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АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА 

Учебното заведение се намира във Варна -  третия по големина град в България, град с 

добре развита икономическа и туристическа инфраструктура. В последните години се 

наблюдава тенденция на миграционен поток от младо население към големите градове. 

Посочените фактори, както и извоюваният престиж на училището, способстват  за добра 

пълняемост на паралелките. Училището осъществява адекватен на социо-демографските 

характеристики на населеното място прием.  

  СИЛНИ СТРАНИ 

Училището осъществява отлична подготовка, благодарение на която много наши 

ученици заемат призови места на национални и международни конкурси, състезания и 

олимпиади и имат традиционно отлично представяне на зрелостниците на ДЗИ – 15 място в 

страната и 1 място в града. Тези успехи допринасят за реализацията на учениците след 

завършване на гимназията. 

-  В ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ всички учители са с висше образование и притежават 

необходимата квалификация. 

-  В последните три години се постига почти стопроцентово заместване на отсъстващите 

учители.  

-  В работата на педагогическата колегия се прилагат иновативни практики. 

-  Гимназията поддържа активни контакти и партньорски взаимоотношения с редица 

външни институции.  

-  Учениците имат възможност да участват във вътрешноучилищни, национални и 

международни проекти. 

-  Като цяло възпитанието, което учениците на гимназията получават в семействата си, е в 

дух на уважение и респект към училището, учителите и образователния процес. В работата си 

със семействата, училището разчита и получава в голяма степен подкрепата на родителите и 

осъществява  диалог, който дава най-добър резултат за развитието на учениците.  

- Училището прилага политика за подкрепа личностното развитие на младите хора и 

училищна програма за противодействие на тормоза и насилието.  

-  Налице са въведени трайни практики, свързани с ритуализацията на училищния живот, 

както и установени традиции.  

-  Работа по Национални програми – „Ученически олимпиади и състезания“. 

-  Училището разполага с добра материално-техническа база. 

СЛАБИ СТРАНИ 

- Наблюдават се отделни случаи на ученици с незадълбочена подготовка, при която с по-

малко усилия и повърхностни знания се постигат положителни резултати.  

- Възможностите на материалната база ограничават част от дейностите и инициативите, 

които биха поставили училището в по-благоприятна позиция спрямо други конкурентни 

училища. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

- Основно предизвикателство за учители, ученици и родители е въвеждането на новия закон 

за предучилищно и училищно образование, новите образователни стандарти и нормативна 

уредба за дейността ни.  

- Социално-икономическите промени в обществото доведоха в последните години до 

появата на повече случаи за работа с деца в риск, което изисква придобиване на нови 

компетенции. 

- Все по-често работим с родители, които търсят правата си, но пренебрегват задълженията 

си. 

- Ново предизвикателство за учители, ученици и родители е усъвършенстване методите на 

обучение в електронна среда от разстояние  в условията на пандемия.  

- През учебната 2020-2021 предизвикателство ще бъде и осигуряването на безопасни 

условия на учебния процес в продължаващата епидемична обстановка.  

БЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГИМНАЗИЯТА 

Утвърденото добро име на гимназията на локално и национално ниво, високите 

постижения на нашите ученици и тяхната професионална реализация, добрата квалификация 

на учителския екип, използването на иновативни практики създават благоприятна основа за 

реализиране на разнообразни дейности и инициативи, които да доведат до постигане целите  

на стратегията. 

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с гражданско 

съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение 

според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на 

демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен 

свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Поддържане 

и усъвършенстване на педагогически екип, който да осигури усвояването и формирането на 

общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и творческите заложби, 

стимулиране евристичното мислене на учениците с цел постигането на трайни знания, умения 

и отношения. 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Утвърждаване на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” като водещо сред профилираните гимназии във 

Варна и страната училище, способстващо за придобиване на компетентности, необходими за 

успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот. 

Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум, утвърждаването 

му като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и 

зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в 

осъществяване на образователно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като 

гражданин на  България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да 

открива и насърчава развитието и реализацията на силните страни и заложби на всеки ученик, 

да формира устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот. 

  



ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ – ВАРНА 

9010 Варна, кв. „Чайка“, п.к. 148; тел. +359 52 302376, veg_varna@abv.bg, http://5eg.org 

 

ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ” 

 Качество на образователните дейности 

 Устойчиво развитие на училището  

 Утвърждаване на училището като водещо сред профилираните гимназии във Варна и 

страната 

 Цялостната работа на педагогическата колегия с учениците, пряко и косвено, е 

насочена към възпитаване на общочовешки ценности и качества, социални и личностни 

умения. 

 

ЦЕЛИ, КОИТО ОТРАЗЯВАТ ПРИОРИТЕТИТЕ 

1. Провеждане на образователни дейности, отговарящи на потребностите на учениците  

и на нормативните изисквания и стандарти. 

2. Провеждане на политика за подкрепа на личностното развитие и израстване на 

младите хора. 

3. Повишаване на образователните постижения и превенция на отпадането от училище. 

4. Повишаване на мотивацията и квалификацията на педагогическите специалисти. 

5. Развитие на социалния диалог семейство – училище. 

6. Активизиране на взаимоотношенията на гимназията с НПО, бизнес, образователни и 

културни институции. 

7. Подобряване и естетизиране на материално-техническата база. 

8. Активно популяризиране на успехите и дейностите на гимназията. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

1. УЧЕБНА И ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ   

Дейности/мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

1. Изработване и приемане на план за квалификация на учителите. 14.09.2020 г. 
Комисия за план за 

квалификация 
Директор 

2. Създаване условия за повишаване квалификацията на учителите. постоянен 
Зам. Директори, 

Председатели на МО 
Директор 

3. Създаване на организационни и санитарно – хигиенни условия за рационална 

организация на учителския и ученически труд и създаване на условия за 

съхраняване на здравето на учениците, както и на учителите и останалата 

част от персонала.  

постоянен 
Зам. Директор 

АСД 
Директор 

4. Навременно изготвяне на седмичното разписание. 
15.09.2020 г., 

04.02.2021 г. 

Комисия за 

изработване на 

седмичното 

разписание 

Директор 

5. Изготвяне на годишните планове на класовете, съобразени с рамковите 

изисквания на МОН. 
 септември 2020 г.  Класни ръководители Директор 

6. Сформиране на групи за извънкласни дейности за учебната година. 
септември/ 

октомври 2020 г 

Дарина Маркова 

учители 
Директор 

7. На сбирки на МО да се приемат планове за работа на обединенията. 14.09.2020 г. Председатели на МО Директор 

8. Въвеждане на иновативен модел на обучение 1:1 чрез използване на 

устройства Chrombook 
Втори учебен срок 

Данела Димитрова 

Маргарита Велева 
Директор 

9. Провеждане на отложената защита за билингвален сертификат по френски 

език 

септември – 

октомври 2020 

Димитричка 

Йорданова,  

учители по ФЕ 

Директор 

10. Подготовка и участие на учениците от 11. клас- френски език за билингвално 

сертифициране. 

октомври 2020-  

май 2021 г. 

Димитричка 

Йорданова 

учители по ФЕ 

Директор 

11. Председателите на МО, съвместно с библиотекаря, да съдействат на 

учителите за получаване информация за новоизлязла литература по 

съответните специалности. 

постоянен 
Председатели на МО, 

библиотекар 
Директор 
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12. В часовете за профилирана подготовка да се осигурят условия за усвояване 

на знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети, 

съответстващи на държавните стандарти, съгласно училищния учебен план. 

постоянен всички учители Директор 

13. Да се направи проверка на подготовката на учениците чрез начален преговор 

и контролен тест – входящо ниво. 
10.10.2020 г. всички учители Директор 

14. Да се изготвят графици за провеждането на контролни и класни работи. 
октомври 2020г., 

февруари 2021 г. 
Зам. директори Директор 

15. Да се посочат отговорници на класовете и се избере общоучилищен 

Ученически съвет. 
октомври 2020 г. 

Дарина Маркова, 

Лина Кръстева 
Директор 

16. Ръководството на училището и учителите да работят за подготовката и 

участието на учениците от всеки клас в национални конкурси, състезания и 

олимпиади. 

според графика всички учители Директор 

17. Във връзка с подобряване на здравословното състояние, физическата 

активност и формиране на навици за системни занимания на учениците със 

спортни дейности: 

- да се провеждат училищни първенства; 

- да се създават условия за оптимално използване на базата. 

постоянен учители по ФВС Директор 

18. Издигане на по-високо ниво на индивидуалната работа с учениците. 

Консултации между класните ръководители и училищния психолог или 

педагогическия съветник. 

постоянен 

кл. ръководители, 

Дарина Маркова, 

Лина Кръстева 

Директор 

19. Цялостен контрол за спазване на държавните образователни изисквания по 

учебните дисциплини. 
постоянен Зам. директори Директор 

20. Тематичен контрол: 

- провеждане на учебни занятия;  

- посещаемост на часовете. 

постоянен Зам. директори Директор 

21. Организиране и провеждане на сесия на Изпитния център към АVO BELL по 

формата на Кеймбридж 
декември  2020 г. Маргарита Велева  Директор 

22. Организиране и провеждане на сесиите на Изпитния център ГПЧЕ „Йоан 

Екзарх“ Пиърсън. 
юни  2021 г. Цецка Тодорова Директор 

23. Организиране и провеждане на открити уроци по история в музеи. постоянен учители по история Директор 

24. Организиране и провеждане на изнесени уроци по физика и астрономия.  април – юни 2021 г. учители по физика Директор 

25. Организиране и провеждане на изнесени уроци по география. постоянен учители по география Директор  

26. Двигателна активност при човека – открит урок с ученици от профил Физика, 

Химия и Биология. 
април-май 2021 учители ПНЕ Директор 

27. Участие в конференции и уебинари на професионалните асоциации и съюзи. постоянен всички учители Директор 
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2. ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ, СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСКУРЗИИ 

 

Дейности/мероприятия Срок за изпълнение Отговорни лица Контрол 

1. Сформиране на спортни модули по групи и спортни дисциплини. септември 2020 г. учители  по ФВС Директор 

2. Работа по Национални програми „Ученически олимпиади и 

състезания“ и други. 
учебна 2020/ 2021 г. 

Зам. директор 

ръководители на групи 
Директор  

3. Красотата на немския език чрез музика и стих – отбелязване на 

Европейския ден на езиците. 
 септември 2020 г.  

учители по НЕ – 8. и 9. 

клас 
Директор 

4. Отбелязване на Европейския ден на езиците. септември 2020 г. учители по ФЕ и АЕ Директор 

5. Участие на представителните отбори на гимназията в „Ученически 

игри“, организирани от МОН и МС. 

октомври – юни 

2020/2021 г. 
учители по ФВС Директор 

6. Празник на шоколада октомври 2020 
Учители по немски 

език 
Директор 

7. Провеждане на вътрешен кръг на състезанието по речеви и 

комуникативни умения на английски език. 
октомври 2020 г. 

Цецка Тодорова  

Даниела Рангелова 
Директор 

8. Участие в многоезичното състезание. октомври 2020 г. учители по ЧЕ Директор 

9. Участие в състезание на издателство „Клет“- на немски език. учебна 2020/2021 г. учители по НЕ Директор 

10. Национален конкурс „ Морето, морето, морето...“. ноември 2020 г. учители по ИТ и БЕЛ Директор 

11. Участие в състезанията по дебати и публична реч, организирани от 

фондация BEST. 
учебна 2020/ 2021 г. 

Данела Димитрова и 

американски лектор 
Директор 

12. Участие в олимпиади по различните учебни дисциплини. Постоянен всички учители Директор 

13. Конкурс за изпълнение на песен на чужд език – „ Аз пея“. декември 2020 г. Учител по музика Директор 

14. Кулинарно пътешествие за Коледа и Великден 
Декември 2020, април 

2021 

Марианна Мутафова,               

Цветанка Димова,                   

Евгения Недялкова 

Директор 

15. Състезание „ Какво? Къде? Кога?“. учебна 2020/ 2021 г. 
Диана Пенчева 

Румяна Тултукова 
Директор 

16. Участие в “PAD” – олимпиада. 
декември/януари  

2020/2021 г. 
учители по НЕ Директор 

17. Проект за най-хубава немска дума декември 2020 г.  
Диана Грънчарова 

Диана Пенчева 
Директор 

18. Европейска олимпиада по статистика януари 2021 Елена Димитрова Директор 
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19. Участие в националното състезание по математическа лингвистика. януари 2021г. Нина Шуман Директор 

20. Подбор и организиране  на ученици от 10 клас, изучаващи френски език 

за участие по програма за реципрочен езиков обмен „Ронсар“. 
януари- май 2021г. Мирослав Станчев Директор 

21. Национален конкурс „Любовта в нас“ за литературно творчество и 

компютърна рисунка. 
февруари 2021 г. учители по БЕЛ и ИТ Директор 

22. Участие в състезание по креативно писане на английски език. 
януари/февруари  

2021 г.  

Деница Христова 

Даниела Рангелова 
Директор  

23. Празник на приказката  юни 2021 г. 

Марианна Мутафова,               

Цветанка Димова,                   

Евгения Недялкова 

Директор 

24. Участие в състезанията по английски, организирани от изд. Пиърсън. януари 2021г. 
Цецка Тодорова 

Пламена Радева 
Директор 

25. Участие в състезанията по английски,  организирани от Асоциацията на 

Кеймбридж училищата в България – Лингвистично кенгуру. 
февруари 2021г Маргарита Велева Директор 

26. Състезание по физика на френски език. март 2021 г. 
Димитричка 

Йорданова 
Директор 

27. Участие в конкурс „Предизвикателството да четеш на френски език“. март 2021 г. учители по  ФЕ Директор 

28. Литературно състезание по зададена картина март 2021 
учители по немски 

език 
Директор 

29. Състезание за четене 8 клас март 2021 
учители по немски 

език 
Директор 

30. Изпит за немска езикова диплома 
октомври 2020 

– март 2021 

учители по немски 

език 
Директор 

31. Участие в щафетната обиколка  на Радио Варна. март 2021 г. учители по ФВС Директор 

32. Участие в ученическа „Купа Варна“. март – юни 2021 г. учители по ФВС  Директор 

33. Участие в турнира за купата на ректора на Икономически Университет 

Варна: „Спортен диалог“. 
март – април 2021 г. учители по ФВС Директор 

34. Участие в литературната награда „Гонкур“ на ученици от 11. клас, 

изучаващи френски език. 
март 2021 г учители по ФЕ Директор 

35. Национално състезание по изобразително изкуство март-май 2021 Диляна Иванова  

36. Национално състезание „Географиада“. април 2021 г. учители по  география Директор 

37. Състезание по странознание  април 2021 г. учители по география  Директор 

38. Лекоатлетически крос „Великден с децата на Варна“. април 2021 г. учители по ФВС Директор 
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39. Ден на Земята - изложба на макети и обемни модели по природни науки. април 2021 г. учители по ПНЕ Директор 

40. Национален литературен конкурс „ Писма до себе си“. април 2021 г. учители по БЕЛ Директор 

41. Олимпиада на Бавария април-май 2021 
учители по немски 

език 
 

42. Международен ден на предизвикателството. май 2021 г. учители ФВС Директор 

43. Литературно състезание „Този безкраен свят“ май 2021 
учители по немски 

език 
Директор 

44. Фолклорно надиграване.  май 2021 г. 
учители ФВС 

класни ръководители 
Директор 

45. Национален ученически конкурс на тема „Който спаси един човешки 

живот, спасява цяла Вселена“ 
май 2021 г. учители по БЕЛ Директор 

46. Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Хр. 

Ботев“ 
май 2021 г. учители по БЕЛ Директор 

47. Национален литературен конкурс „ Петя Дубарова“. май 2021 г.  учители по БЕЛ Директор 

48. Участие в Общински турнир по плажен волейбол. май – юни 2021 г. учители по ФВС Директор 

49. Подготовка на пиеса на английски език и реализирането й. май 2021 г. 

Златинка Караджанова 

Деница Христова и 

американски лектор 

Директор 

50. Провеждане на вътрешноучилищни състезания по баскетбол, волейбол 

и футбол. 
Постоянен 

Калинка Георгиева 

Милена Язмаджиян 
Директор 

51. Зелена седмица. юни 2021 г. учители по ПНЕ Директор 

52. Международен екологичен форум „ Сребърна“.   юни 2021 г. учители по география Директор  

53. Участие на ученици, изучаващи френски език в международния 

празник на музиката – 21.06. 
  юни 2021 г. учители по ФЕ Директор 

54. Модерен поглед към класическата немска приказка. юни 2021 г.  

Марианна Мутафова, 

Евгения Недялкова, 

Цветанка Димова 

Директор 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНИЦИ 

 

Дейности/мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

1. Откриване на учебната година. 15.09.2020 г. 
кл. ръководители  

10. клас 
Директор 

2. Честване Деня на народните будители. 01.11.2020 г. кл. ръководители  Директор 

3. “Ти рискуваш!” – отбелязване на световния ден за борба срещу СПИН. 01.12.2020 г. 
Лина Кръстева, 

Дарина Маркова 
Директор 

4. Коледна украса на гимназията (етажи и фоайе). декември 2020 г. 
кл. ръководители 

 9. клас 
Директор 

5. Благотворителен коледен базар.  
18 – 21 декември 

2020 г. 

Лина Кръстева, 

Дарина Маркова, 

кл. ръководители 

Диляна Иванова 

Директор 

6. Коледен благотворителен концерт на талантите. декември 2020 г. 

Лина Кръстева, 

Дарина Маркова, 

кл. ръководители  

11. Клас 

Директор 

7. Организиране на най - масовото коледно хоро. декември 2020 г. учители по ФВС Директор 

8. Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски. февруари 2021 г. 

Зам. директори, 

учители по история и 

ФВС 

Директор 

9. Благотворителна инициатива по случай 1-ви март. „Ден в червено и бяло“. март 2021 г. 

Лина Кръстева,  

Дарина Маркова 

кл. ръководители 

Директор 

10. Честване на 3-ти  март - национален празник на България. 03.03.2021 г. 

кл. ръководители и 

учители по история и 

ФВС, учител по 

музика 

Директор 

11. Седмица на франкофонията и включване в дейностите, организирани от 

Френския институт – гр. Варна. 
постоянен учители по ФЕ Директор 

12. Отбелязване на патронния празник на гимназията май 2021 г. 
учители по ФВС, БЕЛ 

и учител по музика 
Директор 
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13. Тържествено изпращане на абитуриентите. май 2021 г. 

кл. ръководители на 

12. клас 

 учители по БЕЛ  

Директор 

14. Връчване на немските дипломи DSD II. май 2021 г. 
Диана Грънчарова 

 Дора Лазарова 
Директор 

15. Честване на празника на славянската писменост и култура. 24.05.2021 г. 

кл. ръководители  

8. и 9. клас,  

учители по ФВС 

Директор 

16. Спортен празник на училището. май 2021 г. учители по ФВС Директор 

17. Връчване на дипломите за завършено средно образование. юни 2021 г. 

Директор 

Зам.директори, 

кл.ръководители – 

12. клас 

Директор 

 

 

4. АДМИНИСТРАТИВНА, СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

Дейности/мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

1. Проверка на документация. септември 2020 г. Зам. директор  Директор 

2. Пролетно почистване на района на гимназията. април 2021 г. 
кл. ръководители  

9. клас 
Директор 

3. Поддържане на „Витрина на наградите” във фоайето на училището. постоянен 
Зам. директор, 

домакин, учители 
Директор 

4. Поставяне и обновяване на табла в коридорите за ученически изяви от 

проектна дейност. 
постоянен 

Зам. директори, 

всички учители 
Директор 

5. Кандидатстване по проекти за финансиране и обогатяване на МТБ.  постоянен Зам. директори Директор 

6. Обогатяване на електронния архив към библиотеката. постоянен 
Зам. директори, 

библиотекар 
Директор 

7. Системна работа за опазване на МТБ. постоянен 
Зам. директори, 

учители 
Директор 

8. Проверка на училищната документация: дневници, лични картони, 

ученически карти, книга за подлежащи. 
постоянен Зам. директори Директор 
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5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

Дейности/мероприятия 
Срок за 

изпълнение 
Отговорни лица Контрол 

1. Съобразяване дейността на класните ръководители с изискванията на МОН 

за безопасно поведение и реагиране при терористични действия, бедствия, 

аварии и други екстремни ситуации. 

учебна 2020/2021г. 
Зам. директори, 

учител по ФВС, 

кл. ръководители 

Директор 

2. Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение – 

дейности по изпълнение на механизъм за противодействие на тормоза в 

училище. 

учебна 2020/2021 г 
Училищен 

координационен 

съвет 

Директор 

3. Определяне на координатор, който организира процеса за осигуряване на 

обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. 
септември 2020 г. Директор Директор 

4. Обща подкрепа за личностно развитие, насочена към всички ученици в 

класа, гарантираща участието и изявата им в образователния процес и в 

дейността на училището . 

учебна 2020/2021 г. 
кл. ръководител, 

Дарина Маркова, 

Лина Кръстева 

Директор 

5. Извършване оценка на индивидуалните потребности и изготвяне на план за 

подкрепа на ученика от ЕПЛР, при необходимост. 
учебна 2020/2021 г. 

кл. ръководител, 

Дарина Маркова, 

Лина Кръстева 

Директор 

6. Осъществяване на екипни срещи, съвместно с родителите. учебна 2020/2021 г. 
кл. ръководител, 

Дарина Маркова, 

Лина Кръстева 

Директор 

7. Провеждане на  занятия в класовете по връстников подход от училищния 

превантивен клуб. 
учебна 2020/2021 г. 

Дарина Маркова, 

Лина Кръстева 

 кл. ръководители 

Директор 

8. „Продължи напред!“ – дни на кандидатстудента от Пета. учебна 2020/2021 г. 
Дарина Маркова, 

Лина Кръстева 
Директор 

9. Провеждане на психологически тренинг с класовете по теми, предложени 

от педагогически съветник. 
постоянен 

Дарина Маркова, 

Лина Кръстева 
Директор 
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10. Провеждане на срещи в рамките на традицията “Петък в Пета” с изявени 

бивши ученици на гимназията и личности от политическия, обществен и 

културен живот. 

постоянен учители Директор 

11. Поддържане на интернет страница на гимназията, летописната книга, 

както и връзки към подходящи сайтове. Своевременно актуализиране на 

информацията. 

постоянен 
Ивайло Иванов,  

учители 
Директор 

12. Ежемесечно отразяване на постиженията на ученици и учители в сайта на 

гимназията , печатни и електронни издания. 
постоянен 

Ивайло Иванов,  

учители 
Директор 

13. Да се следят културните изяви на Варна. постоянен кл. ръководители 
Зам. 

Директори 

14. Взаимодействието с родителите да се осъществява чрез родителски срещи 

с класните ръководители и преподавателите по отделните дисциплини, 

които да се осъществят три пъти през годината: в началото на учебната 

година и един месец преди края на първи и втори учебен срок, както и в 

приемното време на класните ръководители. 

постоянен кл. ръководители Директор 

15. Обсъждане проблемите на училището и съвместната дейност с 

Училищното настоятелство. 
постоянен Директор  

 

Годишният план за работа на училищния колектив на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – Варна за 2020/2021 учебна година е съобразен със 

Стратегията за развитие на гимназията за периода 2020-2024 година, визията и целите, изложени в съответните документи. 

Годишният план за работа на училищния колектив на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – Варна за 2020/2021 учебна година е приет с решение на 

Педагогическия съвет - Протокол № 14 от 14.09.2020г. 


