

необхо-

димо 

1.3.3. Разработване на училищна 

политика и рекламна стратегия за 

изпълнение на приема и задържане на 

учениците в училището. 

м. 02 Работна 

група:  

Дирек-

тор, 

ЗДУД, 

главни 

учители 

План-

прием 

Учили-

щен 

бюджет 

 2.1. Гражданско образование 

2. Изграждане и 

поддържане на 

институцио-

нална органи-

зационна 

2.1.1. Насоченост на обучението по 

всички предмети към формиране и 

усвояване на умения за разбиране и 

отговорно поведение в общество-то; 

подпомагане процеса на личностно 

През 

учеб-

ната 

годи-

на 

Учители Резулта-ти 

в края на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 
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култура чрез 

прилагане на 

училищни 

политики в  

подкрепа на 

гражданското, 

здравното, 

екологичното и 

интеркултурно-

то образование 

развитие и себепознание в контекста 

на взаимодействие с другите хора 

2.1.2. Целенасочена възпитателна 

работа по класове, съобразена с 

възрастта на учениците и особеностите 

в тяхното развитие и интереси, 

изготвяне на планове за ЧК, етичен 

кодекс на училището и паралелките. 

През 

учеб-

ната 

годи-на 

Класни 

ръково-

дители 

Училищ-

ни доку-

менти 

Не е 

необхо-

димо 

2.1.3. Изпълнение на дейности за 

повишаване информираността на 

учениците по въпроси като:  

* функциите на институции и 

управленски структури (съд, 

полиция, общинска/ областна 

администрация и др.) – проект; 

− * правата на човека, 

дискриминацията, 

равнопоставеността на половете - 

проект; 

− * здравна култура и здравословен 

начин на живот. 

През 

учеб-

ната 

годи-на 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.1.4. Провеждане на училищни 

дейности, свързани с исторически 

събития, обществено значими 

инициативи, отбелязване на 

празници: откриване на новата 

учебна година, патронен празник на 

училището, ден на народните 

будители, коледни тържества, 

национален празник, ден на 

славянската писменост, ден на Ботев, 

изпращане на випуск 2023  

През 

учеб-

ната 

годи-на 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

 2.2. Ученическо самоуправление 

2.2.1. Повишаване ролята на 

съветите на класа и Училищния 

парламент при организиране и 

осъществяване дейността на 

училището. 

През 

учебна-

та 

година 

Кл. р-

тели, 

педагог. 

съветни

ци, 

Учени-

чески 

съвет 

 Дейности 

на УП 

Не е 

необхо-

димо 

2.2.2. Участие на представители на 

ученическата общност: при 

обсъждане на проблеми, взема-не на 

управленски решения, отчитане на 

През 

учеб-

ната 

година 

Педагог 

съветни

ци, 

Учениче

Резултати 

в края на 

учебната 

година 

Не е 

необхо-

димо 
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резултатите от образователния 

процес 

ски 

съвет 

2.3. Екологична култура и навици за здравословен начин на живот 

2.3.1. Изпълнение на програма за 

здравно образование, спортно-

туристически календар, насочени 

към комплексно здравно образование 

чрез интерактивни дейности и 

занимания в часовете на класа, 

посветени на превенцията на 

тютюнопушенето, наркоманиите и 

злоупотребата с алкохол, активна 

спортна и туристическа дейност. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители

, 

Учениче

ски 

съвет  

Резултати 

в края на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.3.2. Инициативи и мероприятия за 

формирането на навици за 

здравословен начин на живот и 

правилни житейски избори в 

училищна възраст и по време на 

ранното полово съзряване. 

През 

учеб-

ната 

година 

Класни 

ръково-

дители, 

педагог. 

съветни

ци 

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.3.3. Обучения: за действия при 

бедствия, аварии, катастрофи и 

пожари; по начално военно обучение 

(IX-X.кл.); за поведение при кризи и 

екстремни ситуации. 

През 

учеб-

ната 

година 

Класни 

ръковод

ители 

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.3.4. Съвместни дейности с РИОСВ, 

център „Натура“ и/или др. НПО за 

придобиване на екологична култура. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители 

по 

биологи

я и ЗО 

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.3.5. Изпълнение на училищни 

проекти за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на уч. 

година 

Целеви 

сред-

ства 

2.4. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците 

2.4.1. Разработване и изпълнение на 

програма за превенция на агресията 

и негативните прояви сред 

учениците 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.4.2. Подобряване на уменията на 

работещите в училището за 

адекватна реакция при 

предотвратяване на случаи на 

агресия и насилие в училищна среда 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.5. Подкрепа на личностното развитие на учениците 
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 2.5.1. Сформиране на екипи за обща 

и допълнителна подкрепа за 

личностното развитие на учениците. 

Изпълнение на план за действие 

съобразно конкретните случаи 

През 

учеб-

ната 

година 

Педаго-

гически 

съветни

ци 

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.5.2. Откриване и проследяване на 

развитието на ученици с изявени 

дарби, създаване на условия за 

тяхната изява на училищно и 

извънучилищно ниво. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители

, 

педагог. 

съветни

ци  

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Не е 

необхо-

димо 

2.5.3. Мотивиране на учителите и 

създаване на условия за работа с 

ученици с изявени дарби чрез 

допълнително материално 

стимулиране и факултативни форми. 

През 

учебна-

та 

година 

Главни 

учители  

Резултати 

в края на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

2.4.4. Изпълнение на програма за 

превенция на отпадането и/или 

преждевременното напускане на 

училище, съдържаща мерки за 

превенция и ограничаване на 

отпадането;  действия за 

интервенция при отпадане  

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

3. Училището – 

желано място за 

обучение, изява 

и подкрепа за 

личностното 

развитие на 

учениците. 

3.1.Извънкласни и извънучилищни форми 

3.1.1. Организиране на учениците в 

извънкласни и форми, стимулиращи 

техните интереси, таланти и 

творчески способности  

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Бюджет 

на 

проекта 

3.1.2. Участие на учениците при 

разработване и реализиране на 

проекти по национални и европейски 

програми за извънкласната дейност. 

През 

учеб-

ната 

година 

Главни 

учители 

Проекти  Не е 

необхо-

димо 

3.1.3. Участие на ученици и 

ученически отбори в състезания, 

конкурси, олимпиади. 

През 

уч. 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на уч. 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

3.1.4. Участие на учениците в 

организацията и провеждането на 

училищни празници и активности. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

3.1.5. Предоставяне на свободен 

достъп на училищната база за 

провеждане на различни видове 

дейност. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Не е 

необхо-

димо 
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3.2. Създаване и поддържане на благоприятна среда за обучение и 

развитие 

3.2.1. Осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на обучение и 

труд, подходящо оформление на уч. 

помещения. 

През 

учеб-

ната 

година 

ЗДАСД  Резулта-

ти в края 

на уч. 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

3.2.2. Поддържане на благоприятна и 

толерантна атмосфера на общуване, 

доверие и взаимопомощ. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на уч. 

година 

Не е 

необхо-

димо 

3.2.3. Модернизиране на базата по 

проекти, по които ще участва 

училището – при спечелено 

финансиране 

През 

учеб-

ната 

година 

Директо

р, 

ЗДАСД 

Изпълне-

ние на 

проекта 

Бюджет 

на 

проекта 

3.2.3. Поддръжка на системата за 

постоянно видеонаблюдение и 

спазване на пропускателния режим 

През 

учеб-

ната 

година 

ЗДАСД 

 

Брой 

камери 

Учили-

щен 

бюджет 

3.2.4. Поддръжка и поетапно 

обновяване на компютърната и 

комуникационната техника – 

кандидатстване по НП „ИКТ“. 

През 

учеб-

ната 

година 

РНИКТ Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджетб

юджет 

на НП 

3.2.5. Осигуряване на ресурси за е-

обучение, използване на електронни 

образователни ресурси. 

През 

уч. 

година 

РНИКТ, 

Учители  

Резулта-

ти в края 

на уч.год. 

Учили-

щен 

бюджет 

 3.2.6. Подобряване на условията за 

лабораторна и експериментална 

работа по природни науки чрез 

изпълнение на НП „Осигуряване на 

съвременна образователна среда”. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители 

по 

природн

и науки 

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

 Бюджет 

на НП 

4.Повишаване на 

професионалнат

а компетентност 

и квалификация 

на 

педагогическите 

специалисти  

1.4. Квалификация на педагогическите специалисти 

1.4.1. Изграждане на професионалния 

профил на педагог. специалисти като 

съвкупност от знания, умения и 

отношения съгл. НАРЕДБА № 15/ 

22.07.2019г. за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагог. специалисти – изготвяне на 

портфолио и личен план за развитие 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Портфо-

лио, 

планове 

Учили-

щен 

бюджет 

1.4.2. Осигуряване на условия и 

възможности за подобряване на 

компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълнение 

на изискванията на изпълняваната 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на уч. 

година, 

участия в 

Учили-

щен 

бюджет 
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работа и за кариерно развитие чрез 

квалификационна дейност. 

квалифик

ационни 

форми, 

кредити 

1.4.3. Мотивиране на учителите за 

придобиване на по-висока ПКС, като 

едно от основанията за по-бързо 

кариерно развитие. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Не е 

необхо-

димо 

5.Взаимодейств

ия с родители, 

институции и 

структури, 

работещи в 

областта на 

образованието 

и младежките 

политики 

5.1. Взаимодействие с родителите 

5.1.1. Структуриране и дейност на 

обществения съвет 

През 

учеб-

ната 

година 

Дирек-

тор  

  Училищ

ен 

бюджет 

5.1.2. Усъвършенстване на систе-мата 

от взаимовръзки и обратна 

информация между училището и 

семейството: * укрепване на 

положителното отношение към 

училището като институция от страна 

на ученици и родители и проява на 

съпричастност към училищния живот;  

* установяване на система от форми и 

средства за сътрудничество и 

взаимодействие с родителите: 

родителски/ индивидуални срещи, 

консултации, и др 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Училищ

ен 

бюджет 

5.1.3. Информиране на родителите и 

стимулиране на родителската 

активност:  

за основните нормативни и училищни 

документи; 

по повод информация за резултатите 

от учебната дейност;  

 консултиране по проблеми, решаване 

на конфликти и налагане на санкции и 

др. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

5.1.4. Сътрудничество и съдействие от 

родителите при: 

* организиране на училищни 

дейности;  

* в процеса на кариерното 

информиране, ориентиране и 

развитие;  

* при идентифициран риск за ученика 

от отпадане и/или преждевременно 

напускане на училище.  

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Не е 

необхо-

димо 
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5.1.5. Създаване на информационна 

банка с данни и координати за 

своевременна връзка с ученика и 

неговите родители/настойници. 

5.2. Взаимодействие с институции 

5.2.1. Популяризиране дейността на 

училището на общински,    областни, 

национални и международни форуми, 

в медийното пространство 

През 

учеб-

ната 

година 

Дирек-

тор, 

Учители  

Резулта-

ти в края 

на 

учебната 

година 

Учили-

щен 

бюджет 

5.2.2. Реализиране на съвместни 

проекти с партниращи организации 

(музеи, библиотеки и т.н.), с дейци на 

науката, културата, изкуството, 

спорта. 

През 

учеб-

ната 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на уч. 

година 

Не е 

необхо-

димо 

5.3. Присъствие на училището в общественото пространство 

5.3.1. Участие на учители и ученици в 

общински празници, състезания, 

форуми и др. 

През 

уч. 

година 

Учители  Резулта-

ти в края 

на уч.год. 

Учили-

щен 

бюджет 

5.3.2. Поддържане и своевременно 

обновяване сайта на училището с 

актуална информация за норма-

тивната база, организацията на 

дейността, изявите в различни 

направления на училищния живот.. 

През 

учеб-

ната 

година 

Админи

стратор 

на сайта, 

Уч. 

комисия 

Сайт на 

училищет

о 

Учили-

щен 

бюджет 

 

V. ДЕЙНОСТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ  

№ Време на 

провеждане 

Тематика 

1 м. октомври  1. Резултати от установяване на входно ниво и приемане на мерки за 

подобряване на образователните резултати. 

2. Избор на работна група за извършване на самооценка на качеството 

на предлаганото образование.  

2 м. декември  Предложение за училищен и държавен план-прием. 

3 м. януари Тематичен „Класният ръководител – фактор за успешно взаимодействие 

между училището и семейството“. 

4 м. февруари Отчет за резултатите от образователния процес и КДД през първия 

учебен срок и приемане на. мерки между учителите с цел подобряване 

на образователните резултати.  

5 м. март Тематичен ПС на тема „Критерии, показатели и инструменти за 

самооценяване на качеството на предоставяното образование“. 

6 м. април Разглеждане на предложения за награждаване на учители и ученици. 

7 м. май Предложение за учебни планове за уч. 2023/2024 г.  

8 м. юли Отчет за дейността на училището през учебната година, изпълнението 

на приетите мерки, плановете и програмите.  
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9 м. септември 1. Приемане на: 

- план за изпълнение на стратегията за развитие на училището през уч. 

2023/2024г.; 

- правилник за дейността на училището;  

- училищни учебни планове;  

- годишен план за дейността на училището през 2023/2024 уч. год.;  

- мерки за повишаване качеството на образованието;  

 

 

VI. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ  

 Приложение:  ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 

VІІ. НЕОБХОДИМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ във връзка с изпълнението на 

годишния план и реализиране на цялостната училищна политика  

 

Взаимодействия с институции и структури, работещи в областта на образованието и 

младежките политики: МОН, РУО, областна и общинска администрация, МКБППМН, 

МВР, РДСП, ОЗД към ДСД, ДАЗД и др. 

Взаимодействия с родители. 

Взаимодействия с институции и структури с обществено значение (РБ, РИМ, читалище, 

спортни клубове и др.), сдружения и НПО и др. 

 

 

ДИРЕКТОР:  

ЕМИЛИЯ БОГДАНОВА 

 


