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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА 

 

        Мисията на ЕГ „Христо Ботев“, залегнала в Стратегията за развитие   

и план за действие и финансиране на гимназията, е да обучава и възпитава 

според новите Държавните образователни стандарти и стандартите на 

Европейския съюз високомотивирани и креативни личности с интелектуална 

подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение. 

Заедно с родителската общност Гимназията се стреми да бъде пространство 

за познание, творчество и иновации, среда без агресия, да възпитава и 

изгражда у младите хора необходими социални умения за общуване и 

правилно поведение в обществото, както и да изгражда личности, възпитани 

в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока 

степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в 

просперираща държава. 

 

Водени от Основополагащите принципи за развитието и дейността на 

Гимназията колективът на ЕГ „Христо Ботев“ си поставя ясно формулирани 

Стратегически цели и приоритети. За постигането им има набелязани 

определени Дейности. В рамките на отчетния период – учебната 2021 – 2022 

г. всички предварително набелязани дейности бяха успешно изпълнени. 

 

Във връзка с извънредното положение в страната от началото на 

учебната 2021/2022 година в ЕГ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали действат 

Правила за работа в условия на Covid -19. Първия учебен срок учениците и 

учителите от гимназията преминаха в ОЕРС за 2 учебни седмици. Втория 

учебен срок изцяло в онлайн среда се премина за 0 учебни седмици, а през 

останалото време  випуските сменяха формата на обучение от присъствена в 

онлайн среда на ротационен принцип съгласно заповедите на Министъра на 

здравеопазването и Министъра на образованието.  
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За да се подсигури редовно посещаване на учебните часове в ЕГ 

„Христо Ботев“ се извършваше ежемесечна проверка на дневниците за 

отсъствия и въвеждане в електронната платформа на НЕИСПУО. Класните 

ръководители провеждаха разговори с родителите на учениците за 

установяват на  причините за допускане на отсъствията. Провеждаха се 

индивидуални срещи на класните ръководители и ръководството на 

гимназията с родителите на учениците, допуснали голям брой отсъствия. 

Освен това беше осигурена индивидуална работа с педагогическия съветник 

и консултации с психолог. Обща подкрепа за личностно развитие в училище 

по чл. 27, ал.2, т.3 от Наредбата за приобщаващо образование за целите 

превенцията на обучителните затруднения, индикирани със срочна оценка 

слаб 2, бе предоставена на 25 ученици, изразяваща се в предоставяне на 

допълнително обучение по учебен предмет, извън часовете по училищния 

учебен план с обща продължителност до 10 ч. годишно. Изпратени бяха 

уведомителни писма до родителите на учениците съгласно чл. 27, ал. 8 от 

Наредба за приобщаващото образование за осигуряване на задължителното 

присъствие на ученика в часовете, предвидени за допълнително обучение. За 

всички гореспоменати ученици са изработени индивидуални графици за 

допълнителни часове по учебните предмети, по които имат срочна оценка 

слаб (2). 

За поредна година дейността на учителите по английски език беше 

подпомогната от помощник-учител от фондация „Фулбрайт“. Нейтън Ширън 

успя да постигне много добра комуникация, както с учителите, така и с 

учениците.  

Постигането на добро качество и ефективно обучение е зависимо от 

професионалната компетентност на педагогическия персонал. За да се 

повиши педагогическата и методическата подготовка и да се създаде по-

добра  мотивация  за саморазвитие и самоусъвършенстване на специалистите 

в гимназията всяка година се изготвя програма за квалификация с две 

основни части – вътрешноинституционална  квалификация и извънучилищна 

квалификационна дейност. Въпреки  епидемичната обстановка в страната, 

през тази учебна година в ЕГ „Христо Ботев“  се проведоха, предвидените в 

плана за вътрешноинституционална квалификационна дейност   обучения: 

• През месец септември всички ПО проведоха работни срещи за 

запознаване с актуалните учебни програми за 2021-2022 учебна година, 
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с указания по съответните предмети, учебна документация и промените 

в нормативните документи в образованието. 

• Отново през месец септември се проведе въвеждаща квалификация, на 

тема „Електронни образователни ресурси и работа в дигитална среда“, 

за новопостъпили колеги. 

• Обучение тренинг на тема „Бъди експерт в училище Excel“ се проведе 

през месец ноември.  

• Поради промяна в програмата на проект „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, планираното за месец октомври обучение, на 

тема „Иновативни методи и средства за работа в мултикултурна среда“, 

се проведе по-късно. Колективът ни се включи в обучението с две 

групи- първата през месец април, а втората през месец юни. На 

участвалите колеги са присъдени по 3 кредита по приложения списък. 

По същата причина, промяна в плана на проекта „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, другите две обучения „Мениджмънт на 

мултикултурна образователна среда-стратегии и подходи за ефективно 

управление“ и „Педагогически аспекти на мултикултурната 

комуникация. Работа в екип в условията на мултикултурна среда” ще се 

проведат следващата учебна година. 

• от 7 .09. до 9. 09. 2022 г. в гр. Велинград се организира вътрешна 

квалификация за всички педагогически специалисти на ЕГ „Христо 

Ботев“ на тема „Взаимодействие между образователните институции - 

възможност за превенция и справяне с „бърнаут синдрома“ в 

учителската професия“. 

Съгласно Наредба №15 на МОН членовете на педагогическия колектив 

участваха и в индивидуални извънучилищни /регионални, национални и 

международни/ квалификационни дейности.  През настоящата учебна година 

9  учители от колектива защитиха  професионално-квалификационна степен, 

както следва:  

- I -2 педагогически специалисти; 

- III – 6 педагогически специалисти; 

- IV – 1 педагогически специалисти 

          Една от основните цели и приоритет на ЕГ „Христо Ботев“ е да 

формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко 

изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна 

обществена реализация; да възпитава и обучава своите ученици според 

Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в 
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духа на демократичните ценности. За да дадем на нашите ученици поле за 

изява, за да проявят най-добрите си качества и умения, учениците на 

гимназията участват ежегодно не само в олимпиадите и състезанията 

заложени в календара на МОН, а и в много други по инициатива на различни 

национални и международни организации. За да подпомогнем по-добрата им 

подготовка и да осигурим достъп до качествена образователна услуга на 

учениците с ралзлични интереси беше предоставен достъп до 15 клуба по 

занимания и интереси.  Резултатът от мотивацията за работа и за развиването 

на позитивна нагласа за по-нататъшно учене проличава и от високите 

резултати на проведените кръгове на олимпиади по различните предмети, 

многото получени награди и сертификати от регионални, национални и 

международни състезания и конференции, въпреки извънредната ситуация. 

От ЕГ „Христо Ботев“- гр. Кърджали за национален кръг се класираха 17 

ученици: Български език и литература – 3 ученици; Английски език  - 4 

ученици; Немски език  - 3 ученици; Френски език -1 ученик; История и 

цивилизации - 1 ученик; Философия -2 ученици; Физика - 1 ученик; 

Астрономия -1 ученик; Лингвистика - 1 ученик; Финансова грамотност - 1 

ученик. За високото ниво на подготовка в гимназията свидетелства и фактът, 

че 11 ученици, които не участват в клубовете по интереси по съответния 

предмет, са част от учениците, които  с класираха за националните кръгове 

на олимпиадите по Български език и литература, Английски език, 

Лингвистика, Физика, Философия, Астрономия, Финансова грамотност.  

 Гордост за Гимназията е най-високото отличие на дванадесетокласника 

Борислав Енчев, който е носител на Национална диплома на Министерството 

на образованието и науката. Борислав Енчев има богато портфолио от 

награди на международни и национални олимпиади, състезания и конкурси. 

Той е стипендиант на немската служба за академичен обмен, лауреат е на 

националната олимпиада по немски език и е в топ десет на най-високите 

резултати на националния кръг на олимпиадата по български език и 

литература за тази учебна година. Престижната награда се присъжда на 

зрелостници, които имат отличен успех на държавните зрелостни изпити и са 

с отличен успех и в дипломата за средно образование. Това признание в 

личен план дава основание и за извода, че качеството на образование в ЕГ 

„Христо Ботев“ е съизмеримо с училища като Американския колеж, 

Националната априловска гимназия, Софийската математическа гимназия и 

езиковите гимназии в столицата. 

 Нови 43 немски дипломи след пет години съвместен труд в Езикова 

гимназия “Христо Ботев” бяха връчени на тържествена церемония в х-л 

„Кърджали“.  За 18-ти пореден път абитуриенти, учители и родители успяха 
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да се докоснат до магичната атмосфера на този престижен за Езиковата 

празник, който винаги е приятен повод за една красива равносметка за 

успехите на учениците и качествения труд на техните учители. На празника 

присъства  и господин Бернд Щендер – консултант по немски език за Южна 

България към Немската централа за училищно дело в чужбина, който уважи 

церемонията и поздрави учениците за успешното им представяне, 

подчертавайки специалната си връзка с Езиковата и изрази своята 

благодарност за ефективната работа с немската катедра в училището, 

оказвания респект спрямо немската програма в България и активното участие 

на училището в различни състезания и инициативи. 

През учебната година 20 ученици се явиха на изпити за Кеймбридж 

сертификат за нива В2, С1 и C2 по английски език, а една ученичка, която 

изучава френски език се сдоби със своя DELF сертификат за ниво В1. 

Английските и френските езикови дипломи на Кеймбридж и DELF/DALF-B2 

са признание за учителите и възпитаниците на ЕГ „Христо Ботев” – град 

Кърджали. 

 Традиция с визия за успешно бъдеще е традиционната церемония  за 

изявени ученици и  учители от ЕГ „Христо Ботев“ – Кърджали, която се 

проведе в края на учебната година. Общо 103 ученици бяха отличени с 

грамота, благодарствено писмо и лента за постижения в международни и 

национални състезания през учебната година и за участия в представителни 

изяви. 37 учители и служители от администрацията също бяха отличени с 

юбилеен почтен знак и грамота за цялостната си работа и за издигане 

престижа на гимназията. 

         От 2017 г. ЕГ „Христо Ботев“ е част от Проект „Иновативно училище“. 

През учебната 2021 – 2022 г. темата на Иновативната седмица беше „Аз 

живея тук и променям“. За поредна година учениците и учителите, с много 

ентусиазъм и отдаденост, реализираха своите проекти, които тази година 

бяха посветени на облагородяване на средата, в която живеем. Това е 

поредната инициатива, която подпомага нашите усилия да създадем на 

учениците на гимназията поле за изява не само на техните академични 

знания и умения, но и на тяхната креативност, въображение и творческа 

мисъл.  

        Множеството извънкласни занимания и инициативи също спомагат за 

това учениците с различни от академичните интереси да развиват своя 

потенциал. В гимназията има Гвардейски отряд, Фанфарен оркестър, клуб 

Дебати. От м.февруари обновеният плувен басейн към гимназията отвори 

широко врати за всички ученици от училището и Община Кърджали. Всяка 

година учениците и колектива на ЕГ „Христо Ботев“ подготвят и изнасят 
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благотворителен коледен концерт за всички граждани на гр. Кърджали. 

Средствата събрани от концерта и благотворителния базар даряваме за 

различни каузи. За учебната 2021 – 2022 г средствата бяха дарени на 

Българския червен кръст.  

 Стогодишния юбилей на гимназията бе съпътстван с редица дейности и 

инициативи. Кулминацията на честването се проведе на Патронния празник 

на училището с тържествен концерт-спектакъл „Сто години памет, знание, 

вяра, надежда, любов“, следван от празничен коктейл. Дипломати, 

представители на държавни и местни институции, учители, родители и 

ученици аплодираха таланта на ботевци, доказателство за себераздаване в 

името на знанието, младостта и таланта. Със специални отличия бяха 

наградени  бившите директори на училището – госпожа Електра Казакова, 

госпожа Марияна Димитрова и госпожа Йорданка Чавдарова – знакови имена 

на ръководители, допринесли за превръщането на училището във водеща 

образователна институция  в региона и страната и символ за качествено 

образование и извън пределите на България. Отличени бяха и заместник – 

директорите, защото до всеки успешен ръководител стои здрав екип от 

помощници.  Учителите, които са извървели своя трудов път в гимназията и с 

работата си са спомогнали за издигането на авторитета й, също получиха 

награди за цялостен принос и издигане престижа на гимназията. Специални 

отличия получиха и тези, които винаги са подкрепяли развитието на ботевци 

и са  партньори на Гимназията – Българо-американска комисия за 

образователен обмен „ Фулбрайт“, Немската централна  служба за училищно 

дело в чужбина, Френския културен институт, Дружеството на 

преподавателите по френски език, МОН в лицето на госпожа Наталия 

Михалевска, РУО Кърджали, Областна управа Кърджали, Община Кърджали, 

Асоциация на Кеймбридж училищата и издателство КЛЕТ България, 

фондация „Сибел Кяшиф“. 

  

         Успехите на нашето училище се дължат на упорит и активен труд 

от страна на ръководството, на всички учители и ученици. За да стане 

училището още по-устойчиво и приобщаващо е  необходимо да работим 

за своето усъвършенстване. Ще  продължим да учим, да следваме 

традициите, да внедряваме иновации, като затвърдим ключовата си 

роля  по пътя на ученика към нови успехи. 

 


