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  История

Началото е поставено през месец март 1913 година с откриването на класно
училище в частна къща, в близост до черквата. Първият начначен учител е Андрей
поп Янев от село Годлево, Мехомия, и първата учителка на девойките – Стефка
Стойчева. Трудни и тежки са първите години. Учителите се привличат от цялата
територия, населявана с българи – Горна Джумая, Неврокопско, Кукушко, Щип,
Видин, Шумен, Дойран, Цариград. Значителен напредък бележи просветното дело в
Симитли след Първата световна война. Първата главна книга датира от 1918 година.
През учебната 1918/1919 година в първо отделение постъпват 6 ученици, а във
второ – 8 ученици, а в трето – 9. Общият им брой е 23, от тях осем са момичета. За
следваща учебна година броят на учениците значително нараства – в първи клас
постъпват 26 ученици. През учебната 1921/1922 в първи клас постъпват 30 ученици.

Учебната 1925/1926 година е забележителна с прерастването на училището в пълно
начално училище с четири отделения и 68 деца. През 1929/1930 учебна година
училището става Народна смесена прогимназия с пълно третокласно образование и
общ брой ученици 206. През 1945/1946 учебна година броят на децата, обучаващи
се в училището, е 484. През 1950/1951 учебна година директор на Народно основно
училище „Св.св.Кирил и Методий” е А.Велинова. През 1954/1955 година училището
прераства в Народно средно училище. Директор на училището тогава е бил Славчо



Димитров. Броят на учениците в гимназиалните класове е 352, сформирани в 10
паралелки. През 1981 година училището става Единно средно политехническо
училище (ЕСПУ). През 1991 година училището става Средно общообразователно
училище (СОУ). През 2016 от Средно общообразователно училище става Средно
училище(СУ). Дълги години директори на училището са били Иван Иванов, Лазар
Лигов, Славчо Димитров (1955 – 1957), Георги Благоев (1962 – 1987), Йордан Костов
(1988 – 1997), Цветанка Симеонова (1998 – 2016), Таня Янкова(от 2016година).
Броят на учениците непрекъснато расте и през 1927 година се построява първата
училищна сграда.Днешната сграда е строена на няколко етапа – 1951 година – 12
класни стои, 1954 година се строи трети етаж. През 1976 година се прави генерален
ремонт на сградата, а на следващата година започва строежът на източното крило.

  База

Изгpaдeни ca ĸлacни cтaи нa oтĸpитo, нeпoдвижнa cцeнa зa пpoвeждaнe нa
oбщoyчилищни мepoпpиятия c тъpжecтвeн xapaĸтep. Haпpaвeн e ocнoвeн peмoнт нa
oгpaдaтa нa yчилищния двop. Peмoнтиpaн e физĸyлтypният caлoн. Πoдмeнeни ca
cтapитe ocвeтитeлни тeлa c eнepгocпecтявaщи в yчилищнaтa cгpaдa, ĸoeтo щe



p p щ y щ p д , щ
дoвeдe дo пoнижaвaнe нa paзxoдитe зa ocвeтлeниe в yчилищeтo c 30% и дo
зaвишaвaнe ĸaчecтвoтo нa yчeбнaтa cpeдa. Изгpaдeн e ĸoмплeĸc oт cпopтни игpищa
и cъopъжeния cъc cлeднитe cпopтни пoлeтa: игpищe зa фyтбoл, игpищe зa
бacĸeтбoл, игpищe зa тeниc нa ĸopт, игpищe зa тeниc на корт, игрище за вoлeйбoл,
пиcтa зa бягaнe.
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  Мисия

Осигуряване на оптимални условия за висококачествено образование на учениците,
обучавани в училището, насочено към формиране и развитие на креативно мислене,
активна гражданска позиция, толерантност, иновативност, организираност,
целенасоченост, свободен и предприемчив дух.
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ц , д р д р ду
Учебното заведение осигурява равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване
в системата на училищното образование на учениците като предпоставка за
пълноценна личностна реализация.

  Визия

Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град Симитли - модерно,
конкурентоспособно и привлекателно профилирано училище, гарантиращо
качествено и иновативно образование.
• То ще запази своя облик и традиции и ще се развива като средно училище.

• Ще бъде модерно училище, умеещо да формира у учениците национални и
общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
• Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта
на педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат
стандартите на новия ЗПУО.
• Разполагаме с екип от висококвалифицирани специалисти: педагогически
съветник, логопед, екип, който прави оценка и осъществява допълнителна подкрепа



за ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.
• Ще осъществим качествена общообразователна и профилирана подготовка,
осигуряваща пълноценна социална адаптация и конкурентна реализация на пазара
на труда.
• Ще продължим да:

 прилагаме различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО –
самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на
потребностите и да дадем достъп до образование на всички ученици;

 осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за
превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при
подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и
интереси;

 изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на
заложените в нашата мисия приоритети;

 изграждаме навици за здравословен начин на живот, като осигуряваме
целодневна медицинска грижа; формираме навици за здравословно хранене,
продължавайки традицията на предходните проекти: „Училищен плод“, „Училищно
мляко”, и ще се включим в нови такива.

 участваме в национални, областни и общински проекти и програми, ще се



включим и в програмата „Еразъм” на Европейския съюз;
 обогатяваме библиографското разнообразие и обновяваме интериора на нашата

библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество.

  Стратегии

Стратегия 1

 Ориентираност към личността
Най-важни за нас са опазването на живота и здравето на ученика и успешната
реализация на отделната личност.

 Равен достъп

Всеки ученик в нашето училище получава качествено образование, отговарящо
адекватно на нуждите и способностите му.

 Сътрудничество
Успешната образователна и възпитателна политика се основава на активно и
ползотворно сътрудничество с други институции – от концепцията до
изпълнението.

 Отговорност



Педагогическата колегия, административният и обслужващият персонал носят
отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

 Гъвкавост
Образователно-възпитателната дейност е ориентирана към удовлетворяване
потребностите на личността, предоставяйки възможности за свободен избор и
изява.

 Единство в многообразието
Обучението и възпитанието на децата и младите хора се осъществява в
рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за
защита и развитие на отделните традиции в общо-културно-езиково
пространство.

 Новаторство

Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрират воля
и амбиции за възприемане и прилагане на нови подходи и философии за
постигане на по-добри резултати.

 Автономност и отчетност
Училището ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на
държавните образователни стандарти. Всички, ангажирани в него, отговарят и
се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и



резултатност на политиките.
 Ефективност

Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни
резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

 Законосъобразност
Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на
Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни
актове.

  Цели

Цел 1

Създаване на училищна среда, формираща личности с богата обща култура.
Създаване на условия за пълноценно, интелектуално, емоционално, физическо
развитие и подкрепа на всеки ученик, съобразно потребностите, способностите
и интересите му и осигуряване на възможност за получаване на качествена
общообразователна и профилирана подготовка.

 Формиране на поведенчески модели у учениците, в основата на които са



р р у у
залегнали равнопоставеността, взаимното зачитане и уважение, умение за
отстояване на правата им, достойнство и толерантност, национална
идентичност и зачитане правата на останалите.

 Поддържане на високо качество и ефективност на образователно-
възпитателния процес.

 Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в
училищната общност, изграждане на активен ученически парламент и
формиране на клубове.

 Осигуряване висока степен на функционална грамотност в областта на
информационните технологии и чуждоезиковата комуникативна компетентност,
развиване и поддържане на физическата работоспособност и подготовка за
активен и здравословен начин на живот.

 Обновяване базата на училището с нови съвременни технически средства,
подновяване на интериора.

 Дигитализиране на образователните дейности и управлението на училището.
 Подобряване на социалния диалог „семейство – училище”.

  Иновации



ц

Иновациите в образованието са системни промени, чиято основна цел е да
получат ефективни и стабилни.
Иновациите включват не само мащабни промени в образователната система:
единен държавен изпит, електронен дневник, ИКТ.
Иновациите в педагогическото образование са и промяна в стандартните методи
и техники на работа, позволяващи да се подобри работата на учениците. Такива
иновации се разработват от учителя за конкретен екип от клас, клас, отделно
дете.
Иновациите в образователната система по новост се разделят на следните
групи:

 напълно нови техники, които нямат аналози;

 иновации, които използват добре познати елементи.
(Втората група дава по-нисък резултат, тъй като се основава на по-стари
компоненти).
В зависимост от предмета на образованието, иновациите в образованието могат
да допринесат за:

 актуализиране на образователната организация;
 социализация на учениците;



 значително подобрен образователен процес;
 поддържане на психическото и физическото здраве на децата.

Проблемни уроци и уроци тип „обърната класна стая”
Те са ефективен иновативен метод, който е познат на учителите и
възпитателите като проблемнобазирано обучение. Благодарение на него е
възможно да се получат високи и стабилни резултати за усвояването на
информация от децата, за да се запази в по-младото поколение интерес към
развитието и ученето.
Проблемното образование е широко използвано от учители по химия, физика и
биология. Например, пред учениците се поставя определен въпрос, за
решаването на който те самостоятелно извършват практическа работа.

Проектни и изследователски дейности
Благодарение на независимите експерименти детето придобива умения за
работа с научна информация, нейната обработка и подбор на необходимите
данни. Формулирането на хипотеза при осъществяването на изследователската
работа е чудесна възможност за развитие на логическото мислене. Всеки проект
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включва обработка на резултатите, обобщаване, така че учениците да подобрят
уменията си за общуване.

Информационни технологии (използване на мултимедийни и дигитални
ресурси)
Благодарение на въвеждането им в образователни организации, връзката „наука
- иновации - образование” се превърна в реалност. ИКТ е надежден съюзник за
всеки учител. Тези иновации помагат на учителите да засилят познавателния
интерес на децата си, да развият асоциативно мислене, което има положителен
ефект върху силата на получените умения и способности. С правилното
използване на мултимедийни презентации, образователни филми,

образователни интерактивни инструменти, учителят напълно изпълнява
изискванията за ниво на подготовка на съвременните ученици – деца на 21.век.

Игрови подход в обучението
Вие не можете да използвате дори най-напредналите образователни
технологии, без да обръщате внимание на здравето на младото поколение.



Сред основните иновативни сфери на работа в училищата ще се изведат
компонентите за опазване на здравето. Сред формите на работа, които трябва
да се прилагат в образователните институции, нека акцентираме върху
спортните празници, разходките на чист въздух, дишането и упражненията с
пръсти, закаляването, образователните тренинги и разяснителни кампании.
Благодарение на тези дейности, учениците формират положително отношение
към здравословния начин на живот, получават умения за оказване на първа
помощ.
Сред положителните аспекти, свързани с иновациите, има:

 подобряване качеството на извънкласните дейности (формиране на
гражданство, умения за здравословен начин на живот, общо културно развитие,
социална ориентация);

 прилагане на методологията на проекта в учебния процес;
 информатизация на образователната работа.

При съставянето на съдържанието за класовете, учителят използва иновативния
опит на колегите, желанията на родителите (настойниците) и интересите на
децата.
Сред иновациите днес е интересът към концепцията за обучение през целия
живот.



  Прием

Випуск

2021/2022

Връзка

http://susimitli.com/page.php?id=26

Файлове
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  Прием по паралелки

Клас

Осми клас

Брой паралелки

1

Профил

Профил: Природни науки

Места в паралелката

24

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/4ae6e404c9f076fef62f8e3e780d1c1f
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/6e6d7b3bde377f7c064bf8b10a83c34b


Клас

Първи клас

Брой паралелки

3

Места в паралелката

61

  Участие в програми и проекти

Тип

Проект

Описание

Проект"Подкрепа за успех" за учебната 2020/2021



Файлове


pzauspeh.pdf

Тип

Проект

Описание

Проект "Подкрепа за успех" за учебната 2019/2020 година

Файлове

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/f30711bb6ede85294e670a545371286b


Файлове


zatrudneniq.pdf

Тип

Проект

Описание

Проект "Твоят час" за учебната 2017/2018 година

Файлове
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  Извънкласни дейности

Име

Открит урок по химия и ООС

Категория

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/e7061c713f2d19c301ce012ca87f3644
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Категория

Образование и наука

От

16.02.2019

Описание

Атрактивен изнесен урок по химия и опазване на околната среда в 9.клас на
тема: „Екологични проблеми, свързани с въглероден оксид и въглероден
диоксид.Опазване на околната среда” представи на 16.02.2019 година госпожа
Таня Пирнарева – старши учител по химия и ООС в СУ „Св.Св.Кирил и Методий”
– град Симитли. Специални гости бяха Анета Стоянова-ст.експерт по природни

науки в РУО-Благоевград, ръководството на училището и колеги учители от
различни методически обединения.
Мястото на провеждане – фирма „Марели Системс”, бе съобразено с
глобалната идея на учителката – чрез реализиране на съвместен практически
урок да отговори красноречиво и категорично защо е необходимо изучаването
на науката химия и колко е важно екологичното възпитание, както и да покаже
на практика големите ползи от познанията по химия и опазване на околната



среда и тяхната безспорна връзка с учебни дисциплини като биология и здравно
образование, физика и астрономия, география и икономика, та дори и
литература.
Учениците бяха много активни и мотивирани, а госпожа Пирнарева поддържаше
интереса им с много демонстрации и интересни факти. Видяха много
атрактивен опит, извършен от техни съученици, при който се получи сух лед,
както и още редица много интригуващи демонстрации на знания и умения.
Научиха за извършени опити на известни изследователи, както и важни факти от
европейското законодателство, свързани с темата.
Класическата урочна част завърши с персоналния апел на всеки деветокласник
за опазване на околната среда чиста за идните поколения, което доказа
работата на училището и по линия на гражданското образование.

Урокът завърши с разказ на домакините за същинската дейност на фирмата и с
обиколка на обекта, където учениците много активно участваха в диалога с
господин Стефан Марински- част от инженерния екип на фирмата. Това за тях
бе възможност не само да добият представа от цялостния производствен цикъл
на предприятието, но и да се запознаят с възможностите на местния бизнес-
стъпка напред в кариерното ориентиране.
Госпожа Стоянова високо оцени работата на госпожа Пирнарева и определи



наблюдавания урок като иновативен и много професионално реализиран.
Всички гости споделиха своите впечатления и изказаха благодарности, че са
били част от това вълнуващо преживяване.

Файлове
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Име

Изнесено обучение - открит урок

Категория

Образование и наука

От

16.02.2022

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/b65acf0bb089e0559912268cf78c5afd
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/2905b354ab18b69b576ad89351cb033f


Описание

Открит урок на тема: „Пирин и долината на река Места”
На 07.11.2019г. бе проведен открит урок за представяне на добри практики в
обучението по география и икономика. С учениците от XA клас проведохме един
интересен и нетрадиционен учебен час в Посетителски информационен център
към НП „Пирин”, град Банско. В рамките на урока на тема „Пирин и долината на
река Места”, учениците активното се включиха в процеса на преподаване и
обучение.
Прилагането на различни методи и средства в обучението, изказването на
мнение, беседа, използването на образователен софтуер, допринасе за
повишаване на интереса и работата на учениците в учебния час и показаха не

само отлични знания по темата, но и артистични умения, с които впечатлиха
домакините, ръководството на училището и техните преподаватели. В края на
урока учениците бяха разделени на отбори и имаха за задача да подредят карта
на Пирин планина под формата на пъзел, с която също се справиха блестящо.
Разчупване на традиционното преподаване и изменението на образователната
среда са основни фактори за постигане на добри резултати в училище, това
дава възможност за стимулиране на интеракцията между ученици и
преподаватели, а самите учениците стават по-независими и се стремят към



р у р
реални знания, а не просто към получаване на оценки

Файлове
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Име

Ученическо туристическо пътуване

Категория

Туризъм

Период

19 07 2021 24 07 2021
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19.07.2021 - 24.07.2021

Описание

Училището кандидатства по НП "Отново заедно" . Група от 42-ма ученици
имаше възможността да се наслади на 6-дневно летуване в кк "Слънчев бряг".
Класираните според критериите ученици бяха избрани от паралелките 5. - 11.
клас.
42 деца от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Симитли предпочетоха морския
плаж пред планината. Те са едни от първите ученици в страната, които бяха
одобрени и ще пътуват на безплатна ваканция.
В понеделник, 19 юли, учениците от пети до единадесети клас ще тръгнат с
автобус към Слънчев бряг, където ще бъдат на безплатна почивка до събота, 24

юли. Програмата включва различни дейности като спортни занимания и
посещения на забележителности.
С групата от 43 деца ще отпътуват и четирима учители. Децата са избрани от
педагогическия съвет на училището по критерии, определени от Министерството
на образованието и науката. С предимство в избора са учениците, които са се
обучавали най-дълго в електронна среда, отличниците, учениците без отсъствия
и деца от многодетни семейства.
Туристическият пакет е на стойност 500 лева. В него са включени транспорт,



настаняване, храна, застраховка, културна, спортна или друг вид социална
програма за шест дни.

Файлове
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Име

Теди Добринска-руски език

Категория

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/bb02494374192e6614a6559ecbf22e80


р

Чужди езици

Период

12.02.2021 - 17.02.2022

Описание

Само описание

  Приоритети

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА:
7.1. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и
подготовка.
7.2. Усъвършенстване системата за квалификация.
7.3. Утвърждаване на училището като културно и спортно средище.
7.4. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на
учениците и нарастващата взискателност на родителите.



7.5. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището.
7.6. Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки
собщественост и органи.
7.7. Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на
учениците чрез извънкласни форми и създаване на условия за осмисляне на
свободното време.
7.8. Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището.
7.9. Изпълнение на Националните стратегии в областта на образованието.
7.10. Участие в национални програми и проекти.

  Ръководство



Име

Таня Христова Янкова

Длъжност

Директор

Предметна област

Технологии и предприемачество

Име
Борислав Огнянов Дафков

Длъжност

Зам.-директор

Предметна област

Спортни дейности (лека атлетика)



Име

Мария Добринова Ортомарова

Длъжност

Зам.-директор

Индивидуално портфолио 

Име

https://portfolio.shkolo.bg/p/10919


Мария Добринова Ортомарова

Длъжност

Зам.-директор

Предметна област

МОДУЛ 1: Обработка и анализ на данни
МОДУЛ 2: Мултимедия
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Практикум по обработка и анализ на информация

Индивидуално портфолио 

  Педагогически персонал

Име

Александър Пантев Георгиев

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10919


Учител

Предметна област

Музика

Индивидуално портфолио 

Име

Ангелина Стефанова Василева

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10948


Учител

Предметна област

Час на класа
Български език и литература
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Ани Димитрова Радичева

Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
Английски език
Безопасност на движението
Г б

https://portfolio.shkolo.bg/p/10131


Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Анита Йорданова Костевска

Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература
Математика

Родинознание
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Безопасност на движението
Час на класа
Гражданско образование

https://portfolio.shkolo.bg/p/10219


Индивидуално портфолио 

Име

Анна Кирилова Миленкова

Длъжност

Учител

Предметна област

Физическо възпитание и спорт
Компютърно моделиране
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество

Индивидуално портфолио 

Име

А И й И

https://portfolio.shkolo.bg/p/10304
https://portfolio.shkolo.bg/p/10223


Антоанета Ивайлова Иванова

Длъжност

Учител

Предметна област

Биология и здравно образование

Име

Биляна Георгиева Лунджова

Д



Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература
Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Физическо възпитание и спорт
Час на класа
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Борислав Огнянов Дафков

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10182


Длъжност

Учител

Предметна област

Спортни дейности (лека атлетика)

Име

Боряна Кирилова Борисова

Длъжност

Учител

Предметна област

Ресурсно подпомагане
Подкрепа за личностно развитие

Име

Ваня Димитрова Добринска

Д



Длъжност

Учител

Предметна област

Компютърно моделиране и информационни технологии
Информационни технологии

Име

Величка Георгиева Димитрова

Длъжност



Дл ос

Учител

Предметна област

Български език и литература
История и цивилизации

Индивидуално портфолио 

Име

Величка Страхилова Воденичарова

https://portfolio.shkolo.bg/p/10091


Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
Физическо възпитание и спорт
География и икономика
История и цивилизации
Спортни дейности (баскетбол)
Спортни дейности (волейбол)
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Венета Дамянова

Длъжност

Учител

https://portfolio.shkolo.bg/p/10641


Учител

Предметна област

Час на класа
Човекът и природата
Физика и астрономия
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Венета Свиленова Налбантова

Длъжност

Учител

Име

Венетка Георгиева Митрева

https://portfolio.shkolo.bg/p/10799


Длъжност

Учител

Предметна област

Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка

Индивидуално портфолио 

Име

Виктория Андонова Руменова

Длъжност

Учител

Име

Виолета Борисова Ставрева

https://portfolio.shkolo.bg/p/10804


Длъжност

Учител

Предметна област

Биология и здравно образование
МОДУЛ 1: Клетката - елементарна биологична система
МОДУЛ 2: Многоклетъчна организация на биологичните системи
МОДУЛ 3: Биосфера - структура и процеси
МОДУЛ 4: Еволюция на биологичните системи
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Биотехнологии и биоинформатика
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Приложна биология



Име

Вяра Иванова Боянска

Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
МОДУЛ: Езикът и обществото
МОДУЛ: Диалогични прочити
МОДУЛ: Езикови употреби
МОДУЛ: Критическо четене
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Езикова култура и езикова грамотност
Български език и литература
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10224


Име

Галина Божинова Арабаджийска

Длъжност

Учител

Предметна област

Математика

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/11019


Име

Гергана Асенова Василева

Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература
Математика
Родинознание
Музика

Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Безопасност на движението
Час на класа
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10100


Име

Гергана Георгиева Янчова

Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
Физическо възпитание и спорт
Спортни дейности (баскетбол)
Спортни дейности (волейбол)
Безопасност на движението

Гражданско образование



Име

Деница Иванова Лазарова

Длъжност

Учител

Предметна област

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка
Индивидуално портфолио 

Име

Д М З

https://portfolio.shkolo.bg/p/10796


Десислава Методиева Златанова

Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
География и икономика
Философия
Гражданско образование
Безопасност на движението

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/11242


Име

Диана Янкова Ръзакова

Длъжност

Учител

Предметна област

Английски език
Час на класа
Френски език
Безопасност на движението

Гражданско образование
Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10845


Име

Димитър Петров Стоименов

Длъжност

Учител

Предметна област

Изобразително изкуство

Индивидуално портфолио 

Име

Евелина Кирилова Костадинова-Скендерова

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10384


Длъжност

Учител

Предметна област

История и цивилизации
МОДУЛ 1: Власт и институции
МОДУЛ 2: Култура и духовност
МОДУЛ 3: Човек и общество
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: От древното до новото в историята
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Новите явления в света

Индивидуално портфолио 

Име

Елена Николова Георгиева

Длъжност

Учител

Предметна област

Занимания по интереси

https://portfolio.shkolo.bg/p/10895


Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка

Индивидуално портфолио 

Име

Елица Николаева Боянска

Длъжност

Учител

https://portfolio.shkolo.bg/p/10522


Предметна област

Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка

Индивидуално портфолио 

Име

Иванка Станойчова Иванова

Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество

https://portfolio.shkolo.bg/p/10706


р р
Спортни дейности (лека атлетика)
Безопасност на движението
Час на класа
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Илиана Величкова Моралиева

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10124


Учител

Предметна област

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Безопасност на движението
Час на класа
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Илонка Станойчева Сотирова

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10107


Учител

Предметна област

Български език и литература
Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Физическо възпитание и спорт
Час на класа
Религия
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10253


Име

Ирина Стоянова Кльонтова

Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература

Математика
Родинознание
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Безопасност на движението
Час на класа



Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Йорданка Василева Памуклийска

Длъжност

Учител

Име

Йорданка Миткова Златева-Христова

Длъжност

Учител

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10244
https://portfolio.shkolo.bg/p/10362


Име

Йорданка Миткова Златева-Христова

Длъжност

Учител

Предметна област

Математика
Компютърно моделиране и информационни технологии
Час на класа
Информационни технологии
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Калинка Гаврилова Цветанова

Длъжност

У

https://portfolio.shkolo.bg/p/10362


Учител

Предметна област

Български език и литература
Английски език
Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Час на класа
Безопасност на движението
Гражданско образование

Име

Красимира Атанасова Митева

Длъжност

Учител

Предметна област



Подкрепа за личностно развитие

Име

Красимира Кирилова Карадакова

Длъжност

Учител

Предметна област

Занимания по интереси



Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка

Индивидуално портфолио 

Име

Кристина Иванова Мишева

Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература

Индивидуално портфолио 

Име

Кристиян Антонов Крушов

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10813
https://portfolio.shkolo.bg/p/10090


Учител

Предметна област

Физическо възпитание и спорт
Спортни дейности (волейбол)
МОДУЛ: Спортно усъвършенстване
МОДУЛ: Спортна анимация
МОДУЛ: Олимпизъм и олимпийски принципи
МОДУЛ: Наука и спорт
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Волейбол

Име

Лилия Георгиева Дафкова

Длъжност

Учител

Предметна област

Английски език



Английски език

Индивидуално портфолио 

Име

Лилия Георгиева Дафкова

Длъжност

Учител

Индивидуално портфолио 

Име

Любима Георгиева Благоева

Длъжност

Учител

https://portfolio.shkolo.bg/p/10134
https://portfolio.shkolo.bg/p/10134


Име

Мариана Симеонова Михайлова

Длъжност

Учител

Предметна област

Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10470


Име

Мария Добринова Ортомарова

Длъжност

Учител

Предметна област

МОДУЛ 1: Обработка и анализ на данни
МОДУЛ 2: Мултимедия
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Практикум по обработка и анализ на информация

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10919


Име

Мария Добринова Ортомарова

Длъжност

Учител

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10919


Име

Мария Иванова Иванова

Длъжност

Учител

Предметна област

Английски език
Час на класа
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Мария Христова Шалдева

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10344


Д

Учител

Предметна област

Български език и литература
Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Час на класа
Религия

Безопасност на движението
Гражданско образование
Индивидуално портфолио 

Име

Мая Костадинова

https://portfolio.shkolo.bg/p/10484


Мая Костадинова

Длъжност

Учител

Предметна област

ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Държавни модели, институции и духовност в
историята
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: От древното до новото в историята
История и цивилизации
МОДУЛ 1: Власт и институции
МОДУЛ 2: Култура и духовност
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Държавни модели, институции и духовност в
историята

ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: От древното до новото в историята
История и цивилизации
МОДУЛ 1: Власт и институции
МОДУЛ 2: Култура и духовност



Име

Миглена Чимева Димитрова

Длъжност

Учител

Предметна област

География и икономика
МОДУЛ 5: България и регионална политика
МОДУЛ 6: Географска и икономическа информация
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Географската картина на България

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10220


Име

Милан Божков Благоев

Длъжност

Учител

Предметна област

Изобразително изкуство

Име

Николай Огнянов Димитров

Длъжност

Учител

Предметна област

Ресурсно подпомагане
Подкрепа за личностно развитие



Индивидуално портфолио 

Име

Нина Ангелова Стефанова

Длъжност

Учител

Предметна област

Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност

Самоподготовка

https://portfolio.shkolo.bg/p/10104


Име

Петранка Златкова Ашминова

Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература

Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Физическо възпитание и спорт
Час на класа
Безопасност на движението
Г б



Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Райна Георгиева Кордева-Памуклийска

Длъжност

Учител

Предметна област

Математика

Индивидуално портфолио 

Име

Росица Стефанова Манова

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/10274
https://portfolio.shkolo.bg/p/10433


Учител

Предметна област

Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка

Индивидуално портфолио 

Име

Румен Илиев Сребранов

Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература

Име

С А А

https://portfolio.shkolo.bg/p/10417


Светла Александрова Атанасовска

Длъжност

Учител

Предметна област

Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Час на класа
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10846


Име

Светла Страхилова Иванова

Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
Български език и литература
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10956


Име

Силвия Симеонова Пилевска

Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
Математика
Безопасност на движението
Гражданско образование

Име

Славчо Станоев Арабаджийски

Длъжност

Учител

Предметна област

История и цивилизации



История и цивилизации
Час на класа
Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Снежана Славева Владимирова

Длъжност

Учител

Предметна област

Подкрепа за личностно развитие
Индивидуално портфолио 

Име

https://portfolio.shkolo.bg/p/10854
https://portfolio.shkolo.bg/p/10456


Спаска Дамянова Чобанова

Длъжност

Учител

Предметна област

Физическо възпитание и спорт
Технологии и предприемачество
Музика
Изобразително изкуство
Спортни дейности (лека атлетика)

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10148


Име

Станислав Иванов Топузов

Длъжност

Учител

Предметна област

Компютърно моделиране и информационни технологии
Час на класа
МОДУЛ 1: Обработка и анализ на данни

МОДУЛ 2: Мултимедия
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Практикум по обработка и анализ на информация
МОДУЛ 3: Уеб дизайн
МОДУЛ 4:Решаване на проблеми с ИКТ
ИЗБИРАЕМ МОДУЛ: Практикум по компютърна графика
Информационни технологии
Безопасност на движението
Г б



Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Стефани Николаева Делиова

Длъжност

Учител

https://portfolio.shkolo.bg/p/10199


Име

Таня Ангелова Вишанова

Длъжност

Учител

Предметна област

Занимания по интереси
Организиран отдих и физическа активност
Самоподготовка

Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10745


Име

Таня Петрова Пирнарева

Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
Човекът и природата
Химия и опазване на околната среда
Безопасност на движението

Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Таня Христова Янкова

Длъжност

https://portfolio.shkolo.bg/p/11091


Д

Учител

Предметна област

Технологии и предприемачество

Име

Татяна Димитрова Николова

Длъжност

Учител

Предметна област
Български език и литература
Математика
Човекът и обществото
Човекът и природата
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Час на класа



Безопасност на движението
Гражданско образование

Индивидуално портфолио 

Име

Теменужка Владимирова Николова

Длъжност

Учител

Предметна област

Час на класа
Английски език
Безопасност на движението
Гражданско образование
Индивидуално портфолио 

https://portfolio.shkolo.bg/p/10166
https://portfolio.shkolo.bg/p/10730


Име

Юлия Спасова Димова

Длъжност

Учител

Предметна област

Технологии и предприемачество

Индивидуално портфолио 

  Обществен съвет

Председател на обществения съвет

Вера Веселинова Качулска

Членове

Василка Георгиева Кабаджова
Стефка Костадинова Янева

https://portfolio.shkolo.bg/p/11477


Стефка Костадинова Янева
София Александрова Ружинска
Георги Стоянов Илиев
Евгений Петрович Корольов
Ваня Симеонова Узунова

Резервни членове

Лилия Любомирова Джигурова
Ангелина Крумова Попова
Лилия Стефанова Каймаканска

  Настоятелство

Председател

Иванка Димитрова Илиева

Членове



Членове

Десислава Кирилова Ралинска
Мая Маринова Костадиновва
Елена Емилова Стойкова
Йорданка Иванова Ванчева
Магдалена Миланова Атанасова
Отец Бисер Василев Христов

  Постижения на училището

Тип постижение

Сертификат

Име

Избери пътя си

От

22 04 2017



22.04.2017

Описание

Кариерен форум за ученици "Избери пътя си"

Файлове


Избери_пътя_си.pdf

Тип постижение

Сертификат

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/60d1c723a06ae0802438ffbded210135


Име

С очите си видях бедата

От

18.05.2018

Описание

Конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"

Файлове


С_очите_си_видях…

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/6bf339187ff4277f3f97a9feba7d8470


Тип постижение

Сертификат

Име

Национален конкурс

Описание

Грамота от Национален конкурс за темите: "Моят любим герой" и "Човекът -
свободен и независим"

Файлове



https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/bcc5be812bf55fd972ec93c06cc20f83


Моят_любим_геро…

  Постижения на учителите

Тип постижение

Постижение

Име

Мария Ортомарова

Описание

УЧИТЕЛ ОТ СУ-ГРАД СИМИТЛИ СЪС ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ В
НАВЕЧЕРИЕТО НА 1 НОЕМВРИ
Госпожа Мария Ортомарова е сред 39-те учители по ИТ от цяла България,
избрани за участие в Националната училищна програма в ЦЕРН-Женева в
периода 14-22.10.2017г.

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/bcc5be812bf55fd972ec93c06cc20f83


Заслугите й в областта на информационните технологии са безспорни и пращат
Мария Ортомарова право в „сърцето” на съвременната наука, където се докосва
до нещо неописуемо ISOLDE-установка за изучаване на ядрени изотопи….
(изреждаш до …детектори на елементарни частици- не го изписвам, за да не
сгреша.Моля да ме извиниш!)
За да предаде това вълнение, госпожа Ортомарова организира
вътрешноквалификационен курс за своите колеги, които с удоволствие
споделиха нейните впечатления в образи и картини и я обсипаха с въпроси и
поздравления.
Много въодушевени бяха и учениците, които бяха на виртуална разходка в
ЦЕРН под вещото й ръководство.Всеки от тях напусна залата с
предизвикателство и нова надежда. А госпожа Ортомарова призова към упорит

труд и стремеж към откривателство, защото всичко е постижимо, когато
усилията са целенасочени и умът е впрегнат в благородни каузи в името на
човечеството.
Средно училище „Св.Св.Кирил и Методий”-град Симитли отново ще отпразнува
Деня на народните будители с особен повод за гордост-международното
признание на труда на нашата колега.



  Постижения на учениците

Тип постижение

Награда

Име

Природата на водата

От

22.03.2018

Описание

Конкурс „Млад приятел на природата“ за изработка на мултимедийна
презентация във връзка с отбелязване на Световния ден на водата – 22.03.2018
г. на тема „Природата на водата“. Негов организатор бе Русенски университет
„Ангел Кънчев“ с подкрепата на РИОСВ – гр. Русе и ВиК ООД – гр. Русе.
Учениците от 12. клас, ръководени от техния преподавател г-жа Миглена
Димитрова, показахасвоите знания и отлична подготовка при представянето си.



Д ро а, о аза ас о е з а о л а од о о а р редс а е о с
След задълбочен аргументиран анализ на постъпилите състезателни материали
журито присъди:
Първо място - златен медал – Весела Георгиева Радева, Елвис Благоев
Димитров и Георги Георгиев Гинев, 12. клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.
Симитли;
Учениците имаха възможност да изберат специалност в университета, по която
да се обучават без изпит.

Файлове

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/55b12c08cfd89a4968e1325b5b8167a5
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/c67f1a3dc7a194f021a5183b22de1ed1


IMG_20211018_16… IMG_20211018_16…

Тип постижение

Награда

Име

Многознайко

Описание

Национално състезание „Многознайко“ – финален кръг за учебна 2020-2021г.

Първо място и купа за Константина Иванова Армянова от Iб клас.
Класен ръководител – Илиана Моралиева

Файлове

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/55b12c08cfd89a4968e1325b5b8167a5
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/c67f1a3dc7a194f021a5183b22de1ed1
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/3e98b02b185985ab8a28df2781f5d7f4


Без_име.jpg

Тип постижение

Сертификат

Име

XI Областно състезание по ИТ

От

20.04.2019

Описание

Виктория Георгиева Костева 1 място в 11 Областно състезание по

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/3e98b02b185985ab8a28df2781f5d7f4


Виктория Георгиева Костева - 1 място в 11 Областно състезание по
информационни технологии - април 2019 г в 8 СУ "Арсени Костенцев" - гр.
Благоевград в категория 2. клас

Файлове

248539412_638168… 248945834_466652…

Тип постижение

Награда

Име

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/22780e7b89128da628454948b0286f35
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/350d019d8b5a98b80b33cc5a33698f49


IT Знайко

Описание

През учебна 2020/2021 г ученичката Петя Цветанова от IV „а“ клас на СУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ – гр. Симитли, се класира на 7-мо място в Националния кръг
на състезанието IT Знайко. Проектът на четвъртокласничката включваше
състезателна задача, презентация на тема „Древните цивилизации“ и кратко
видео, с което ученичката презентира работата си. Презентацията на Петя беше
отличена и с грамота за дизайн.
Наградата на изявената ученичка връчи г-жа Янкова – Директор на училището.

Тип постижение

Награда

Име

Национален конкурс на руски език

От



От

17.10.2020

Описание

Националн конкурс за рецитатори на руски език, посветен на 110 години Олга
Берголц

Файлове

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/d85a613c711ff246e93a89d37fb97001
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/a0bfcc8993f40b0f6678c388c5bdd49f
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/a706132a1f154a327abcdc3dd46842e4


руски_език-1.jpg руски_език.jpg състезание_руски_…

Тип постижение

Сертификат

Име

Конкурс "Бъди моя Валентика"2022

Файлове

Грамота_-_Михаел… Грамота-Михаела-…


Ученичка_от_12-п…

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/d85a613c711ff246e93a89d37fb97001
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/a0bfcc8993f40b0f6678c388c5bdd49f
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/a706132a1f154a327abcdc3dd46842e4
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/9ab4811993ce1ec837100abd4d0c241b
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/3471fdb31046f214cc4377f4f5da2aaf
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/aa9d2c299065e22471bfd97e15f6dbc5


  Събития

Тип на събитието

Събития

Име

Министър на образованието и науката

Описание

Образователният министър на посещение в СУ „Св.Св.Кирил и Методий”
На 10.12.2018 г. специален гост в Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий” –
град Симитли, бе образователният министър господин Красимир Вълчев. Той бе
посрещнат по стар български обичай с обреден хляб и мед и бе приветстван от
директора на училището Таня Янкова. Госпожа Янкова изказа благодарността си
от това посещение и заяви , че се надява тази визита да е началото на едно
ползотворно сътрудничество.



Посещението на министъра бе специално събитие за училището столетник. Той
бе запознат с богатата му история и имаше възможност да усети будния му дух
в настоящето. Трогателна бе сцената, когато за подарък получи картини,
нарисувани от наши талантливи ученици, които да му напомнят за визитата край
тиха Струма.
Въпреки обилния снеговалеж бе направена и първата копка по иновативния
проект, който ще даде нов облик на училището ни. Специални гости на
събитието бяха още депутатите - господин Стефан Апостолов и госпожа
Даниела Савеклиева, господин Ивайло Златанов-началник на РУО-Благоевград,
кметът но община Симитли-господин Апостол Апостолов, кметове на населени
места в общината, общински съветници.

Файлове

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/a8c9a2da882a8573397c3c592e1f4626
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/b34939fdef3d54f73470862b9031c188


проект.jpg Об.министър.jpg

Тип на събитието

Събития

Име

Босилеград

Описание

Посещение в Босилеград

Учителите от СУ „Св.Св.Кирил и Методий” – град Симитли, отбелязаха
Международния празник на учителя с колегите си от Босилеград.
• Топло посрещане от страна на ръководството на ОУ „Георги Димитров” –
Босилеград.
• Директорите на двете училища се представиха и разказаха за историята и
постиженията на училищата си. (Любопитно в ОУ „Георги Димитров” –
Босилеград ,българският и сръбският език се изучават с еднакъв брой часове.)

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/a8c9a2da882a8573397c3c592e1f4626
https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/b34939fdef3d54f73470862b9031c188


• Посещението в Босилеград постави началото на едно приятелство и
ползотворно сътрудничество. Предстоят още съвместни срещи и бъдещи
спортни състезания между отбори от двете училища.
В ОУ „Георги Димитров” – Босилеград децата използват български читанки,
четат и изучават български автори и изучават останалите учебни предмети на
български език

Тип на събитието

Събития

Име

Концерт спектакъл за Димитър Янев

Файлове

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/57217d4e149e84396366b67ccb2171ad


Концерт_спектакъ…

https://portfolio.shkolo.bg/portfolios/11817/file/57217d4e149e84396366b67ccb2171ad


https://portfolio.shkolo.bg/

