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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

НА 44. СУ “НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”
ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО Ѝ

ПЕРИОД: м. септември 2020 г./ м. септември 2021 г.

Подобрения на материално-техническа база:
44. СУ „ Неофит Бозвели” разполага с основна училищна сграда на три етажа и

партерен етаж, на който за учебната 2020/2021 г. са разположени учебни зали за
обучение в направление “Изкуства” - музика, изобразително изкуство, технологии,
физкултурен салон със съблекални, както и стол и бюфет. Обособени са кабинети за
извършване на учебно-възпитателна дейност, помощни и сервизни помещения,
помещения за информационно и библиотечно осигуряване, парно отделение, санитарни
възли. В училището са изградени естетични, модерни и гъвкави училищни пространства,
които осигуряват адаптация спрямо променящите се нужди на обучението и иновативните
практики. Обновени са местата за спорт и активност - изградена е фитнес площадка на
открито, съблекалните към физкултурния салон са ремонтирани, към всяка от тях е
изградена баня, която е приведена в експлоатация. Разширен е достъпът до модерни IT
технологии за провеждане и участие в иновации от разстояние. Включването на училището
в реализирането на национални програми осигури 70 нови устройства, което позволява на
учениците бърз достъп до информация и участие в иновационните процеси.

В края на учебната 2020/2021 г. бяха реорганизирани пространства от партерния
етаж на сградата. След основен ремонт на помещенията е обособен IT център в
училището. Стаите са обзаведени със съвременни учебни мебели. Осигурено е
необходимото техническо оборудване за три компютърни кабинета по информационни
технологии, информатика и графичен дизайн. Оборудването включва проектори,
интерактивни дъски, мултифункционално устройство за печат, сканиране и принтиране,
принтер за сублимационен печат, интерактивни дисплеи. Всяка класна стая в
училището разполага с бяла дъска, инсталирана компютърна конфигурация, включваща
и проектор. Навсякъде сградата е обезпечена с интернет връзка. Помещенията от
административния корпус, включващ кабинетите на директора, заместник-директорите
и стаята на финансовия отдел, са осигурени с необходимото обзавеждане и оборудване.

На разположение в учителската стая е съвременна компютърна система и
мултифункционално устройство, необходими за нормалното протичане на учебния
процес и подготовката на учителите за него.
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Училището разполага със система за вътрешно и външно видеонаблюдение.
За осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и

труд през учебната 2020/2021 г. бяха осъществени дейности по осъвременяване на
съблекалните към физкултурния салон с реновирани хигиенно-санитарни възли към
всяка от тях, изграждане на санитарен възел за учебните помещения от приземния етаж,
както и помещение за отдих на работника по поддръжката.

Училищният двор е с асфалтова настилка, върху която са разположени спортни
съоръжения и са разчертани игрища за различни видове спорт с финансовата подкрепа
на Столична община. Обособена е и площадка по безопасност на движението и
приложно колоездене. От 2020 г. на разположение на учениците са фитнес съоръжения
на открито, изградени с финансовото обезпечение на Министерството на околната среда
и водите.

В настоящия момент се осъществява ремонт на оградата, който е финансиран от
Министерския съвет на Република България с постановление № 262 от 29.07.2021 г.

Кадрови ресурс:
Към месец септември 2021 г. педагогическите специалисти в училището са 64,

от които:
● Директор - 1
● Заместник-директор по учебната дейност - 1
● Психолог - 1
● Ресурсен учител - 1
● Логопед - 1

Всички са придобили висше образование в различни
образователно-квалификационни степени - „бакалавър”/„магистър” и имат
педагогическа правоспособност.

Административен и помощен персонал:

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

ЗАСД 1 1

Библиотекар-архивист 1 1

Счетоводител 1 1

Касиер-домакин 1 1

Технически сътрудник 1 1
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Общ работник 1 1

Хигиенисти 4 3

На разположение в училището има медицински специалист на пълно работно
време.

Учебно-възпитателна дейност:

Учебна
година Брой

ученици

брой паралелки

Начален етап Прогиманзиален
етап

Първи
гимназиален
етап

Втори
гимназиален
етап

2020/2021 692 16 6 6 3

2021/2022 771 17 8 6 4

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Изцяло е осигурена целодневната организация на обучение на всички желаещи
ученици в начален етап. За учебната 2020/2021 година са сформирани 14 групи за
целодневна организация на учебния ден за 315 ученици.

За учебната 2021/2022 г. са сформирани 15 групи за целодневна организация на
учебния ден за 347 ученици.

Среден успех на училището:

Учебна
година

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Среден успех Много добър
4,68
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Отсъствия на учениците:

Учебна година 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Извинени 44162

Неизвинени 6023

Напуснали ученици 13

Представяне на НВО и ДЗИ

НВО 4. клас

БЕЛ Математика Среден бал за училището

т. от 50 оценка т. от 50 оценка т. от 50 оценка

2020/2021 42,21 5,59 35,31 4,79 38,79 5,19

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Представяне на училището, сравнено с регионално и национално ниво:

2020 г./2021 г.

Изпит
/Среден процент от максималния
брой точки/

Училище Регионално
ниво

Национално
ниво

БЕЛ 84,43 83,30 74,67

Математика 70,63 71,17 63,16
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НВО 7. клас

БЕЛ Математика Среден бал за училището

брой точки оценка брой точки оценка брой точки оценка

2020/2021 60,14 38,30

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

Представяне на училището, сравнено с регионално и национално ниво:

2020 г./2021 г.

Изпит
/Среден процент от максималния
брой точки/

Училище Регионално
ниво

Национално
ниво

БЕЛ 60,14 65,31 53,86

Математика 38,30 50,05 37,94

ДЗИ

Предмет 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

БЕЛ 4.54

Английски език 5.12

Немски език -

Информатика -

Информационни
технологии

-
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География и
икономика

4.07

Философски цикъл 4.37

БЗО 3.46

Среден бал за
училище

4.31

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ОТ УЧИЛИЩНАТА
СТРАТЕГИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА:

В периода 2016 - 2020 г. се постигна основната цел на Стратегията и 44. СУ
“Неофит Бозвели” е разпознаваемо и водещо в район “Подуяне” и гр. София.

Още в първата година от новия стратегически период училището набира скорост
по пътя за превръщането му в дигитален лидер и център за иновации в технологиите в
района и столицата. През месец юли 2021 г. с постановление на МС е обявено за
иновативно училище - първото в район “Подуяне”. Неоспорим факт е стабилността и
100% реализиране на държавния план-прием след завършено основно образование за
поредна година. Прави впечатление динамиката в стойностите на общия бал на
кандидат-гимназистите при постъпването им за обучение в училището:

Бал за прием в гимназия 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Най-висока стойност 366,50 420,00

Най-ниска стойност 204,00 228,00

Повишаването на бала за прием в 44. СУ се дължи на много причини, част от които са:
● провеждане на целенасочена рекламна кампания в основните училища в района;
● създаване на сайт за кандидат-гимназистката кампания с презентиране на начина на

обучение в училището;
● поддържане на страница в социалните мрежи с представяне на видеоматериали за

различни дейности, осъществявани в училището;
● изготвяне на флаери и брошури от учителите и учениците от гимназиален етап за

популяризиране на иновативните модели на обучение в 44. СУ.

www.44sou.eu
- 6 -



44. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”
гр. София, ул. „Плакалница” No 45

e-mail: 44sunb@44sou.eu; тел.: 02/ 945 07 11; 02/ 945 29 06

Ефективно и ефикасно управление
Преди старта на учебната 2020/2021 г. административното ръководство на

училището предприе сериозна крачка към дигитална трансформация в осъществяването
на административно-организационната дейност. Бяха създадени и активно се ползват и
в момента персонални акаунти на учителите за целите на служебния обмен на
информация.

Служителите в училището имат непосредствен предварителен достъп до
проектодокументите на училищната институция. Това дава възможност на всеки да
участва активно в разработването на училищните политики и да прави предложения,
които да бъдат разгледани и обсъдени от целия колектив. Преминаването към дигитално
управление на административно-организационната дейност значително облекчава
събирането на данни за изготвянето на спешни справки, пести материален и времеви
ресурс.

Наблюдава се устойчивост в прилагането на съвременните технологии и в
комуникацията с родителите - електронният дневник е активно използван от
родителската общност и е предпочитано средство за своевременно информиране по
въпроси, свързани с  учебно-възпитателните дейности.

Междуинституционални партньорства:
● Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с

библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации;
● Взаимодействие със СУ “Св. Климент Охридски” - базови учители;
● Взаимодействие с местните читалища и НПО.

Мотивирани и креативни учители
Обезпечаване на училището в дългосрочен план с учители по всички учебни

дисциплини.

Учители с повече от една педагогическа квалификация, приложима в училището:

Педагогически
квалификации

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Една 44 47

Две 7 9

Повече от две 8 8
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Учители с придобито ПКС:

ПКС 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

I 1 2

II 3 3

III 1 3

IV 9 20

V 21 12

И през учебната 2020/2021 г. педагогическите специалисти от училището
прилагат индивидуален подход и диференцирана работа с даровити ученици, с ученици
със специални образователни потребности и ученици в риск. Участието в различни
инициативи и мероприятия, заемането на призови места, оценяването на постижения от
независими специалисти, отпадането на необходимостта от подкрепа за ученици, които
ползват такава,  са показателни за извършените дейности в тази посока.

В първите месеци на календарната 2021 г. се постави началото на създаване на банка
с електронни ресурси, авторски труд на учителите по предмети.

Поддържа се традицията за обмен на добри педагогически практики и споделяне на
опит на училищно и извънучилищно равнище:

● провеждане на открити уроци от учители по етапи;
● дейности в подкрепа на прехода между начален и прогимназиален етап.

През учебната 2020/2021 г. усилията бяха насочени към развиване на умения за
прилагане на съвременните технологии за работа и обучение в облачна среда. Една трета
от педагогическите специалисти научиха как могат да създават учебно съдържание в
електронна среда, което да е ангажиращо и привлекателно за учениците.

Малко преди старта на учебната 2021/2022 г. 10 учители от гимназиален етап на
обучение се подготовиха за организация на учебния процес по модела 1:1. Учителите,
които започват обучението на осмокласниците през учебната 2021/2022 г., придобиха
умения за използване на съвременни технологични средства и уверено работят с
Chromebook устройства.

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025

Сертифициране по
международни програми за

16
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работа с дигитални
инструменти и приложения
Ниво 1

Сертифициране по
международни програми за
работа с дигитални
инструменти и приложения
Ниво 2

14

Образователни иновации и дигитална трансформация
От 2020 г. училището предприе сериозна крачка в прехода от стандартизиран

подход в обучението към обучение, основано на креативност и иновации. Въвеждането
на иновации в организацията, управлението, методите на преподаване и образователната
среда изисква предварителна подготовка на човешкия ресурс. През първата година от
реализирането на стратегическите цели усилията бяха насочени към такава подготовка.
Началната стъпка беше направена с вграждане на облачните услуги в организацията и
управлението на училищните процеси. Разширена беше образователната среда извън
класните стаи и учебните кабинети чрез прилагане на иновации в удобни и достъпни
училищни и извънучилищни пространства, включително „зелени класни стаи“ в обсега на
училището и сред природата. През учебната 2020/2021 г. при благоприятни атмосферни
условия учители и ученици от различните етапи на образование осъществяваха учебни
часове на открито на територията на училището.

Активното използване на дигитални средства за образователни цели изисква
формиране на умения за безопасна работа в електронна среда. За целта учениците ежегодно
се запознават с актуалните правила и процедури за взаимодействие в дигитална среда, за
изготвянето на които самите те имат принос. Провеждат се специализирани лектории за
безопасно използване на интернет, за разпознаване на рискове, заплахи, фалшиви новини и
др.

Използването на високотехнологична образователна среда изисква създаване на
условия за обучение чрез използване на интегрирани образователни платформи и облачни
технологии в сигурна среда. Това беше една от причините училището да избере облачното
пространство на Google for Education и неговите инструменти за целите на образователния
процес. Платформата дава възможност за редуциране на достъпа до вредно или незаконно
съдържание в интернет на учениците в училището в контролирана електронна среда.

Педагогическите специалисти преминаха редица квалификации, свързани с
прилагането на съвременни подходи и методи на обучение. Наред с вътрешноучилищните
квалификации за използване на технологиите за целите на обучението педагогическият
екип усъвършенства професионалните си компетенции със знания и умения по
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прилагането на компетентностния подход в обучението, както и прилагане на
проектно-базирано обучение. Традиционно продължава обмен на добри практики и
опит чрез работата на формираните методически обединения, групи за ключови
компетентности и чрез използване на отворени образователни ресурси.

Първата година от изпълнението на стратегията беше подготвителна - създаване
на условия за въвеждане на иновации в образователния процес. Подготовката и
осигуряването на материално-техническата база беше само една част от тази
подготовка. Педагогическите специалисти бяха другата важна основа за реализиране на
иновациите. Създадени бяха условия за обучение на учениците от гимназиален етап в
малки групи или индивидуално в различни режими на работа, в и извънучилищна среда.
Прилагането на хибридна форма на обучение (присъствено и от разстояние) чрез
използване на отворени образователни ресурси с помощта на инструментите на Google
Workspace частично във всички етапи на образование създаде увереност в
осъществяването на обучението по нетипичен, нетрадиционен начин.

Кампанията по представяне на иновативния модел на обучение привлече
заинтересовани и ангажирани ученици, които през учебната 2021/2022 г. ще са активни
участници в реализирането на иновациите.

За да се случат част от дейностите през първата година от осъществяването на
училищната стратегия, се нуждаехме от подкрепа. Намерихме такава в лицето на по-опитни
партньори в прилагането на иновации - ЕГИВ - гр. Пловдив, II АЕГ - гр. София, ЦТО.

Ефективно включване и приобщаване
Повече от 10 години училището гарантира равни възможности за обучение и

развитие на ученици със специални образователни потребности чрез приобщаваща
подкрепяща среда.

Учебна година

Брой ученици СОП

Общ брой С допълнителна
подкрепа

Без подкрепа

2020/2021 23 19 4

2021/2022 22 20 2

2022/2023

2023/2024
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2024/2025

Училището поддържа изграден екип за подкрепа на личностното развитие. В
състава му са логопед, психолог и ресурсен учител, които са училищни служители. За
целите на личностната подкрепа на учениците в училището има обособени помещения,
където се провеждат дейности както по обща, така и по допълнителна подкрепа.

Утвърдената практика на взаимодействие ученик-родител-учител/и поддържа
положително отношение към образованието. Това позволява запазване на тенденцията
от последните години, според която в училището няма регистрирани отпаднали от
образователната система ученици, подлежащи на  задължително обучение.

По отношение на превенцията и намаляването на агресията и тормоза и
недопускането на дискриминация в училището ежегодно се провежда анонимно
допитване до учениците. След обработка на резултатите при евентуална необходимост
се предприемат превантивни дейности за:

● сплотяване на ученическите колективи;
● оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за ученици и родители (по

заявка);
● изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване на

агресията и кибертормоза (тематични лектории в ЧК, беседи, теми от плана за
ГЗОВ).

Съобразно целите и задачите, заложени в Стратегията, и анализа на
постигнатото училищният екип ще продължава да работи до пълно осъществяване на
ефективност на институционалната организация. Всички подцели и компоненти на
Стратегията ще търпят развитие до реализиране на очакванията на ползвателите на
образователната услуга - учители, ученици и родители, за формиране на осъзнато
гражданско общество.
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