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Приоритетно направление I. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка.

Приоритетно направление II. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно обучение.

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище.

Приоритетно направление IV. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата
взискателност на родителите.

Приоритетно направление V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на
децата в училището.

Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и
органи.

Приоритетно направление VII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и
създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

Приоритетно направление VIII. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.

Приоритетно направление IX. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот".

Приоритетно направление Х. Участие в национални програми и проекти.
Приоритетно направление XI. Училищна е-политика.

Стратегията за развитие на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви” е разработена в условията на

непрекъснато променящите се обществени отношения и условия на живот и цели непрекъснато

издигане на качеството на обучение в училището и непрекъснато следене на световните

иновации и тенденции в образованието, внедряване на новите информационни технолгии,

развитие на конкурентни предимства и комептенции, които ще са необходими на учениците,

завършващи нашето училище, за успешната им бъдеща реализация.

Като стратегически цели на училището– приоритетни направления за развитие за периода 2020-

2024 г. бяха определени:
Приоритетно направление I. Повишаване на качеството и ефективността на

училищното образование и подготовка.

Приоритетно направление II. Усъвършенстване системата за квалификация и

перманентно обучение.

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, културно и

спортно средище.

Приоритетно направление IV. Удовлетворяване на специфичните образователни

потребности на учениците и нарастващата

взискателност на родителите.

Приоритетно направление V. Осигуряване на стабилност, ред и защита на

децата в училището.

Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност,

сътрудничество и активни връзки с общественост и

органи.

Приоритетно направление VII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми

за свободното време на учениците и създаване на

условия за тяхната публична изява, инициатива и

творчество.

Приоритетно направление VIII. Развитие и подобрения във външната и вътрешна

среда на училището.

Приоритетно направление IX. Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през

целия живот".

Приоритетно направление Х. Участие в национални програми и проекти.

Приоритетно направление XI. Училищна е-политика.



Приоритетно направление I. Повишаване на качеството и ефективността на училищното
образование и подготовка.

Приоритетно направление I Повишаване на качеството и ефективността 

на училищното образование и подготовка

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление I , училищният екип и ръководството

продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на качеството на обучение в нашето

училище чрез следните дейности:

- Бяха привлечени млади и квалифицирани преподаватели, както по общообразователните предмети, така и по

подготовката по чужди езици- китайски и английски;

- Издигна се равнището по родноезиковата подготовка, с акцент в обучението по математика и български език;

- Утвърди се чуждоезиковото обучение по КИТАЙСКИ, АНГЛИЙСКИ и РУСКИ език от предучилищна група, 1. до 9.

клас;

- След пандемията от Ковид се повиши участието на нашите ученици в национални и международни конкурси,

като някои от тях спечелиха призови места за цяла България (Китайски езиков мост, Spelling Bee и др.)

- През 2021 г. директорът на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви" участва в Пети международен семинар за

образователни консултанти, организиран от Международното бизнес училище в Пекинския университет за чужди

езици (IBS.BFSU).

Целта на семинара бе участниците да представят най-навременната информация за международните програми на

Международното бизнес училище. Във форума се включиха партньорски организации от цял свят, като

единственият участник от България беше директорът на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви" - Олга Ялъмова.

- Повиши се качеството на обучение и средната успеваемост по всички учебни предмети;

- Мултимедия и ИКТ започнаха да се използват ежедневно и по всички учебни предмети;

- Училището постигна по-високи резултатите на НВО в 4. и 7. клас в сравнение с минали години:

- Въведоха се нови извънкласни дейности за по-пълноценното уплътняване на свободното време на учениците;

- Запази се целодневното обучение до 7. клас.

- Бяха реализирани форми за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно

и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.

- Засили се положителното отношение към училището като институция от страна на ученици и родители.

- Бяха реализирани беседи от здравни експерти за превенция на зависимости сред подрастващите, здравна

култура др.



Участие на директорът на ЧСУ «Евлоги и Христо Георгиеви«- Олга Ялъмова в на Пети 

международен семинар за образователни консултанти, организиран от 

Международното бизнес училище в Пекинския университет за чужди езици 

(IBS.BFSU)

Приоритетно направление I Повишаване на качеството и ефективността 

на училищното образование и подготовка



Промоция на здравето при подрастващите 

Здравна беседа с мултимедийно представяне на тема: «Превенция срещу употребата на 

наркотични вещества и зависимости» от инспектори от РЗИ- София и ученици 4 - 10. клас

Приоритетно направление I Повишаване на качеството и ефективността 

на училищното образование и подготовка



Беседа на тема «Как се мият зъбките» на д-р Стефан Василев от «ДАНСИЛ ДЕНТ» пред 

ученици от 1. клас 

Приоритетно направление I Повишаване на качеството и ефективността 

на училищното образование и подготовка



Приоритетно направление II. Усъвършенстване системата за квалификация и перманентно
обучение.

Приоритетно направление II. Усъвършенстване системата за 

квалификация и перманентно обучение

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление II , училищният екип и

ръководството продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на

качеството на обучение в нашето училище чрез следните дейности:

- Повишаване личната квалификация от всеки учител чрез включване в различни

онлайн и присъствени квалификационни курсове на регионално и национално ниво;

- Включване на учители в обучения по БДП и „ Даване на първа помощ“;

- Повишиха се изискванията към работата на учителите чрез засилване на вътрешно-

училищната контролна дейност и се въведоха „директорски контролни“ за учениците

в края на първи и в края на втори учебен срок;

- Извършиха се вътрешноучилищни обучения за работа с мултимедия и тя се въведе в

обучението по всеки учебен предмет;

- Усъвършенства се вътрешното оценяване, в това число квалификацията на учителите

за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците;



- Успешно беше приключен и отчетен проект, финансиран в рамките на Европейската

програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“

Проектът е с наименование „Европейски мобилности за професионално развитие и интерактивно

образование“ и се изпълни в периода 01.06.2019 г.– 28.02.2021 г. Основната цел на проекта беше

да се повиши професионалното развитие на част от учителите на ЧСУ "Евлоги и Христо

Георгиеви" чрез усъвършенстване на техните дигиталните, културни и социални компетентности,

както и компетентностите за общуване на чужд език, чрез участие в структурирани обучителни

курсове, провеждани в интерактивна чуждестранна среда.

В резултат на изпълнението на проекта, 4 учители от училището участваха в мобилности,

посветени на следните теми:

* ИКТ за преподаване и професионално израстване;

* Креативност за преподаване и професионално израстване;

* STEAM и предприемачество;

• Приобщаващи технологии в класната стая

- Учителите, участвали в „Европейски мобилности за професионално развитие и интерактивно

образование“ , направиха презентации и обучиха целия екип на ЧСУ "Евлоги и Христо

Георгиеви" ;

- Беше издаден „Наръчник с примери и добри практики“, който е качен в сайта на училището:

https://unischool.bg/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8

%d0%ba-%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d0%bc/

Приоритетно направление II. Усъвършенстване системата за 

квалификация и перманентно обучение

https://unischool.bg/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d0%bc/


Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, 

културно и спортно средище.

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление III, училищният екип и

ръководството продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на качеството на

обучение в нашето училище чрез следните дейности:

- Изпълни се ежегодната програма за извънкласни и извънучилищни дейности, които

спомагнаха за по-добрата организация на свободното време и допринесоха за развитие на

творческия потенциал на учениците;

- Беше организирана лятна занималня за месеците юли и август с

различни тематични седмици- езикови, културни и спортни за по-

пълноценното уплътняване на ваканционните дни на учениците;

- ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ успешно осъществи 

Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на

физическата активност, физическото възпитание, спорт за

2020 г.“ с период на изпълнение: 30.03.2021 г.- 03.11.2021 г., 

насочен към повишаване на обхвата на децата и учениците, 

занимаващи се със спортни дейности извън задължителните часове 

по физическо възпитание. В проекта участваха всички деца и 

ученици от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, записани за обучение 

през втория учебен срок на 2021 г. 



Успешното изпълнение на проектните дейности доведе до успешното постигане на следните

резултати:

- Обхващане на 116 деца и ученици в допълнителни спортни дейности минимум 1 път седмично;

- Формиране на трайни спортни навици у децата и учениците към редовни спортни упражнения;

- Повишена физическа активност на децата и учениците;

- Подобрен здравен статус на участниците.

- ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ успешно реализира Проект „Предоставяне на средства за

подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта за 2020 г.“, с

период на изпълнение: 22.03.2022 г. - 20.10.2022 г.

В проекта участват 149 деца и ученици , записани за обучение към началото на втория учебен срок

на 2022 г. Със средствата се осигури активното участие на всички ученици в спортни дейности като

игри и групови състезателни занимания чрез закупуването на спортни уреди и пособия за

провеждане на физически активности в училището - топки за футбол, хандбал, пилатес, баскетболен

кош и баскетболна топка, пособия за бадминтон, комплект за тенис, уред за препядствие с три нива,

лост за набиране и др.

Предвидените дейности включваха игри и групови състезателни занимания, чиято цел бе да се

укрепи здравето и физическа дееспсособност на децата и учениците, а също и развиване на бързина,

ловкост и двигателни умения; развиване на координация и работа в екип; усъвършенстване на сила и

издръжливост; ангажиране на учениците в допълнителни спортни дейности.

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, 

културно и спортно средище



- Във връзка с възпитание на нашите ученици в дух на патриотизъм и запазване на

културното и историческо наследство на родината, в училище се отбелязваха официалните

национални празници и бяха реализирани редица културно- исторически проекти:

ТРЕТИ МАРТ

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, 

културно и спортно средище



Писменост

“Българските букви се празнуват днес,

Празникът на писмеността е в тяхна чест.

Азбуката ни Кирилица се нарича, 

Славянският народ нея обича.”

Отбелязахме един от най-важните дни свързани с просветата. 

Официалните празници трябва да се честват, за да могат учениците да уважават миналото и да 

го предадат на бъдещето!

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, 

културно и спортно средище



149 г. от обесването на Васил Левски

Проекти на подготвителна група Проект на Киара от 4. клас

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, 

културно и спортно средище



- Децата от първи клас имаха възможност да участват и създадат 

различни проекти. Опознаване на родината. Групов проект, в 

който учениците създадоха красива илюстрована карта с 

културни и исторически забележителности

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, 

културно и спортно средище



• Вълнуваща и завладяваща беше срещата ни с Виктория Петкова през 
изминалата 2022 година, която е автор на поредицата книги за деца 
,,Българознайко". Запознахме се с елементи на българските шевици и тяхното 
значение, научихме интересни факти за Васил Левски, както и за Родопски 
силивряк (Орфеевото цвете) и още много увлекателни факти. Специален гост 
беше и самия Българознайко, който донесе усмивки и положителни емоции на 
децата. 

• Учене чрез призмата на позитивизма е нашата мисия и се радваме, че 
специалният ни гост допринесе за нея.

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, 

културно и спортно средище



Нашите ученици участваха и в редица културни събития и конкурси, организирани от 

международните културни институти в България- Китайски културен център, Руски културно-

информационен център, Институт Конфуций- София, Институт Конфуций, Велико Търново. 

- През септември 2021 г. наши ученици бяха победители в първото състезание „Китайски езиков 

мост“ за ученици от началните училища, с главен организатор Посолство на Китайска Народна 

Република в България и „Институт Конфуций- София“:

• Първа награда: Ивет Ялъмова- 8 години;

• Специална награда: Никол Ялъмова

• Втора награда: Калоян Николов, Виктор Нацков, Янис Енчев, Пламена Балева, Андреа Чучкова, Борис 

Михайлов;

• Награда за ораторски талант: Виктор Нацков.

Общо 21 ученици от началните училища в България участваха в състезанието, чрез свободна китайска реч, 

китайски песен и танц, традиционна инструментална музика, калиграфия , живопис, бойни изкуства и др. 

Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, 

културно и спортно средище



- През февруари 2021 г. нашите прекрасни ученици бяха победители в конкурса за

дублаж на китайски филм в категория "Деца и юноши, участващи с китайски

език", организиран от Китайски културен център в София.

• Никол Ялъмова (10 години)- Първа награда в категория деца, участващи с китайски език

• Стоян Балев (14 години) и Филип Мустаков (10 години)- Втора награда в категория деца,

участващи с китайски език

Награда за най-добро партньорство:

• Алберто Станков (13 години) и Петър Дечев (14 години)- Първа награда

• Валери Радев (9 години) и Борис Михайлов (9 години)- Втора награда

• Награда за най-много гласове в анкетата на Китайския културен център:

• Сиян Кирилов (12 години) и Радост Мендева (13 години)

• Награда за най-добър ръководител:

Веселин Найденов (ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“)

Кристина Райнова (ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“)

Доника Ганева (ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“)

• Награда за най-добра организация:

Частно средно училище „Евлоги и Христо Георгиеви“
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ЕТО И ТЕХНИТЕ ВИДЕА:

Никол Ялъмова- първа награда

https://www.youtube.com/watch?v=Bm1hsJPtPUM…

Алберто Станков

https://www.youtube.com/watch?v=_zXuS9tNaqc…

Алекса Здравкова

https://www.youtube.com/watch?v=PNX_BaLuMyM…

Борис Михайлов

https://www.youtube.com/watch?v=DsrlGLOzmE0…

Валери Радев 

https://www.youtube.com/watch?v=A9IoQKlCi04…

Виктория Иванчева 

https://www.youtube.com/watch?v=SBrXgSwOpG4…

Елена Петрова

https://www.youtube.com/watch?v=G_Mkn4XRi7I…

Калоян Николов

https://www.youtube.com/watch?v=C0OWUNA5mPw…

Каролин Канледжиян

https://www.youtube.com/watch?v=C0DDe2Ji1Cs…

Константин-Кирил Ташев

https://www.youtube.com/watch?v=UE3gcTEtBp0…
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https://www.youtube.com/watch?v=Bm1hsJPtPUM…
https://www.youtube.com/watch?v=_zXuS9tNaqc&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=14&fbclid=IwAR3aLsVl05VUSgq-QStQ-arbh552zKfQCk8_-j7DBeFxMK02UzdNzcJPUso
https://www.youtube.com/watch?v=PNX_BaLuMyM&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=8&fbclid=IwAR1p35TBjcDKL0xz-beZLmYrBFNgAyxLCK0Zm1XuY-EY1SjmrdgGrZFgdaw
https://www.youtube.com/watch?v=DsrlGLOzmE0&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=7&fbclid=IwAR0QEeuPtIQJVasNFkNbCcRvSaxlclX-U3eVGuQZbJFP9b1LwCRax4GJ2iY
https://www.youtube.com/watch?v=A9IoQKlCi04&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=4&fbclid=IwAR05N405GfTZKOWxbuwbzfLtu5gzEfp0qWKbC-Mhk65TCgzs7vKpM1O_T-o
https://www.youtube.com/watch?v=SBrXgSwOpG4&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=3&fbclid=IwAR0lyQ7Da7nA4AoSY5562VLQkoqKJ8Dev7TB2WziAObJrdAK_IIi14QQX1o
https://www.youtube.com/watch?v=G_Mkn4XRi7I&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=21&fbclid=IwAR2dOshsoJEg1MMaZLDzNqn2sHbJemll-uDsTbbf3sGvh9vG7PKUqrDdn2U
https://www.youtube.com/watch?v=C0OWUNA5mPw&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=20&fbclid=IwAR1Wime06Q37IuQDAI_ZLbBGke7aiC2SwR5qCaav10B3nvRRJcnV3-NoDeU
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v%3DC0DDe2Ji1Cs%26list%3DPLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu%26index%3D13%26fbclid%3DIwAR3slbbcABzrS6IenyCDFkwhOouWfmhIc2V2LwKR-4cK1fvL5LQvtHJv1K4&h=AT1lzNFVna5g2MIbWS9ZAt1cJHeHaBi5-mOHh_8ZN8aRDhuLM48lFtuLIQGAF9bHkeMbyUhj3Mj7rX_frE6u4POtdNpYRmC8N5Fk40U7xMQaViH4ZoU1GRdagtIQM4BaCCr2&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ccjzMY6rFV-gDTo7TRbGjStAo59eoKvr_Vt7HmKUTHh_et-Jkm6q4grkhC9czouiIl74eh1zNwBpIIr8X9P_KCAAUUt-BakQpG5PwgsvEOCQI4Qzt5MYL1BU7SOHaje1rPaHd4ncNCZwSFQRueRzMwmVErcvJd46Kakn_amvOPwLZor8VAgqPTG-epUf_Y4FQL5pSPXUjlQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v%3DUE3gcTEtBp0%26list%3DPLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu%26index%3D19%26fbclid%3DIwAR1QRJZi8LvQUtgEJfzldEmvQ6C3pTxW4Zg2IeFSwuJGm_wXoGEnOLOC6Bo&h=AT1Oit_9r7ROJzN5fAriFUMixk-ay1ihp_meC4PAKVDqbnfs8qpso_aN-I2-gBw92EuOCWJw9ukJnl0Cg0Sjx0H-60gDeG5rkOOcGe5WM5YVXyjQ-HBH4kE_znBWOVaTLx7t&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ccjzMY6rFV-gDTo7TRbGjStAo59eoKvr_Vt7HmKUTHh_et-Jkm6q4grkhC9czouiIl74eh1zNwBpIIr8X9P_KCAAUUt-BakQpG5PwgsvEOCQI4Qzt5MYL1BU7SOHaje1rPaHd4ncNCZwSFQRueRzMwmVErcvJd46Kakn_amvOPwLZor8VAgqPTG-epUf_Y4FQL5pSPXUjlQ


Мариел Вълчев

https://www.youtube.com/watch?v=HrxTdgE1U5o…

Никол Кирилова

https://www.youtube.com/watch?v=OpIf0w8t7a8…

Рая Кирова

https://www.youtube.com/watch?v=n9NIhPY1bEg…

Сиян Кирилов

https://www.youtube.com/watch?v=RDFV-Vc_MUI…

Петър Дечев

https://www.youtube.com/watch?v=3tymx2QOCBs…

Радост Мендева

https://www.youtube.com/watch?v=cDyMVVRlgjk…

Соян Балев

https://www.youtube.com/watch?v=4GUED-myrGo…

https://www.youtube.com/watch?v=lbRNMcUS5bU…

Филип Мустаков

https://www.youtube.com/watch?v=EF1zfNKPAZg…
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https://www.youtube.com/watch?v=HrxTdgE1U5o&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=18&fbclid=IwAR24SyQd5sV2nnBn30bPy4PrIewiDy7pMTrK_O0szddQAs03gbwCq8vvgOQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.youtube.com/watch?v%3DOpIf0w8t7a8%26list%3DPLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu%26index%3D12%26fbclid%3DIwAR0Bb8KFVhYcS3OXnYSz8Tdzrjt7VVlgg95Ln9flWN3RC7H5Pxt-ec50SW8&h=AT1O_or4b1xLlA2nQKCrAV42xW21AaAIleFBKuPFt1DIOHYSfN5vayFY7iJdMgfyMkcfiTy-jQqdcoO3udbTucvwsGxvSRua5qeSsjBfR7HdLC_C7x8Gakd8OQXHZkeAYhiA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ccjzMY6rFV-gDTo7TRbGjStAo59eoKvr_Vt7HmKUTHh_et-Jkm6q4grkhC9czouiIl74eh1zNwBpIIr8X9P_KCAAUUt-BakQpG5PwgsvEOCQI4Qzt5MYL1BU7SOHaje1rPaHd4ncNCZwSFQRueRzMwmVErcvJd46Kakn_amvOPwLZor8VAgqPTG-epUf_Y4FQL5pSPXUjlQ
https://www.youtube.com/watch?v=n9NIhPY1bEg&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=16&fbclid=IwAR1e7lJ8mpHhefFIAoph4YcqQqHtkJp8jHRDGMQY57H-q3XU8kClqsntnZY
https://www.youtube.com/watch?v=RDFV-Vc_MUI&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=15&fbclid=IwAR1qb3lil0GbUktSxqc6Qc-d76dLQesDpaPK_asEfRr7kEcebfSjzr0Z3pM
https://www.youtube.com/watch?v=3tymx2QOCBs&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=11&fbclid=IwAR0lyQ7Da7nA4AoSY5562VLQkoqKJ8Dev7TB2WziAObJrdAK_IIi14QQX1o
https://www.youtube.com/watch?v=cDyMVVRlgjk&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=5&fbclid=IwAR3cBS-TsHaO0KeIv2TF3rxCETxJuqkXRrbIfxsqbwYUahSMOcfMUlVPAvk
https://www.youtube.com/watch?v=4GUED-myrGo&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=9&fbclid=IwAR0_E3qVN27PzX3hzinKIPcpEtekHpHT85JB-Znf5R5zq9tAVw5gdyw-1UQ
https://www.youtube.com/watch?v=lbRNMcUS5bU&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=10&fbclid=IwAR0eRyCjybUgNvhJG-MA83ljkn98c_QdiMXncXtat5B2Wdsn6yl80Z_P-DE
https://www.youtube.com/watch?v=EF1zfNKPAZg&list=PLcQ4A1KAfsm_tlz8DGKFg5al-gWVOSSnu&index=6&fbclid=IwAR3slbbcABzrS6IenyCDFkwhOouWfmhIc2V2LwKR-4cK1fvL5LQvtHJv1K4


- През юни 2021 г. наши ученици спечелиха призовите места и в международното състезание

за таланти за деца, владеещи китайски език - „Китайски езиков мост".

За първи път състезанието беше организирано за ученици под 14-годишна възраст, като поради

ограниченията за пътуване, шоуто се проведе онлайн. България бе представена от две наши ученички -

Никол и Ивет Ялъмови (на 11 и 8 години), които бяха наградени в категория „Първа награда" на

престижния конкурс. Никол се представи в сферата на китайската живопис, рисувайки орхидея и

рецитирайки старокитайска поезия, посветена на това вълшебно цвете. Ивет пък се изяви с една от най-

известните китайски поп-песни в момента - „Да осветим бъдещето", пеейки и свирейки на пиано хита на

популярния изпълнител Gong Jun.
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- Нашите първокласниците бяха наградени на XII национален конкурс "България и Китай - древни и 

уникални цивилизации", организиран от Институт "Конфуций "- Велико Търново: 

Радина Пашова, 1б клас - Специална награда на директорите на Института; 

Константин Петков, 1б клас - Специална награда на журито за най-млад участник в категория Презентации;

Никол Крумова, 1а клас - Второ място в категория Рисунки;

Радилина Чалъшева, 1б клас - Награда за оригинална идея в категория Стихотворения
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- През 2022 г. нашите ученици спечелиха призовите места във "II Международно състезание за 

ученици от начални и основни училища КИТАЙСКИ ЕЗИКОВ МОСТ", Национален кръг-

България 2022 г.

Александра, 2. клас- ПЪРВО МЯСТО

Боян, 2. клас и Виктория, 6. клас- ВТОРО МЯСТО

Максим, 2. клас и Алекса, 4. клас-ТРЕТО МЯСТО
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-През есента на 2022 г.  Александра и Боян от 3. клас взеха участие във второто 

международно състезание за деца под 14-годишна възраст, владеещи китайски 

език - „Китайски езиков мост".
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Приоритетно направление III. Утвърждаване на училището като научно, културно и 
спортно средище.

- По покана на Китайски културен център в София, наши ученици взеха
участие в събитието "Joy to the World" Christmas Fair, в което участват
посолства и културни центрове от цял свят.
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- Наши ученици от прогимназиален и гимназиален

етап бяха подготвени и взеха участие в

международното състезание „Мост на

приятелството и посланик на културата 2022“,

организирано от китайската фондация Сун Цин Лин,

с подкрепата на Бюрото за международен обмен и

сътрудничество на Министерството на културата и

туризма и различни задгранични китайски

културни центрове , като ученичката от 10. клас на

нашето училище Каролин Канледжиян спечели

титлата „Млад посланик на китайската култура“

на България в международното състезание.

Участие в състезанието взеха младежи на възраст от

13 до 16 години от целия свят. Основната тема на

тазгодишното състезание беше “Моето любимо

китайско изкуство“. Във видеото, с което участва,

Каролин изпълни прекрасна чаена церемония и

разказа за интереса си към китайския език и култура,

което й донесе наградата „Млад посланик на

китайската култура“.

В края на м. март 2023 г. предстои награждаване,

където Каролин ще получи титлата официално, редом

с останалите 29 млади посланици на китайската

култура от цял свят.



- В клуб “Руски език” нашите ученици и преподаватели реализираха културен обмен 

като подготвиха и изпратиха подаръци и картички по различни поводи за ученици от 

Русия в град Ростов на Дон.

Учениците от Русия също изпратиха картички на нашите деца. 
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Багир Шомирзоев от 2. клас на нашето 

училище, спечели златен медал на 

Европейското първенство по Джиу Джицу за 

деца
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Кирил Методиев от 8. клас на нашето 

училище, стана Вицесветовен шампион по 

карате шотокан в категория Кадети 14-15 

годишни - 57 кг. на отминалото Световно 

първенство по Шотокан Карате! То се проведе 

през 2022 г. в град Карлови Вари, Чехия.



Приоритетно направление IV. Удовлетворяване на специфичните 

образователни потребности на учениците и 

нарастващата взискателност на 

родителите

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление IV , училищният екип и 

ръководството продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на качеството 

на обучение в нашето училище чрез следните дейности: 

- Прозрачност на управлението и използване на всички възможности за комуникация в 

реално време, улесняващо получаването на желаното и по- качествено образование от 

всички точки на света;

- Ефектовно онлайн обучение в условията на световната пандемия от Ковид;

- Участие на ученици, родители и учители в различни извънкласни форми включително и 

в благотворителни събития;

- Оказване на педагогическа и психологическа подкрепа на ученици, учители и родители;

- Ежедневна обратна връзка до родителите и информиране за учебно-възпитателната 

дейност и постигнатите резултати на учениците;

- Информиране на родителите чрез електронния дневник и/или електронната поща за 

възможностите за участие на техните деца в национални, регионални и училищни 

състезания и конкурси;



Приоритетно направление V. Осигуряване на стабилност, ред и защита 

на 

децата в училището 

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление V , училищният екип и ръководството 

продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на качеството на обучение в нашето училище 

чрез следните дейности: 

- Основен приоритет по това направление продължи да бъде закрилата на здравето и безопасността на 

учениците в училището;

- Проведоха се редица беседи, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права 

на учениците;

- Проведоха се редица беседи за превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични 

вещества сред учениците с инспектори от РЗИ, София;

- Проведоха се учения за реакция при кризи и бедствия с ученици и учители; 

- Проведоха се часове на класа от двамата психолози в училище за превенция на насилието и агресията 

сред учениците;

- Продължи политиката за възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене сред 

учениците; 

- Продължи прилаганете на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и 

зеленчуци в училище;

- Бяха допълнително обучени учители за БДП и „Първа долекарска помощ“;

- Актуализира се информационната база на училищно ниво с данни за всички ученици включително на 

техните родители и лични лекари; 

- Стриктно се следеше за спазване системата на дежурство в училище;

- Стриктно се спазваше контрола на достъп в училище.



Приоритетно направление VI. Взаимодействие с родителската общност, 

сътрудничество и активни връзки с 

общественост и органи

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление VI , училищният екип и ръководството продължиха 

усърдната си работа за задържане и повишаване на качеството на обучение в нашето училище чрез следните 

дейности: 

- Прецизно се използваще системата от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на 

учениците;

- Ежедневно се използваше електронен дневник за превенция и контрол;

- Проведоха се вътрешноучилищни обучения за повишаване на уменията за работа с родители;

- Проведоха се редица вътрешноучилищни обучения на тема „Обратната връзка е подарък“;

- Актуализира се информационната база с данни и координати за връзка с ученика и неговите родители;

- Стриктно се следеше и се работеше в посока за ограничаване на безпричинните отсъствия на учениците;

- Стриктно се спазваше графика за консултации и приемно време на учителите;

- Планираха се съвместни дейности с родителите включително и благотворителни инициативи;

- Проведоха се редица индивидуални срещи между родители, ръководство, класни ръководители и учители с 

цел подобряване на успеха и превенция на лошо поведение на учениците;

- Проведоха се редица консултации на родители и ученици от двамата психолози на училището и се оказа 

подкрепа;

- Работеше се активно с Агенция за защита на детето във връзка с дете в риск от отпадане от училище, при 

което ученика беше успешно върнат в клас и продължи образованието си;

- Училището търсеше и работеше в сътрудничество с РУО и МОН, Общинска управа, Кметство район “Витоша”

и др.

- Училището работеше в тясно сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“, Руски културен център в 

София, Институт Конфуций, София, Институт Конфуций, Велико Търново, Китайски културен център,  София, 

Посолство на Република Китай в България и др.



За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление VII , училищният екип и ръководството 

продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на качеството на обучение в нашето 

училище чрез следните дейности: 

- Прие се и се реализира програма за широк спектър от извънкласни дейности в училище, с цел по-

пълноценното ангажиране на свободното време и развитие на творческото мислене и физическа 

активност на учениците:

Приоритетно направление VII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни 

форми за свободното време на учениците и 

създаване на условия за тяхната публична 

изява, инициатива и творчество 



- Популяризираха се постиженията на учениците и учителите от извънкласните клубове по 

интереси и се проведоха редица изнесени уроци и концерти пред родителите в края на учебната 

година;

- Работеше се в посока постигане на оптимално ниво на вътрешна мотивация на учениците за 

участие в училищни и извънучилищни мероприятия и дейности, а именно:

- състезания, олимпиади, изложби, спортни форуми;

- отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния календар;

- подчертаване на националната и училищна символика- знаме, лого, униформа;

- творческа "продукция" на определени клубове по интереси;

- участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания;

- Наши ученици взеха участие в ежегодни училищни концерти;

- Продължи възпитателната дейност в посока „Деца помагат на деца“ чрез включване на наши 

ученици в подкрепа на различни благотворителни каузи.

Приоритетно направление VII. Осигуряване на широк спектър от извънкласни 

форми за свободното време на учениците и 

създаване на условия за тяхната публична 

изява, инициатива и творчество 



Приоритетно направление VIII. Развитие и подобрения във външната и 

вътрешна среда на училището

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление VIII , училищният екип и ръководството 

продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на качеството на обучение в нашето училище 

чрез следните дейности: 

- Непрекъснат процес в училището още от неговото създаване е подобряване на условията за активна 

образователно- възпитателна дейност с учениците, подобряване състоянието на външната и вътрешната 

среда и естетизация на класните и учебните помещения;

- През изминалата учебна година бяха ивършени редица подобрения на вътрешната среда, чрез изграждане 

и оборудване на нови класни стаи, закупуване на нови компютри и модернизиране на съществуващия 

компютърен кабинет;

- Всички класни стаи бяха оборудвани с андроидни монитори, което дава възможност за ежедневно 

използване на ИКТ в образованието, но също и за провеждане на комбинирано обучение- онлйан и 

присъствено;

- Всички класни стаи бяха оборудвани с озвучителна техника и уеб камери;

- Бяха успешно реализирани два проекта, със средствата от които се закупиха нови спортни съоръжения за 

физкултурния салон- дюшеци, волейболни топки, тренировъчни стълби и постелки за йога:

* Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото

възпитание, спорта за 2020 г.“

Период на изпълнение: 30.03.2021г. - 03.11.2021г.;

*Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото

възпитание, спорта за 2020 г.“

Период на изпълнение: 22.03.2022г. - 20.10.2022г.



Приоритетно направление VIII. Развитие и подобрения във външната и 

вътрешна среда на училището

- В класните стаи на учениците от начален етап бях структурирани кътове за активна 

почивка;

- Учителите съвместно с учениците изработиха и изложиха в класните стаи табла и 

материали за развитие на емоционалната интелигентност на подрастващите и 

правилата на класа;

- Изгради се стена с постижения на учениците, която ще се допълва през годините;

- Изгради се стена за излагане на проекти по приложни изкуства на учениците;

- Продължи обновяването и допълването на училищната библиотека и стимулирането на 

учениците да вземат книги за четене вкъщи;

- Редовно се поддържаше пожароизвестителната система, пожарогасителите, схемите за 

евакуация;

- Училището надгради изполването на електронния дневник чрез включване на нови 

платени модули за комуникация и отчетност с родителите;



Приоритетно направление VIII. Развитие и подобрения във външната и 

вътрешна среда на училището



ПРОЕКТИ И ТАБЛА В КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ



Приоритетно направление IX. Изпълнение на Национална стратегия за 

„Учене през целия живот"

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление IX, училищният екип и

ръководството продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на

качеството на обучение в нашето училище чрез следните дейности:

- Училищното ръководство продължи да подкрепя педагогическите специалист за

непрекъснат и постоян процес на квалификационна дейност, стимулирайки учене

през целия живот, което спомага за поддържане на висока конкурентоспособност;

- По време на пандемията от Ковид се развиха нови и разнообразни форми на учене-

дистанционно обучение, електронно учене, комбинирано учене (присъствено

обучение и изпълнение на самостоятелни задачи);

- Стимулира се преподавателския екип за участие в националните програми,

финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от

МОН: "Квалификация на директори и учители" с модули "За квалификация на

педагогическия персонал" и "За квалификация на директорите на училищата„;

- Работеше се в посока развиване на партньорствата и сътрудничеството между

училището и други центрове за обучение, неправителствени организации, местни и

международни университети;

- Работеше се в посока развиване на електронните умения на учителите и

администрацията;

- Работеше се в посока развиване на дистанционните методи за обучение.



Приоритетно направление Х. Участие в европейски национални програми и

проекти

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление X , училищният екип и 

ръководството продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на 

качеството на обучение в нашето училище чрез следните дейности: 

* Основен приоритет на ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ е участие на училището във 

всички проекти и национални програми обявени от МОН и други български, европейски 

и световни институции покриващи нашите потребности, по които частните училища 

са допустими. 



РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2021-2022 

ГОДИНА

Проект № BG01-KA-101-062065 „Европейски мобилности за професионално развитие и 

интерактивно образование“

Период на изпълнение: 01.06.2019 г.– 28.02.2021 г.

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ кандидатства, спечели и успешно осъществи проект,

финансиран в рамките на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт

„Еразъм+“. Проектът е с наименование „Европейски мобилности за професионално развитие и

интерактивно образование“ и се изпълни в периода 01.06.2019 г.– 28.02.2021 г.

Основната цел на проекта бе да се повиши професионалното развитие на част от учителите на

ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" чрез усъвършенстване на техните дигитални, културни и

социални компетентности, както и компетентностите за общуване на чужд език, чрез участие в

структурирани обучителни курсове, провеждани в интерактивна чуждестранна среда. В

резултат на изпълнението на проекта, 4 учители от училището участваха в мобилности,

посветени на следните теми:

 ИКТ за преподаване и професионално израстване;

 Креативност за преподаване и професионално израстване;

 STEAM и предприемачество;

 Приобщаващи технологии в класната стая.

Приоритетно направление Х. Участие в европейски национални програми и

проекти



• С участието си в планираните мобилности, както и в последващите дейности по 
разпространение на новите знания сред педагогическата общност, участниците 
получиха възможност за обучение и сътрудничество с цел повишаване на 
професионалния им капацитет и засилване на европейското измерение в 
работата им с учениците; 

• С осъществяването на проектните дейности училището постигна 
интернационалнизация в областта на учителската квалификация, с което се 
отговори на потребностите от обогатяване на професионалния инструментариум 
на преподавателите и засилване на капацитета им да трансферират иновативни 
и интерактивни педагогически методи и техники, чрез които да се допринася за 
формиране на един по-качествен образователен процес, способен да интегрира 
по нов и по-добър начин младите хора в общия европейски дом. Като 
дългосрочни ползи от усвоените знания и умения по време на мобилностите, 
могат да се посочат трайното приложение в работата на педагогическия 
колектив на иновативни педагогически практики,  които водят до формиране 
на ключови умения у учениците, важни за ефективната им социална интеграция 
в Европейски мащаб. Част от добавената стойност за учениците са повишаване 
на дигиталните им компетентности, опознаване на  богатството на културите в 
Европа,  формиране на дух на толерантност и любознателност към различни 
практики и обичаи;

• С цел постигане на устойчивост на резултатите и популяризиране на 
иновативните практики, усвоени в рамките на проекта, на сайта на училището 
е публикуван Наръчник с примери за добри практики, който е достъпен за 
всички представители на образователната общност.

Приоритетно направление Х. Участие в европейски национални програми и

проекти



Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото

възпитание, спорта за 2020 г.“

Период на изпълнение: 30.03.2021г. - 03.11.2021г.

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ успешно осъществи проект, насочен към повишаване на обхвата

на децата и учениците, занимаващи се със спортни дейности извън задължителните часове по

физическо възпитание. В проекта участваха всички деца и ученици от ЧСУ „Евлоги и Христо

Георгиеви“, записани за обучение през втория учебен срок на 2021 г.

Специфичните цели на проекта включват:

- Провеждане на извънкласни дейности миниум 1 седмично за всяка група;

- Изграждане на положително отношение у участниците към физическата активност като

необходимо условие за добро здраве;

Успешното изпълнение на проектните дейности доведе до успешното постигане на следните

резултати:

- Обхващане на 116 деца и ученици в допълнителни спортни дейности минимум 1 път седмично;

- Формирани на трайни спортни навици у децата и учениците към редовни спортни упражнения;

- Повишена физическа активност на децата и учениците;

- Подобрен здравен статус на участниците.

Приоритетно направление Х. Участие в европейски национални програми и

проекти



Чрез изпълнението на проекта се повиши интензивността на спортните занимания сред децата и

учениците, като по този начин се стимулират навици за здравословен начин на живот,

възприемане на физическата активност като важен елемент от обучението и възпитанието. В

допълнение децата и учениците са стимулирани към възприемане на ценности и отношения,

които се стремим да постигнем изградим в нашето общество, произтичащи от природата на

спорта - колективност, дисциплина, търпение едни към други, толерантност, но и конкурентност

и желание за победа. Дейностите в изпълнение на проекта включват игри и групови

състезателни занимания. Основните пособия, закупени в резултат на изпълнението на проекта

включват дюшеци, волейболни топки, тренировъчни стълби и постелки за йога.

Приоритетно направление Х. Участие в европейски национални програми и

проекти



Проект „Предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото

възпитание, спорта за 2020 г.“

Период на изпълнение: 22.03.2022г. - 20.10.2022г.

В проекта участваха всички 149 деца и ученици от ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“, записани за обучение

към началото на втория учебен срок на 2022 г. Със средствата са осигурени активното участие на всички

ученици в спортни дейности като игри и групови състезателни занимания чрез закупуването на спортни

уреди и пособия за провеждане на физически активности в училището - топки за футбол, хандбал, пилатес,

баскетболен кош и баскетболна топка, пособия за бадминтон, комплект за тенис, уред за препядствие с три

нива, лост за набиране и др.

Предвидените дейности включват игри и групови състезателни занимания, чиято цел е подобряване на

тяхното здраве и физическа дееспсособност като развиване на бързина, ловкост и двигателни умения;

развиване на координация и работа в екип; усъвършенстване на сила и издръжливост; ангажиране на

учениците в допълнителни спортни дейности.

Основната цел на проекта бе да се повиши интензивността на спортните занимания сред децата и 

учениците чрез подобряване на условията за физическо възпитание и спорт, с които ЧСУ „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ разполага. По този начин са насърчават навици за здравословен начин на живот, възприемане 

на физическата активност като важен елемент от обучението и възпитанието. 

Чрез изпълнението на проекта и закупуването на тези спортни пособия в училището са внедрени най-

разнообразни физически дейности и по този начин учениците са допълнително мотивирани да се забавляват 

и да възприемат физически активен начин на живот, извън задълженията им в училище.

Приоритетно направление Х. Участие в европейски национални програми и

проекти



Проект „Студентски практики“ 

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН

„Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИ

ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ се регистрира и работи като обучаваща организация

по проект „Студентски практики“ и приема студенти за допълнително практическо

обучение в реална работна среда .

Резултатите от работата ни по този проект са следните:

- Подпомагаме създаването на устойчиви механизми и възможности като работодател

за подбор на студенти, които доказват умения си в реална работна среда, и за

непосредственото им включване в пазара на труда.

– По този начин училището дава възможност да се улесни прехода от образователните

институции към работното място и да се повиши успешната реализация на младите

хора на трудовия пазар;

- Училището има възможност да подбира най- добрите студенти, млади и амбициозни

учители, които са мотивирани да работят за качественото образование и възпитание на

нашите ученици.
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СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

За поредна година ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ се възползва от схемите за предоставяне

на плодове и зеленчуци в училищата по проект на Държавен донд "Земеделие". Програмата се

финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния

бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по

програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани

за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на

консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Качеството на храните е в

съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на

Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като

се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на

трайност.

СХЕМА УЧИЛИЩНО МЛЯКО

Министерството на образованието и науката сключва споразумение с Държавен фонд

"Земеделие" за осигуряването и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Българската

агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните

по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от

подрастващите. Целта е подобряване на хранителните навици на децата и учениците в

дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни

продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата,

учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно

хранене.
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Реализирани вътрешно-училищни проекти: 

1. Проект „Училище на бъдещето днес" чрез:

- Поддържане на безжичната инфраструктура (Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

- Изграждане на Интерактивни андроидни монитори във всички класни стаи.

- Разширяване на компютърната зала в училището с оглед все по- активното навлизане на

технологиите в учебния процес.

- Подмяна на компютрите в кабинетите и класните стаи.

- Активно обучение на всички колеги за работа с андроидни монитори.

2.Проект „Поддържане на училищния сайт". Този проект е постоянен.

3.Проект „Връзки с родителите" чрез:

- Електронна поща на всяка паралелка. Този проект е постоянен.

- Електронен дневник. Този проект е постоянен.

Приоритетно направление Х. Участие в европейски национални програми и
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4. "Извънкласно четене“. Училището кани различни автори веднъж месечно, за да говорят пред децата от
началния етап по предварително зададени теми и да четат художествена литерура заедно.

Ето и реалзираните ни гостувания за 2021-2022 г.

* На първи клас гостува Мая Бочева, автор и илюстратор и представи приложението “Кой светна Луната” и 
“Зелената планета”, което е двуезичен буквар.

* “Извънкласно четене – мисия възможна” продължва с гостуването на Вера Асенова.  Пред начален етап
авторката представи емоционалната книга – “Птичето и дървото”. Учениците имаха шанс да почерпят
вдъхновение и да се сдобият с автограф. От “Софтпрес” бяха подготвили изненади за всички.

* “Белите им прилягат”- заглавие, което плени младите читатели от първи клас. Забавно и поучително
четиво, в което учениците силно се припознаха. Благодарим на издателство “Емас” , че бяха наши гости!
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Приоритетно направление Х. Участие в европейски национални програми и

проекти

* Книга с кауза- „Приказки подаръци” беше представена на двата първи класа през месец декември в училище. 
Книгата съдържа 25 коледни приказки от авторите на “Софтпрес”. Освен коледен дух книгата възпитава у децата
важни ценности, които един млад човек трябва да притежава. Емпатията е едно от тях. Учениците бяха
развълнувани да добавят книгата в своята библиотека, защото знаеха, че част от средствата ще отидат при деца в 
неравностойно положение. Благодарим на “Софтпрес”, че бяха наши гости и ни направиха част от това пътуване.

* “Извънкласно четене, мисия възможна” продължи с гостуването на Иван Раденков. Целият начален етап
искрено се смя с новата му книга “Фалшив речник на смешните фрази”. Авторът успя да “зарази” децата с 
позитивизъм и след срещата учениците от начален етап се заеха с изработването на собствена книга. Какво по-
показателно от това? Благодарим на издателство “Ентусиаст” и Иван Раденков, че накараха децата да впуснат
неограниченото си въображение в действие.

* “Поход на книгите”- Във връзка с “Поход на книгите” на учениците от начален етап в ЧСУ “Евлоги и Христо
Георгиеви” гостуваха Десислава Найденова и Кирил Иванов. Те са автори и илюстратори на книга “Гледай си в 
краката, Хана”, издателство “Каничка”. Успяха да предизвикат чудесна дискусия, като отговорят на множеството
въпроси на учениците.



ПРОЕКТ “ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ“
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Реализирани международни проекти и партньорства: 

- През декември 2020 г. ЧСУ „Евлоги и Христо Георгиеви“ подписа споразумение с International

Business School, Beijing Foreign Studies University (CHINA). Надяваме се и силно вярваме, че ще

имаме много съвместни проекти заедно и че много от нашите ученици ще имат възможност да

продължат образованието си в Китай.

- На 8 юни 2021 г. директорът на ЧСУ “Евлоги и Христо Георгиеви” подписа споразумение с 

двуезично училище Ningbo Zhenhai Jiaochuan (Нинбо Джънхай Дзяочуан). Стъпвайки върху 

принципите за взаимно доверие и равноправие, двете училища стават побратимени и ще разгръщат 

обмена в областта на обучението и преподаването в следните аспекти:

1.Обмен на учители

Двете страни ще си сътрудничат и ще обменят опит онлайн и на място в областта на обучение за 

задълбочаване квалификацията на учителите, ежедневното обучение на учениците, изследванията на 

учениците.

2. Интеракция с учениците

По време на зимните и летните ваканции учениците от двете училища ще провеждат 2-3 седмици 

обмен, за да добият задълбочен опит в класната стая; да се търсят нови перспективи в образованието 

и преподаването; да се осъществява обмен в областта на културата и изкуствата между двете страни.

https://ypstatic.cnnb.com.cn/yppage-

share/news/share/news_detail?newsId=60c0793ae4b02f086d334bf8&type=wxfs&fbclid=IwAR3IcdB7eCvw

mrMq7ZRC522ET1iQRjAkLuvV1mD5xd1UMvIfv7VLW3C715o
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Приоритетно направление XI. Училищна е-политика

За учебната 2021-2022 година по приоритетно направление XI , училищният екип и

ръководството продължиха усърдната си работа за задържане и повишаване на качеството

на обучение в нашето училище чрез следните дейности:

- Продължи модернизиране и развитие на материално- техническата база на училището в

сферата на информатизацията (компютърна и друга техника, интернет свързаност);

- Продължи внедряване в образователния процес на новите информационни и

комуникационни технологии с цел повишаване на ефективността на образователно-

възпитателния процес;

- Изгради се кабелна и безжична връзка с Интернет навсякъде в и около училището;

- Активно се използваха социалните мрежи за популяризиране на училището и споделянето

на добри практики;

- Насърчи се използването на електронни книги и електронни учебници в ежедневната

работа на учителите;

- Разшири се използване на ИКТ в управлението на училището с цел повишаване

ефективността на контрола.



1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти и учебни програми;
2. Надграждане на знанията и уменията по математика и български език чрез 
разширяване на учебното съдържание по допълнителни сборници и помагала;
3. Интензивно чуждоезиково обучение с възможност за избор между китайски и руски 
език с хорариум 10 часа седмично за начален и прогимназиален етап и 18 часа 
седмично за гимназиален етап;
4. Обучение по английски език, като втори чужд език, още от подготвителна група и 1. 
клас до 12.клас;
5. Практическо използване на усвоените знания и умения чрез работа по групови 
проекти;
6. Индивидуално профилиране в зависимост отинтересите на ученика чрез включване в 
различни клубове по интереси- пиано, роботика, шах, чужди езици, футбол, приложни 
изкуства, танци и др.;
7. Развитие на умение за критично мислене като ключова компетентност на нашето 
съвремие;
8. Развитие на умение за говорене пред аудитория и презентационни умения;
9. Развитие на меки умения- лични навици, език, начин на комуникация, управление 
на поставени задачи, отношения със съученици, родители и учители;
10. Подбрана и мотивираща учебна среда.

10 ПРИЧИНИ ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО СИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ



НАШАТА МИСИЯ
• Силно вярваме, че успешно завършилите нашето училище деца 

ще станат бъдещите лидери и дипломати в българо-китайските 
международни отношения.
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