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І. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО. ОСНОВНИ МЕРКИ И 

ДЕЙНОСТИ, ПОДКРЕПЯЩИ ОБХВАТА НА УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА 

УЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ. 

 Образователният процес  през учебната 2020/2021 година продължава да бъде под 

въздействието на световната пандемия от К-19, в която присъственото обучение се 

прекъсва с по-кратки или по-продължетелни периоди на преминаване в електронна 

среда от разстояние. За разлика от предишната учебна година през настоящата имахме 

достатъчно, макар и кратко, време за да се обучат и учителите от начален етап, които 

пък на свой ред дадоха първоначалните умения на родителите и на учениците как да 

ползват нашата електронна платформа за обучение –   Мийт в Гугъл Класруум. 

Голямото ни постижение е, че в сихронното обучение в ЕСР успяха да се включат 

80% от учениците на допълнитена подкрепа. Това ниво на знания и умения за 

работа в платформата за синхронно ОЕСР допринесе изключително много 

образователния процес да се провжда на много добро ниво и без особени промени в 

качеството на обучение на всички ученици.  

1.Разпределение на учениците по основни показатели и дейности: 

Броят на учениците на дневна форма обучение от І – до VІІ клас година са 290 , 

разпределени в 16 паралелки. Наблюдава се спад на броя учениците и паралелките 
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спрямо предходните четири учебни години с около 20 ученици, както и в броя на 

парлелките с една.  На самостоятелна форма на обучение са записани трима ученици, 

които са със СОП. Пътуващите ученици от с. Аламовци са 7.  В училище 250 учениците 

от І до VІ клас са обхванати в 11 групи на ЦОУД. Общо 24 ученици са обхванати на 

допълнителна подкрепа, с които работят психолог, логопед и ресурсни учители. 

Финансовата 2020г.  завърши с преходен остатък,  който в голямата си част е от  целеви 

средства.  

2. Няма необхванати ученици в задължителна училищна възраст, освен тези, 

преместили се преди училищната възраст в чужбина, за които е уведомена общината. 

За успешното постижение по този показател  и през тази учебна година се работи по 

Програма за превенция на ранното напускане на училище, приета през м. септември 

2020г на заседание на ПС, както и чрез създадения към общината Екип за обхват на 

учениците в задължителна училищна възраст, в който членува директора.  Тези органи 

и мерки са регламентирани в Решение №373/05.07.2017г. на МС. Един ученик от VІ 

клас допусна много неизвинени отсъствия, които са следствие на предишните 

шестгодишни проблеми в работата с родителите на ученика. Въпреки множеството 

дейности, разговори и подкрепа, направени от класни ръководители, психолог, 

директор, ЦОП и мултифункционалната комисия за «Закрила на детето», се наложи да 

се стигне до неговото отпадане и едва тогава родителите му и с наша помощ реши да 

запише ученика в друго училище, за да не се стига до изплащане на глоба от 

родителите му. Това е единичен случай, който не може да се разпростре върху други и 

е изключение 

    В училище са създадени много добри условия за обхват и задържане  на учениците 

в задължителна възраст.  По-долу са посочени най-важните мерки и форми. 

2.1.Кадрова обезпеченост и подготовка на учителите: 

- През тази учебна година  ОП в училище се осъществява от 39 педагогически 

специалисти / вкл.1 директор,1 зам. директор/, няма новоназначени учители.  

Всички учители са специалисти по своите направления и възложени часове.  Членовете 

на педагогическия персонал  уплътняват отговорно работното си време и влагат 

съзнателни усилия за повишаване качеството на образованието  - чрез консултации, 

чрез ежедневни контакти, чрез обмяна на информация и опит с различнини групи, 

екипи, комисии и звена в ОП, чрез извънкласни дейности и групи за обучителни 

затруднения, чрез провеждане и осигуряване на участие на учениците в олимпиади, 

състезания и конкурси, чрез провеждане на заседания на МО, включително за 

повишаване на вътрешната квалификация в различни направления, чрез електронна 

връзка в платформата на Гугъл Класруум и друти групи на класните ръководители и 

учители ГЦОУД с родителите по класове, за да може да се поддържа  

информационната осигуреност и партньорство  с родителите на добро ниво.  През тази 

учебна година една част от учителите продължават добрите практики на проектно-

базирания метод под формата на на вътрешноучилищни проекти, които 

продължиха за желаещите ученици от І до VІ клас още две седмици след края на 

учебните занятия за 2020/2021уч. г. по заповед на министъра на образованието и 

науката.  



 3 

2.2. На заседание на ПС е приет І вариант на целодневна организация от І до VІ клас – 

учебните занятия по задължителните учебни часове  ЗУЧ и ИУЧ  се взимат до обяд,  а 

дейностите по  спорт и отдих  и занятията по самоподготовка и интереси се взимат след 

обяд от учители на ГЦОУД. Обхватът на учениците на целодневна организация е около 

86% от общия брой на учениците в училище. Броят на учениците на целодневна форма 

на обучение от І до VІ клас  е 250 разпределени в 11 групи. За учениците от VІІ клас се 

прецени, че изборът им за участие във факултативни часове по български език и 

литература и по математика следобед, както и на часове по проект «Подкрепа за успех» 

е по-благоприятен вариант, отколкото целодневната организация. образователния 

процес  

2.3.  Осигурен е равен достъп до образованието. Осигурени са безплатни учебници от І 

до VІІ кл. чрез бюджета на училището. Осигурени са  оборудвани кабинети, помощни 

дидактически материали за  ресурсните учители, училищния психолог и логопеда. С 

цел олекотяване на раниците на учениците са осигурени шкафчета с ключалки за всеки 

ученик,  осигурен е и достъп до елекронните учебници за всички класове. За нуждите 

на ОЕСР се осигуряват преносими компютри на учениците, които нямат необходимата 

техника. Училището успя да закупи със собствени или чрез МОН средства 9 компютри 

от началото на тази учебна година, а чрез МОН по проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ учелището поръча през 

ІІ учебен срок 27 за учениците и 13 за учителите преносими компютри. На 22.06.2021г 

в училище бяха доставени по този проект 27-те  компютри за учениците. 

2.4. В училище има разработени и приети на заседание на ПС  „Програма за превенция 

на ранното напускане на училище” и Програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи за 

2020/2021 година, Програма за изпълнение на националната стратегия за 

насърчаване на грамотността,  План за прилагане на механизъм за координиране 

на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от начален и 

прогимназиален етап., Училищна програма за гражданско, здравно и 

интеркултурно образование. Плануваните дейности се изпълняват оптимално и в 

срок.  Дейностите по програмите се изпълняват и отчитат периодично от съответните 

отговорни лица. 

2.5  Създадена е позитивна подкрепяща училищна  среда   която се развива на основата 

на следните училищни планове: Планове на комисиите по ОТБЗ,  по БДП,ЗН, 

Механизъм за противодействие на тормоза и План за работа на УКССН и 

тормоза в училище, План за дейността на психолога и координатора за обща и 

допълнителна подкрепа“, План за дейността на училищния екип за ПЛР. В 

училище са назначени всички специалисти, необходими за допълнителна работа с 

ученици ученици – училищен психолог, логопед и двама ресурсни учители, които са с 

доказана екипна работа, водеща до преодоляване на различни обучителни и 

поведенчески проблеми на ученици. Създадени са на много добро ниво партньорски 

връзки и взаимодействия с два от социалните центрове в града – ЦОП и ЦДЛУ «Зора», 

в които част от нашите ученици и/или родители получават   специализирана обща или 
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допълнителна подкрепа в следобедните часове. Провеждат се и допълнителни занятия 

по класове или по ГЦОУД съвместно със специалисти от тези центрове и от ЦПЛР  с 

цел превенция на агресията и постигане на по-добра социализация на учениците с 

проблеми в съответния клас. Поддържат се тесни връзки и с отдел «Закрила на детето» 

към Дирекция «Социално подпомагане» при възникнали специфични ситуации с наши 

ученици. 

 2.6. В училището има осигурена среда за здравословно хранене на учениците. 

Разполагаме с ученическа лафка за топли закуски, отдадена под наем. Училището има 

съвременен функционирщ ученическа столова, която осигурява на място топъл обяд . 

Средният брой хранещи се е от 180 до 208 . Поради  социални затруднения на 

семействата за 5 ученици от м. октомври е осигурен безплатен обяд чрез финансиране 

от УН, а от м. януари 2021 за още 10 ученици се осигурява безплатен обяд по 

програмата «Топъл обяд», по която училището кандидатства към БЧК - Смолян . По 

този начин за всички ученици са осигурени  равни условия, за да бъдат на целодневна 

организация. 

  За всички  201 ученици от І до ІV клас   по Наредба за финансиране на институциите 

на МС  е осигурена  подкрепяща безплатна закуска -   по желание родителите тя е 

плодове.  За същите ученици са осигурени  чрез външен доставчик и други периодични 

закуски по схема „Училищен плод” и по „Схема училищно мляко” от фонд Земеделие 

към МЗХ. Поради по-продължителното отсъствие на учениците от обучението в реална 

училищна среда е натрупан повече целеви остатък оот закуска плод, затова предлагам: 

1.Предложение за решение: На първите родителски срещи в класовете от І до ІV клас 

да се вземе решение, което да даде възможност да се използват за намаление на купона 

за обяд от финансовата 2022г.. – срок: м. септември  - октомври 2021г., отг.: класни 

ръководители   

2.6. В училището има осигурена медицинска сестра,  с много добре оборудван и 

зареден с лекарства от първа необходимост медицински кабинет. В края на  

годината медицинското лице предоставя доклад, в който дава сведения за общото 

здравословното състояние на учениците през годината. /Приложение / 

2.7. Осигуряването на извънкласни дейности и подкрепа на учениците е на отлично 

ниво.   В началото на учебната година по чл. 21а от Наредбата за приобщаващо 

образование са създадени 5   клуба по интереси, от м. ноември 2020 г по европейския 

проект BGO5M20P001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“ започнаха дейности на 4 

групи по ЗИ  и 8 групи за обучителни затруднения, които подпомагат учениците от 

V до VІІ клас да се преодолеят затрудненията на ученици по български език и 

литература и по математика . Изпълнението на дейностите в тези клубове и групи 

допринася за повишаване качеството на образователния процес по математика и 

български език и литература, за развитие на предприемаческите и дигиталните  умения, 
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за  партньорството с  местните институции и бизнес,  за утвърждаването на 

проибщаваща и позитивна училищна среда. В училище за желаещите ученици се 

организират провеждат всички олимпиади от ІV до VІІ клас, както и  в конкурси и 

състезания по математика, български езики и литература, рисуване и др. През 

настоящата година се работи по няколко НП, които осигуряват заместници при 

отсъствие на учител, както и плавен преход между начален и прогимназиален етап на 

образование. 

2.8. Поради епидемията и налагащите се противоепидемилогични мерки и вътрешни 

правила в училище се подобри материалната база като се закупиха и монтираха нови 

бойлери за всяко сервизно помещение на партер, трите етажа и физкултурния салон, 

което осигури постоянно течаща топла вода, закупени и и поставени бяха множество 

диспенсери за сапун и дезинфектант  на  всеки етаж и входове, сешоари, нови кутии с 

постоянно зареждане на тоалетна хартия и почистващи и дезинфекционни препарати. 

Осигурени са лични предпазни средства, както за учениците, така и за педагогическия и 

непедагогическия персонал. Чрез програми от БТ е увеличен броя на хигиенистите, за 

се извършва по-честа дезинфекция на помещенията.  

2.9.В реална училищна среда всички ученици се обучаваха до м. декември 2020г, като 

учениците  от  І  - ІV превключваха обучението си само за по-кратко време в електронна 

среда, а учениците от V и VІІ клас имаха  най-голям брой седмици в ОЕСР като се 

редуваха по график, определен от министъра, а за учениците от VІ клас този период 

беше по-кратък, тъй като е една паралелката. По-подробно седмиците  за ОЕСР се 

виждат в приложението. Готовността на училището за ОЕСР беше на много добро 

ниво, още повече, че училището успя да закупи още преносими компютри  със 

собствени ис целеви средства предоставени от МОН , УН също ни подкрепи с 3 

преносими компютри. Така успяхме да задоволим необходимостта от преносими 

компютри на най-нуждаещите се ученици. Подкрепени с преносими компютри бяха и 

част от учителите.  

2.8. Към училището са създадени ефективно действащи Обществен съвет и  

Училищно настоятелство, които и през тази година подкрепят партньорското 

участие на родителите в училищните дейности.  Членове на Училищното настоятелство 

извършват подкрепяща дейност за  3 ученици в посока осигуряване на лаптопи и на 5 

ученици топъл обяд. Общественият съвет, изпълнява отговорно своите функции по 

отношение гражданския контрол в различните направления в училището – по 

отношение на съгласуване на УУП, бюджет, стратегия и  свързаното с нея управление 
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на качеството на образовнието, програмите по чл. 263, ал1, т.8 и т.9 и др, включително 

и на избора на вида закуска в начален етап. Съвместната дейности на училището  с  ОС 

и с УН доведе до качествено партньорство, до по-голяма информираност, прозрачност 

и доверие към педагогическите специалисти и ръководство на училището от страна на 

родителите. 

2.9. В училище има функциониращ УУС, който се подпомага в своите дейности от 

ръководството, училищния психолог и от класните ръководители. Много от техните 

инициативи са продиктувани от специфичните желания на съучениците им и са 

свързани с подобряване на позитивната училищна среда, но в сегашната ситуация за 

избягнване на смесване на класовете и по време на ОЕСР тяхната дейност значително 

намалява.  

 2.10.  Отсъствия на учениците – През първия учебен срок на учебната 2020/2021 

година от 290 общ брой ученици са допуснати 2 ч. отсъствия по неуважителни 

причини, които са само  в прогимназиален етап. През втория учебен срок няма 

отсъствия по неуважителни причини с изключение на тези, направени от един ученик 

от VІа клас – Юлиян, които са общо 234 поради невъзможност по какъвто и да начин, 

метод, екип и дейности да го приобщим да посещава училище, включително и онлайн, 

въпреки осигурената техника и интернет. Същият ученик отпадна, но веднага след това 

беше записан в друго училище. За останалите 289 ученици постижението по отношение 

на отсъствията по неуважителни причини е голямо. За сравнение ще припомня броя на 

отсъствията по неуважителни причини през първи учебен срок за няколко години 

назад, за да се проследи положителното състояние и намаляващия ръст на броя им.   

През 2019/2020 уч. г. 2018/2019г са били  37 1/2 отсъствия по неуважителни причини, 

през 2017/2018 са били  22 ½ , през 2016/2017 са били  47 1/3, а през 2015/2016г са били  

79 2/3. Тези отсъствия са винаги били в максималната си част на   ученици  от 

прогимназиален етап. Наблюдава се голям спад на отсъствията по неуважителни 

причини – почти десетократно, което ни дава основание да твърдим, че когато се 

работи в сътрудничество и отговорно се постига много и всеки проблем може да 

бъде решен. Големият брой на отсъствията през тази учебна година се дължат на 

гореспоменатия ученик, за който през втория учебен срок, въпреки положената 

индивидуална и екипна работа с него и с родителите му не се постигна успех и се 

стигна до отпадането му и веднага след това родителите му предприеха мерки за 

записването му в друго училище.  

  Наблюдава се е увулечение на броят на отсъствията по уважителни причини – тази 

година те са 5383 срещу 4891 за І срок на миналата уч. год. , а в края на учебната 

година те вече са 8216 срещу 5860 за учебната 2019/2020г. Това се дължи на значително 

честото и по-продължително отсъствие по болест или поради карнтинирането  за болен 

от Ковид  в семейството. Фактически по време на ОЕСР се наблюдава почти нулеви 

отсъствия по болест, защото ученикът може да си остане вкъщи и така да присъства в 

електронната среда. Въпреки тези цифри, резултатите не са тревожни, защото те се 

движат в рамките на допусканите брой отсъствия по уважителни причини през 

последните три години. Онлайн обучението се прилагаше в реална среда за тези 
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ученици, които са карантинирани или болни за времето, в което учениците са в 

училищна среда, защото във всяка класна стая има наличие на преносим компютър и 

интернет връзка. Това допринесе до недопускане на ученици, които да пропускат 

учебен материал, защото те имаха възможност да присъстват в реално време онлайн в 

класната си стая чрез Мийт на Класрум. 

2.11. Няма учебни часове, за които да не е осигурено заместване при отсъствие на 

учители. През изминалата учебна година отсъствията на учителите поради отпуск по 

болест бяха по-голям брой, поради заболяване на учители от Ковид 19. Разбира се има 

и други причини и видове отпуски, които се наложи да използват учителите – платен и  

неплатен отпуск, командировки, обучения, като подробно това може да се види в 

извадката от електронния дневник и приложена към доклада. Всички учебни часове са 

водени от заместници учители, а една част от тези часове  са платени по НП „Без 

свободен час“.   

 ІІ. АНАЛИЗ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ  ПО ГОДИШНИЯ ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО И 

ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  

    Контролната дейност на директора през  учебната 2020/2021 година обхваща 94 
констативни протокола като  59 от тях са  с педагогически х-р / текущ и тематичен,  и  
35  с административен характер . От зам. директора по УД Искра Даскалова- Инджова 
са изготвени 50  констативни  протокола,  от които 45 са с административен и  с  5 
педагогически характер. От директора и зам. директора по УД са извършени ежедневно 
консултации и разговори с учителите и педагогическите специалисти по времена 
обучението в реална среда,  както и се  поддържаше електронна връзка с всички 
учители и проверки за присъствие в електронна среда. По време на ОЕСР в Мийт  
Класруум се провеждаха оперативни съвещания, ежемесечни заседания на ПС и 
множество заседания на  комисии, екипи; провеждат се разговори,  консултации и 
инструктажи  с всички участници в ОП. Независимо от извънредната ситуация не е 
изоставена нито една обща дейност и ежедневен контакт, благодарение на голямата 
отговорност на цялата колегия и отличната организация в училище.   

    Анализът е извършен на базата на всички дейности по годишните задачи и  въз 

основа на извършената контролна дейност – чрез наблюдения, анкети, разговори, , 

констативни   протоколи и анализи   на директора на зам. директора по УД и от РГ за 

анкети; чрез предоставените  писмени сравнителни анализи от учителите на І – VІІ кл.,  

от учителите на ГЦОУД, от ресурсни учители и логопед, както  и на базата на 

обобщените цифрови доклади от класните ръководители, на обобщен цифров и 

графичен анализ от РГ за  цифрово обобщаване на успеха от образователната дейност 

по учебните предмети.   

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО: ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО 

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  

ГЛАВНА ЦЕЛ за учебната 2019/2020г: Развитие на основните дигитални 

компетенции на педагогическите специалисти, включващи информационна грамотност; 

комуникация и сътрудничество; технологични умения за преподаване и създаване на 
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дигитално съдържание,  усвояване на  дигитални методи за обучение, безопасност и 

разрешаване на проблеми в електронна среда и преодоляване на стреса. 

 

Постигнато ниво –  много добро ниво 

МОТИВИ: Съдействие за повишаване на качеството на образователен процес. 

Създаване на условия за осъзнаване и развиване на творческия потенциал на всеки 

участник в училищния живот.  

ИНДИКАЦИИ ЗА НИВОТО НА  ПОСТИЖЕНИЕ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЦЕЛТА  СА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАДАЧИТЕ В ГОДИШНИЯ 

ПЛАН, КАКТО СЛЕДВА: 

  По задача № 1. . Създаване и развитие на  дигитална среда в училището и 

обогатяване на знанията и уменията на педагогическата колегия относно използване  

на електронни уроци и материали, на съвременни интерактивни методи и 

стратегии за мотивиране за успешна учебна дейност -  много добро ниво  

Благодаренеие на непрекъснатото усъвършенстване на знанията и уменията на 

учителите и на модернизацията на материалната база в училище обучението в ЕСР 

протича на високо ниво. Училището разполага с голям брой преносими компютри, с 

които успяхме да подсигурим всички нуждаещи се учители и ученици. 

Предоставените преносими компютри са както следва – 24 бр. са предоставени на 

ученици и 26 бр. са предоставени на учителите. Все още имаме ученици, които 

използват собствените си телефони по време на ОЕСР, но  в края на настоящата 

година вече сме снабдени с още 27  преносими компютри за ученици и очакваме 13 за 

учителите чрез МОН. От началото на учебната година до края на м. ноември 

2020г. всички учители успяха да се подготвят да работят с образователната 

платформа на училището в Мийт G Suit Clasroom и подпомогнаха учениците си и 

родителите на учениците в начален етап. Директорът на училището осигури и 

еднодневно онлайн обучение на всички учители за работа с образователната 

платформа Поради ограниченията, които е необходимо да спазваме по време на 

присъственото обучение в училище все още не се използват всички налични 

интерактивни дисплеи  и уменията на повечето от учителите да използват дисплеите и 

софтуерната платформа „Мозабук“ са незадоволителни, тъй като имаше само 

еднодневно обучение още в края на миналата учебна година.  

2. Предложение за решение: Да се отложи вътрешната квалификация за 

работа с интерактивните дисплеи и софтуерната платформа „Мозабук за 

следващата учебна година.  -  МО, срок: м. ноември 2021/2022 г   
3. Предложение за решение Да се прецени кои ще използват преносимите 

компютри с интерактивен дисплей с цел използването  им в образователния 

процес в ЕСР – отг. М. Дюлгерова, А. Ушева и Е. Чепинска; срок:  м.февруари  

2021г. 

По задача № 2. 

. Развитие на основните дигитални компетенции на педагогическите специалисти и 

на учениците за работа в електронните образователни платформи Тиймс /MS Tedms/ и 
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Класрум/ G suit Google Classroom/ за онлайн уроци в реално време за осигуряване на 

пълноценно електронно обучение. – от добро до много добро ниво 

В нашето училище имаше предварително създадени  условия за обучение в електронна 

среда от разстояние в G suit Google Classroom, тъй като  в прогимнацзиален етап през 

учебната 2019/2020 година вече беше използвана, затова след като МОН позволи да 

продължим в същата образователна платформа, ние проведохме обучение само за тази 

платформа. Обучението се проведе с външен лектор по линия на 

вътрешноинстуционалната квалификация. Класните ръководители успяха да 

подпомогнат всички родители на учениците от І до ІV клас да развият също своите 

умения за работа с образователната ни платформа, което доведе до нормално протичане 

на образователния процес през м. декември за всички ученици.  Дигиталните умения на 

учителите продължават да се развиват и допълват през цялата учебна година. 

Основната задача, която предстои е да се развият уменията им за работа и с графичен 

таблет, както и с компютри с тъч скрйн. 

 4 . Предложение за решение: Да се закупят поне два графични  таблета, които да 

послужат за обучение на учителите. Да се проведе обучение в МО на учителите с 

комютрите с тъч скрийн – Срок м. ноември 2021г.; отг. председатели МО. 

По задача 3.  Прилагане на компетентностния подход и на ключовите компетентности 

по български език по всички учебни предмети за развитие на комуникативните, 

четивни умения на учениците с цел развитие  на функционалната им грамотност и 

четене с разбиране и за повишаване на качеството и ефективността в обучението по 

всички учебни дисциплини. Осигуряване на библиотечно и информационно 

обслужване  -   много добро ниво.   

   По време на учебния процес, както в присъствена , така и в онлайн среда, учителите 

работят усилено в посока развитие на четивната техника и на  четене с разбиране, както 

в часовете по ЗУЧ и ИУЧ, така и в ГЦОУД.  Поради намалените като времетраене 

часове по време на електронното обучение, се разчита и на подкрепата на родителите 

при учениците от начален етап, които в по-голямата си част активно се включват.  По 

време на присъственото обучение се извършват множество инициативи  и дейности, 

свързани с Програмата за изпълнение на националната стратегия за насърчаване 

на грамотността, както и такива,  които са планирани  като общоучилищни и 

извънкласни дейности от клубовете по ЗИ по Наредбата за приобщаващо и в 

групите по проект «Подкрепа за успех».  Училището разполага с помещение за  

библиотека, от която могже да се ползва в класните стаи допълнителна литература. 

Много от учителите използват и електронни ресурси, с цел да създават работни листове 

за индивидуална или групова работа с учениците включително и за учениците на 

допълнителна подкрепа. В близост до училището се намира читалищната библиотека, 

която често се избира за място на провеждане на уроци по четене и за изготвяне на 

изложби на прочетени книги, посещение на детски театрални постановки и др.  За  

поредна година през м. април на заседание на ПС  ще се проведе дискусия на тема на 

тема „Добри практики  за развитие на ключовите компетентности на учениците 

по смисъла на чл.77 от ЗПУО  чрез дигитални методи за обучение“.  В представенат 
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електронна презентация се посочиха многобройните дейности и инициативи, които се 

провеждат на основата на компетентноствния подход и обхващат развитието на всички 

задължителни ключови компетентости по всички направления и учебни предмети. С 

голям интерес ученицците от начален етап овладяват дигиталните компетентности в 

часовет по компютърно моделирани и затова за следващите учебни години ще дадем в 

ИУЧ да се внедрят часове по компютърно моделиране, съобразно възможностите на 

училището.    

5.Предложение за решение - Да се предложи учебния предмет по компютърно 

моделиране за ИУЧ  на учениците и техните родители в ІІІ клас за учебната 2021-2022 

г. – отг.:класни ръководители   

 По отношение на библиотечното и информационно обслужване може да се твърди, че 

иманно поради превключването на образователния процес в електронна среда, се 

разширява и доразвива този аспект в училище. Създадено беше едно общо дигитално 

пространство за учирлището в Google пространството и вече е налице една добра 

облачна среда на информация. Други позитивни страни са - училищната библиотека, 

която осигурява свободен достъп на учениците до информация от различни 

документални източници;осигурен е достъп до глобалната мрежа чрез 2 компютърни 

зали, множество технически съоръжения за визуализация и компютърни ситеми в 

класните стаи и кабинети с цел изграждане на навици за четене и компетентности за 

търсене и ползване на информация;осигурен  е постоянен достъп до образователните 

сайтове: „Уча се”,“Академико“, „Клет“,“е-Просвета“ и др.;осъществява се 

непрекъснато сътрудничество с Читалищна библиотека към ОНЧ:”Просвета-1908”; 

По задача 4. Развитие на дейностите  по приобщаващото образование и осигуряване 

на подкрепа на личностното развитие  на учениците чрез намаляване на агресията 

на учениците и постигане на положителни промени в личността на учениците, чрез 

овладяване на трайни знания, умения и навици, чрез участие в клубове по интереси и 

групи в европейски проекти и национални програми, както и чрез дейности за 

утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него. – много 

добро ниво /Виж приложението на координатора на приобщаващо образованиe/ 

Поради непостоянното присъствие на учениците в училищна среда се отчита 

намаляване на агресията в ежедневието. Нямаме нарушения на реда в електронна среда, 

както поради наличие на ясни разписани правила и поради двустранния контрол от 

страна на възрастните – учител и родител, така и поради факта, че учениците изпитват 

нужда да са заедно след по-продължителн отсъствие от училищна среда. Не бива да 

забравяме, че и  строгото спазване на противоепидемилогичните мерки допълнително 

налагат по-голям самоконтрол от страна на учениците. Изключения има – това е 

проявата на пасивната агресия – около 4 ученици често излизат от дигиталната класна 

стая и това им поведение е един вид протест срещу затруднението им да участват в 

електронното обучение поради незадоволителната домашна атмосфера или като ефект 

от настъпилата тийнерджърска възраст. По отношение на обучението на учениците на 

допълнителна подкрепа имаме подобрение, тъй като успяхме почти всички да ги 
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приобщим за обучението в електронна среда от разстояние. Това доведе и до по-

голямото приобщаване на тези ученици с техните съученици по класове.  

По задача 5. Обогатяване на знанията и развитие уменията на педагогическата колегия 

за самооценяване и управление на качеството на образованието  чрез акцентиране на 

ролята на добрите практики и  сътрудничеството с родители, партньори и 

институции. – много добро ниво. 

 Наложените промени за работа с редуване на присъствена с дигитална среда на 

образователния процес доведе до още по тясна връзка между учителите и родителите, 

както до оценяване на учителския труд в по-висока степен. Налагат се по-чести 

дигитални  контакти и с различни институции в образователната сфера с цел различни 

допитвания и анкети с нашите ученици и родители.  И през настоящата учебна година 

ръководството  извършва реални или онлайн срещи с представителите на  УН и  

Обществения съвет, с цел подкрепа на различни дейности в училище – избор на 

учебници, училищни учебни планове, отчет на бюджет, подпомагане на хранене на 

ученици и осигуряване на 3 лаптопа за нуждаещи се ученици. Училището осигури за 

нуждите на ОЕСР  с 45 преносими компютри  на нуждаещи се ученици и на учителите, 

които не разполагат вкъщи с такова устройство или имат също деца ученици. 

Доставените през м. юни по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“ 27 преносими компютри за нуждите на 

учениците и очакваните още 13 за нуждите на учителите ще задоволят напълно 

нуждите ни при евентуално  превключване в ОЕСР през следващата учебна година.   

6.Предложение за решение:  Новите преносими компютри да се  въведат в 

готовност за следващата учебна година – отг.  М.Дюлгерова, С. Дюлгерова, Е. 

Чепинска; срок август- октомври 2021г. 

 По задача 6. Развитие на позитивна и безопасна училищна среда и на  уменията на 

учениците за спазване на определените мерки в училището за намаляване рисковете от 

предаване на инфекцията на вируса COVID-19 чрез гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурно образование и възпитание от страна на класните 

ръководители, учители на ГЦОУД, училищен психолог, ресурсни учители, 

медицинска сестра и представители на РЗИ.  – много добро до отлично  ниво . 

В нашето училище са създадени традиции за отговорно поведение и стремеж към 

спазване на реда и определените от ръководството правила. Наблюдава се спазване от  

всички страни. Всички педагогически специалисти извършват редовно напомняне и 

следят за спазване на противоепидемилогичните мерки в училищна и извънучилищна 

среда. В различните планове за ЧК, на психолог, на учители ГЦОУД, на мед. сестра  и 

др.  въпреки променените условия на работа дейностите се изпълняват в срок и много 

от тях придобиват публичност чрез социалните мрежи и сайта научилището във 

формата на електронни презентации и снимков материал.  Дигиталните средства за 

управление и развитие на здравното, гражданското, екологичното и интеркултурно 

възпитание разшириха възможностите на ученици и учители за провеждане на много 
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иновативни практики в тази посока. През м. април в училище се проведе екологична 

инициатива свързана с масово засаждане в двора на училището на плоднии 

декоративни дръвчета от всички 17 паралелки. Инициативата се посрещна с огромна 

радост от учениците и доби обществена популярност и одобрение. Засаждането на 

декоративни дръвчета в края на учебните занятия от седмокласниците, а понякога от І 

или ІV клас се превърна в традиция през последните 4 години.  

Продължава прилагането на механизма за координиране на дейностите за 

популяризиране на  професиите сред учениците от прогимназиален етап. 

 

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ С ПОСТОЯНЕН 

ХАРАКТЕР 

1. ПОСТИЖЕНИЯ   ПО  ОТНОШЕНИЕ ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И НА КАДРОВОТО 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС: 

 

Цялата квалификационна дейност се извършва въз основа на приети на заседание на 

ПС и утвърдени План за квалификацията и Правила за организирането и 

провеждането на вътрешноиституционална квалификация, които и през тази учебна 

година ще търпят повече гъвкавост и промени поради търсенето на най-оптималното 

използване на средствата от бюджета с цел осигуряване на нуждите на 

педагогическите специалисти и образователния провес в училище и ОЕСР.  

1.1.  Относно  продължаващата - външна кавалификация -  отлично ниво но 

изпълнение за периода до края ня 2020г.  От настоящата година започва да тече 

четиригодишния период, в който всички учители и педагогически специалисти е 

необходимо да преминат обучения с минимум 4 кредита. Състоянието на 

професионалната квалификация на учителите до настоящия момент е, както следва: с     

І ПКС –    1 учител с    ІІ ПКС –   7, с  ІІІ  ПКС –   20, с  ІV  ПКС -   7, с   V  ПКС - 7. 

Със собствени средства зам. директорът завърши обучението си по новата си 

специализация -  „ИТ в образованието“. През настоящата учебна година се постигат 

отново  много добри резултати по отношение на участието достатъчен брой учители и 

педагогически специалести в квалификационни обучения с кредити, защото 

училището разполага с необходимите финасови средства.  

 7. Предложение за решение:  Предвид предстоящите инспектирания на 

училищата да се организиразира квалификационно обучение на тема 

«Инспектиране в училище» с педагогическия състав през м. октомври 2021г. – 

отг. комисията по квалификация 

1.2. Вътрешноинституционална  квалификация до тази учебна година се 

планираше и извършваше само   чрез МО и семинарни дискусии на заседания на ПС, но 

след анекса на КТД, където се разреши използването на 50% от финансофите средства  

и за  вътрешна квалификация се проведе и първото платено обучение на тема „Работа  с 

образователната платформа Класруум, което беше онлайн. През настоящата учебна 
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година трите МО провеждоха своите дейности и сбирки в съответствие с  плановете си 

както в реална среда, така  онлайн в класната стая на учителите в платформата на 

Класруум и ги отчитат при директора със съответни протоколи за 

проведенитезаседания и дейности. Общата оценка за изпълнението на вътрешната 

квалификация в училище е, че тя се провежда на много добро до отлично ниво. Всички 

учители и педагогически специалисти имат необходимите умения. 

 Освен обучението за работа с образователната платформа Класрум за 5 часа с 

финансиране на външен лектор, чрез заседания на  Методическите обединения, 

както и на семинарните дискусии  в заседанията на ПС, учителите извършиха 

вътрешна квалификация по 5 теми в рамките на още 11 часа. Това са: 

„Развитие на основните дигитални компетенции на педагогическите специалисти  за 

работа с електронен дневник на “ Школо“. 

Как да се предпазим от инфекци с COVID-19   -  дискусия относно спазването на 

Мерките. 

„Развитие на основните дигитални компетенции на педагогическите специалисти  за 

работа  в електронните образователни платформи Тиймс /MS Teаms/ и Класрум/ G 

suit Google Classroom                         
«Симптоми на стреса. Основни методи за намаляване на стреса в ежедневието и в 

работна среда, свързани с вируса COVID-19.“  

„Добри практики  за развитие на ключовите компетентности на учениците по 

смисъла на чл.77 от ЗПУО  чрез дигитални методи за обучение“ 

 

     В класьорите за отчитане на вътрешната квалификация са събрани използваните  

материали по темите на хартиен и на електронен носител,  съответните покани, 

протоколи и карти за проведени семинарни сбирки на заседания на МО и от дискусии 

на ПС по часове и присъствие. 

2. ПОСТИЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 

РАБОТА С УЧИЛИЩНА, УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ –   

много добро ниво по ДОС за информацията и документацията на основание Наредба 

№8/11.08.2016г. за информацията и документите в системата за предучилищно и 

училищно образование. 

  - Списък - Образец №1 се съгласува, утвърждава и актуализира в срок. 

 -  По отношение на годишни тематичени разпределения - няма констатирани 

отклонения и нарушения от педагогическите специалисти.  Въпреки някои промени по 

решение на педагозите всички пед. специалисти използват и книжен носител, а в 

случай на преструктуриране или  други те своевременно ги отбелязват и входират 

доклад до директора.  Не са установени разминавания в темите от разпределението с 

темите, нанесени в дневника на класа в графата за преподаден учебен материал. Всички 

теми по учебната програма на съответните учебни предмети са взети с учениците от І 

до VІІ клас, без да се пропуска учебен материал или учебни дни. Затова след 

приключването на учебните занятия по заповед на Министъра на МОН с желаещите 

ученици по класове се приеха и утвърдиха графици за дейности по интереси и проектни 

дейности. Желаещи ученици имаше много малко, с изключение на паралелките от 

първи клас, поради това, че в нашия град има много възможности за организирани 

участия в ЦПЛР, ЦОП, ОНЧ «Просвета – 1912г», както и свободни игри в местата за 

отдих и спорт – стадион, игрища, градски пар, детски площадки и т.н. 
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-  Наблюдават се  малки отклонения при вписванията на оценките и отсъствията в 

електронните дневници и в съответните им книжни носители  и в ученическите книжки 

от някои учители, но след констатации и контрол на зам. Директора учителите 

преодолаха тези пропуски. От следващата учебна година предлагам следното решение: 

8. Предложение за решение: За учебната 2021/2022 година да се премине училище 

само на електронен дневник на «Школо» С цел да се подобри комуникацията с 

родителите относно състоянието на оценяването знанията, уменията и 

компетентностите на учениците е необходимо ежедневно да се използват всички 

възможности на електронния дневник, включително забележки или похвали за 

работата им в съответния час. 

- Ритмичността на изпитванията според изискванията наредба Наредба №11 за 

оценяване резултатите от обучението на учениците се спазва от учителите, с малки 

изключения, които се коригират след проведен контрол на директора и зам. директора. 

Трайно са преодолени отклоненията, свързани с липсата на предварителни критетерии, 

показатели и скала за писмените изпитвания и вписвания на оценките; 

 

-  Седмичното разписание за І и за ІІ учебен срок се изготвя в срок и в съответствие със 

здравно-хигиенните изисквания от училищна комисия, за да се даде за съгласуване с от 

РЗИ Смолян. Няма констатирани  нарушения на разписанието.           

 - Правилникът за БЗУВТ и план по ЗБУТ  са актуализирани от зам. директора  в срок и 

в съответствие с промените в нормативната база. Педагогическите специалисти, които 

носят отговорност за провеждане и отбелязване на инструктажите на персонала и  на 

учениците изпълняват отговорно и в срок своите задължения. 

 - Плановете на  постоянните комисиите са създадени и се изпълняват  от съответните 

училищни комисии, избрани за тази учебна година. 

 -  Правилникът за дейността на училището, Стратегията за развитие на училището, 

Програмата за превенция на ранното напускане на училище, Програмата за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвимите 

групи, Мерките за повишаване на качеството на образованието, Програма за 

предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвимите групи се актуализират в съотвествие с дейностите и задачите през 

настоящата учебна година и промените в поднормативната уредба в сферата на 

образованието на национално ниво и се изпълняват и/или отчитат своевременно па 

заседания на ПС.  

- Книгата и класьорът с протоколите от заседанията на ПС се водят редовно, 

компетентно и в срок от секретаря на ПС с помощта на директора и зам. директора . 

Проведените заседания през учебната година с настоящия са 9, два от които са вързани 

с дейностите по чл.21а от Наредбата за приобщаващо и с включването на училището в 

европейския проект „Подкрепа за успех“.  Взетите решения са около 54, които се 

изпълняват в срок и отговорно. Някои от тях са с продължителен характер, отнасящи се 

до прилагани на форми и методи за цялата учебна година. 
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-Заповедната книга, книгите за входяща и изходяща кореспонденция и летописната 

книга се водят по надлежния ред от определените лица по заповед. Тук е мястото да 

изкажа личната си благодарност към  ст. учителя Роска Д. Пелтекова за отговорното и 

подробно водене на летописната книга на училището 

 - Създадена беше книга за похвали и предложения, но поради различните условия на 

работа, както и поради нередовно напомняне от страна на отговорника за нея – Юлия 

Кюртева-Христова, тя остава недостатъчно използвана. За сметка на това при 

директора бяха поднесени от родители на І, ІV и VІІ оригинални и изпълнени с добри 

чувства и похвали благодарствени писма.   

 - При преместване или при приемане на ученици по време на учебната година се 

спазват изискванията на  ДОС. 

- Всички счетоводни документи се изготвят и отчитат на първостепенния разпоредител 

в срок и са  в съответствие с нормативните и поднормативни изисквания,  пред Общото 

събрание на училищния колектив в присъствието на Обществен съвет към училището, 

като това се осъществява онлайн, а за тези, които не присъстват отчетите са публични и 

се прикачват на сайта на училището. Сведения за бюджета на училището се представят 

на първостепенния разпоредител – Общински съвет Златоград,  в  РУО на МОН 

Смолян, както и се попълва онлайн на специална платформа на МОН. 

 3. ПОСТИЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И 

НА ОБУЧЕНИЕ.  

- В училище има осигурен достъп до интернет от всички канцеларии, кабинети и 

класни стаи,  свързана с използването на компютри, компютърна конфигурация  

смарт телевизори. Във секи кабинет, включително в учителската стая има 

интерактивен дисплей Продължен е и абонамента за използване на електронни уроци 

от сайта « Уча се».  

- Оборудването с преносими компютри продължава и през тази учебна година, така 

успяхме да осигурим за нуждите през м. декември преносими компютри на 24 ученици 

и на 25 педагогически специалисти. Поръчани са по линия на МОН още 40 лаптопа. 

Наблюдава се необходимост от закупуване графични таблети.  

 - Осигурени са сешуари, тоалетна хартия, автоматични диспенсери за сапун и 

дезинфектанти, както и  постоянно течаща топла вода след смяната на всички бойлери 

в училище, включително във физкултурния салон. 

 - За сега имаме един въздухопречиствател за осигуряване на безопасна среда от Ковид 

19, предоставен от МОН, получихме одобрение от министър ана МОН за осигуряване 

на средства за закупуване на въздухопречистватели за всички използващи  се 

помещения в училище помещения, но не бяха доставени 

 - Закупени са в края на учебните занятия ученически маси и столове за % клас поради 

силното амортизиране на ученическите маси и столове в класните стаи на 

прогимназиален етап.  

 - Всички спортни площадки на открито и закрито са на много добро ниво за нуждите 

на провеждането на ФВС и на спортните часове на целодневната организация 
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- Поддържа се  озеленяване на всички 4 етажа на училището, което подобрява, както 

естетическата среда, така и здравословните условия на труд в училище. 

- Извършени са частичните ремонти на помещенията, в които се беше появил теч през 

предишната учебна година. 

 - Осигурена е охрана на входа на училището и видеонаблюдение на източния и западен 

училищен двор като след дълги очквания да се спре използването от външни лица през 

тъмната част на денонощието се постигна успех. 

- Продължаваме с осигуряването на    здравословното хранене на учениците. Спазват се 

изискванията по Наредба №37/29.07.2009г за здравословно хранене на учениците, което 

е под прекия контрол на комисията по съставяне на ежеседмично меню,  както и от 

Агенцията по храните. Това е и причината за наличието на много малък процент от 

учениците с наднормено тегло или с хронични заболявания на хранителните органи. 

 - Осигурени са всички необходими медикаменти, оборудване и др.материали за 

здравните кабинети в училище и плувен басейн. Осигурено е постоянно пребиваваща в 

сградата медицинска сестра, която в края на всеки срок дава отчет за здравословното 

състояние на нашите ученици. /Приложение/  

 - Осигурени са много добри температурни условия през зимния период.   

- В създадената  обща инструктажна  книга за учениците с класьор за периодичните 

инструкции на учениците се отбелязват периодичните инструктажи с учениците.  

Подобрено е воденето на дневниците към всеки компютър и компютърна конфигурация 

с цел проследяване работата и безопасното пребиваване в интернетпространството. 

Учениците спазват изискванията за ползване на телевизорите и компютрите в 

съответните класни стаи. 

 - Провеждат се от съответните отговорници часовете по БДП - кл. ръководители  

извършват периодично обучения и инструктажи с учениците по БДП 

- Осигурена е фирма по  трудова медицина  

 

Проблеми:  

 - Необходимите и поръчани въздухопречистватели срещу Ковид 19 в присъствие на 

ученици и учители не бяха предоставени.  

- Продължава да стои проблемът с осигуряване на средства за изпълнение на проект, 

свързан с довършване на огражденията на югозападните дворни площи и премахване 

на незаконната постройка ва двора на училището, за която получихме писмо от обина 

Златоград, че наемателят не предприема никакви действия за премахване на сградата и 

ще започне съдебна процедура по този повод.  

 - Налага се посно и блажно боядисване в една част от класните стаи и коридори през 

летния сезон.  

 

4. ПОСТИЖЕНИЯ ПО ИЗВЪНКЛАСНИТЕ И УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ, 

СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО НА ЗАЛОЖБИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. 

Насърчаване развитието и реализацията на силните страни и заложби на 

учениците е важен приоритет от ключовите компететнтости,  по които училището 

е задължено да работи. 

      През първи учебен срок, въпреки извънредната обстановка продължават да се 

провеждат голям брой общоучилищни и извънкласни дейности по годишния план,  

състезания, конкурси и олимпиади, както и в публичини изяви, организирани в ЗИ по 

Наредбата за приобщаващо и по проект «Подкрепа за успех» в които се обхванати 

значителен  процент от учениците с цел развитие на техните интереси и наклонности.. 

Участва се в различни конкурси, състезания и олимпиади, които са както по 

националния календар на МОН, така и в други -  организирани от различни институции 
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на национално, областно, общинско и училищно ниво. По- детайлно по дейностите от 

националния календар,  участващите ученици и техните постижения се вижда от 

следните таблици: 

 

3.1. Олимпиади за учебната 2020/2021 година 

 

 

Олимпиада по.. 

Учители 

Брой участвали 

ученици по класове  

Брой класирани за областен кръг 

1. Математика  

20.01.2021 г.  

 ІV-VІІ кл  

ІV клас – 20 ученици 

V клас  - 5 ученици 

VІ клас – 8 ученици 

VІІ клас – 7 ученици 

 Александър Караметулов – 4а кл – 

18т. 

Виктор Башев – 4а клас - 17.5 т. 

Ивон Енчева – 4б клас – 16,5 т. 

Драгомир Михайлов – V клас – 19 т. 

Веселина Северинова – VІІ клас – 16 т. 

 

3. Знам и мога  

25.01.2020 г. 

ІV клас 

ІV клас – 15 ученици Галена Димитрова – 4в клас - 32.75т. 

Марио Дюлгеров – 4в клас – 30,75 т. 

Атанас Шуков – 4в клас – 30,5 т. 

Лъчезар Йорданов – 4а клас – 30,25 т. 

Христина Кундева- 4а клас – 30,25 т.  

4.Астрономия – 

задочен кръг  

А. Ушева, В. 

Йорданова 

V клас – 2 ученици  

VІ клас – 1 ученици 

VІІ клас – 0 ученици 

 

 

 Христомира Хасапчиева – 47,5 т 

Драгомир Михайлов – 43 т. 

 

5. Български 

език и 

литература – 

15.01.2021 г. 

Р.В. Пелтекова; 

   5 клас – Драгомир Михайлов 

Румяна Василева 

6 клас – Валентина Кърсова, Даниел 

Кирилов, Христомира Хасапчиева 
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М. Симеонова 7 клас – Веселина Северинова - 

класирана на национален кръг 

Александър Илийков, Ивана Петкова, 

Юана Дюлгерова  

 

6. История и 

цивилизация  

01.02.2021 г. 

Е. Кормова  

В. Хаджиев 

V клас – 4 ученици  

VІ клас – 2 ученици 

VІІ клас – 9 ученици  

V клас - Драгомир Михайлов – 62,5 т. 

VІ клас – Даниел Кирилов – 62,5 т 

VІІ клас – Юана Дюлгерова – 75 т. 

Веселина Вескова Северинова – 71,5 т 

Ивана Петкова – 68,5 т. 

7. География и 

икономика – 

04.02.2021г. 

В. Калева 

 

 V клас – 4 ученици 

VІ клас – 2 ученици 

VІІ клас – 8 ученици    

 

V клас - Драгомир Михайлов – 86т. 

VІ клас – Вяра Калева – 86 т 

VІІ клас – Юана Дюлгерова – 93 т. 

Мария Валериева Сивриева – 89т 

Ивана Петкова – 96 т. на областния 

кръг е със 164 т. и е наградена с 

Грамота от   РУО - Смолян 

8. Химия и ООС- 

28.01.2021 г. 

В. Йорданова 

VІІ клас – 8 ученици 

 

 Юана Дюлгерова- 7б клас – 92 т. 

Ивана Петкова – 7а клас  – 84 т. 

Веселина Северинова – 7а клас  – 78 т. 

Пламена Йорданова – 7а клас  – 78 т. 

9. Биология и ЗО 

– 

25.01.2021 г. 

В. Йорданова 

VІІ клас – 7 ученици 

 

Веселина Вескова Северинова-73,5 т 

Юана Юриева Дюлгерова – 66,5т 

Ивана Петкова Петкова-55,5 
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II. Състезания за учебната 2020/2021 година 

Състезания Брой участвали уч-

ци 

Брой класирани уч-ци за     

следващ  кръг 

Финален 

кръг/ 

НАЦИОНАЛ

ЕН КРЪГ  

1. „Стъпалата 

на знанието. 

Български език 

и литература“ 

организирано 

от сдружение 10 

книги  

07.11.2019г. 

V клас – 9 ученици 

VІ клас –5 ученици 

VІІ клас – 12 ученици 

V клас –  

Драгомир Михайлов – 48т  

 Юлиан Шехов – 47 т. 

Божидара Драганова – 46т 

Йоана Ханджиева – 46т. 

VІ клас 

Христомира Хасапчиева – 

47т 

Даниел Кирилов – 47т 

Вяра Калева -46т 

VІІ клас 

Александър Илийков -50т. 

Веселина Северинова – 50т 

Юана Дюлгерова -47т 

Мария Сивриева – 47т. 

Йорданка Николова – 47т. 

Вергилия Димитрова – 47 т. 

Георги Руменов – 47т. 

Гамзе Ерай – 47т 

Борислава Стоянова – 47т. 

Ивана Петкова – 47т. 

 

 

5.клас 

Драгомир 

Михайлов-

46т. 

Юлиян 

Шехов-42т. 

6.клас 

Даниел 

Кирилов-47т. 

Христомира 

Хасапчиева-

42т. 

7.клас 

Веселина 

Северинова-

44т. 

Гамзе Ерай-

44т. 

Ивана 

Петкова-42т. 

Йорданка 

Николова-

36т. 

2. Национален 

конкурс по 

гражданско 

Участници  Александър Илийков – VІІа 

кл. 

Александър 

Илийков – 

VІІа клас       
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образование 

„Хората-

еднакви и 

различни“- есе 

Е. Кормова 

 VІІ клас -5 ученици 

 

Веселина Северинова -VІІа 

кл. 

Адриана Хаджиева- VІІа кл. 

Гамзе Хаджиюсеин- VІІа кл. 

Юана Дюлгерова- VІІб кл. 

 

ІІІ място в 

първа 

възрастова 

група със 

своето есе  

„Животът, 

като основна 

ценност” 

3. „Защо да 

хапвам плод, 

мляко и мед“ 

Детски конкурс 

на ДФ 

„Земеделие“ 

ІVв – 5 ученици  

Іб – 11 ученици 

  

4.Конкурс   

„ Вълшебния 

свят на 

Родопите“ 

Іб клас – 12 ученици   

5. Конкурс 

„Освобождение

то “ 

Регионален 

военноисторич

ески музей 

„Плевен“ 

Е. Кормова 

ІVа -5 ученици 

ІVб-2 ученици 

ІVв – 1 ученик 

Vа- 1 ученик 

VIIа- 2 ученици 

  

6. Национален 

конкурс „148 

год. от гибелта 

на В. Левски “ 

за  есе на тема: 

„Да си кажем 

кривиците “ 

към към ОК 

Кърджали  

Е. Кормова 

VIIа- 1 ученик Гамзе Хаджиюсеин -  VІІа кл. 

/есе/ 

отличена с 

поощрителна 

награда в I 

възрастова 

група до 15 г.  
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7. Национален 

конкурс „Моят 

роден край “ 

към НДК 

Е. Кормова 

VIIа- 3 ученици 

VIа- 1 ученик 

Гамзе Хаджиюсеин -  VІІа кл. 

/есе/ 

Георги Руменов -  VІІа кл. 

/есе/ 

Пламена Йорданова -  VІІа 

кл. /рисунка/ 

Красимира Канурова -  VІа 

кл. /рисунка/ 

 

8. III Национ. 

ученически 

конкурс 

„Времена и 

будители “ 

НМО- Габрово 

и РУО- Габрово 

 Е. Кормова   

VIа- 5 ученици 

VIIа- 1 ученик 

Красимира Канурова -  VІа 

кл. Валентина Кърсова- VІа 

кл.  

Христомира Хасапчиева- VІа 

кл.  

Габриела Стоянова- VІа кл.  

Драгомир Йорданов- VІа кл.  

Юана Дюлгерова-  VІIб кл.  

 

 

Национално 

състезание по 

български език 

и литература 

„Любословие“  

І-ІV клас 

участници 

І кръг  

І клас - 17 ученици 

ІІ клас - 8 ученици 

ІІІ клас - 16 ученици 

ІV клас - 14 ученици  

  

Международен 

конкурс за 

детска рисунка  

„С очите си 

видях бедата”, 

организиран от 

РД “Пожарна 

безопасност и 

защита на 

населението” – 

Смолян в 

партньорство с 

Галена Радостинова 

Димитрова от IV в 

клас, класирана на ІІ 

място.  
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Регионалния 

инспекторат по 

образованието 

– Смолян 

(областен етап) 

Национален 

ученически 

конкурс за 

авторска 

приказка на 

тема: 

“Вълшебството 

на буквите”  

4.клас  

Христина Кундева,  

Лъчезар Йорданов- 

 5.клас 

Божидара Драганова, 

Теодора Младенова,  

Йоана Гюнелиева, 

Виктория Николова, 

Драгомир Михайлов, 

Георги Петров 

7.клас 

Юана Дюлгерова-  

 

 

  

Състезание по 

спелуване на 

английски език  

училищен кръг  

V -VІІ клас 

 11 ученици 

Регионално състезание  

Веселина Северинова -   

Константин Каменов 

Веселина 

Северинова  

 

4.3. Спортни състезания: 

 През м. септември  2020г в гр. Златоград се проведе международнен 

ултрамаратон, който започва да се превръща в традиция.  Наши ученици V,  VІ и 

VІІ клас участваха в този спортен маратон по специално направения маршрут  за 

ученици по пресечена месност от Златоград до връх параклис Св. Атанас. Една 

част от тях заеха призови места и получиха награди от организаторите. 

  През месец януари след проведени състезания по плуване в областта наш 

ученик постигат призови места -  Спечелени медали от състезание по плуване-1 

сребърен и 1 бронзов медал от Лъчезар Кафеджиев- 3 а клас; 

 През м. февруари 5 от нашите ученици бяха удостоени с грамоти в областния 

конкурс под егидата на областния управител и началника на РУО на МОН 

Смолян - „Аз раста патриот“. 
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 През м. февруари отборът по футбол с участието на наши ученици спечели три 

купи за спечелени  едно първо и едно второ място и едно ІІІ за различни 

възрастови групи в игрите, организирани в гр. Рудозем. 

 Спечелени медали от международни състезания по плуване-  сребърни и   

бронзови медал от Лъчезар Кафеджиев- 3 а клас  

 Мария-Магдалена -  3 в участие през 2021 г - Първи Международен турнир по 

плуване “Пловдив 2019” в  гр. Пловдив - 3 място 200 м.  гръб, 3 място - 50м 

бруст и 3 място 4×50 смесена щафета 

  Мария Магдалена - 3в клас - 2 трети места от участие в турнири по Спортни 

танци с групата по гимнастика в гр. Поморие и гр. Перущица 

4.4 Основни изводи: За четвърта поредна година имаме класирани за олимпиада за 

областен кръг по математика ученици от ІV клас, като през настоящата имаме вече 

изявени математици и от прогимназиален етап – 1 от V клас и 1 от VІІ клас, което е 

безспорен успех, тъй като в темчение на 10 години преди това няма класирани ученици 

за  областен кръг на олимпиада по математика. По останалите олимпиади за областен 

кръг имаме приблизително запазване  на броя на класиралите се ученици за областен 

кръг.   Въпреки различните условия , в които се намираме  приблизително се запазва  и  

активността на участие  на учениците в  областни и национални състезания.  Не само 

запазваме постиженията, но постигаме успехи, които ни нареждат сред найдобрите в 

страната – по български език и литература имаме класирана ученичка в олимпиадата на 

национално ниво – достигна 14 място от 28 олимпийци ученици; по английски език в 

състезанието «Спейлинг би» наша ученичка спечели второ място в националния кръг 

на състезанието; по география и икономика на наша ученичка не й достигна една 

стотна, за да се класира в олимпиадата на национален кръг; по математика наш ученик 

от 5 клас е първи на областно ниво, което е равносилно да е класиран за национален 

кръг, ако имаше такъв за малките ученици. Този положителен ръст се дължи, както на 

отговорни и амбициозни ученици, така и на отговорната работа на съответните учители 

по направленията на съответните олимпиади и състезания. 

 

4.5. Поощряване с морални и материални награди: 
  Изработен е „Статут за поощрения и награди“, който регламентира награждаването  

на учениците за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по 

интереси и за приноса им към развитието на училищната общност.   

5. ПОСТИЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 5.1. Посещаемост. В началото на учебната 2020-2021 година, въз 

основа на подадени 261 заявления  за целодневно обучение  са сформирани 11 групи 

като девет групи  са 1- 4 клас, а две групи са 5 и 6 клас. В групите има ученици на   

допълнителна подкрепа. В тази връзка се поддържа тясна връзка с  Екипа за подкрепа 

за личностно развитие. Отсъствията на учениците са по уважителни причини.  

Изградена е екипност и приемственост  в работата на класният ръководител , масовите 

учители, учителя в ГЦОУД. Налице е подкрепа и разбиране от страна на родителите.В 

образователната работа с учениците се прилага  индивидуалния и диференциран 

подход.Всички ученици посещават групите и не се допускат безпричинни отсъствия. 

Посещението на учениците е редовно, което е в подкрепа на семейството и на ОП в 

училище.  
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5.2. Самоподготовка 

Работата в занятията по самоподготовка е съобразена с учебната програма и ДОС за 

учебното съдържание по отделните учебни предмети и съответни класове. С цел 

повишаване качеството на образование се търсят и  прилагат интерактивни и 

иновативни  методи за създаване на благоприятна и мотивираща среда за провеждане 

на самоподготовката.  По-голямата част от учителите в ЦДО продължават да 

поддържат своеобразно книжно портфолио съвместно с класните ръководите, в което 

да съхраняват сравнителни анализи на отделни ученици или групи, с цел да се откриват 

постиженията и пропуските в обучението им. В групите от прогимназиален етап се 

наблюдава подобряване на работата и обучението в тези занятия, но все още има 

пропуски и неблагоприятни фактори, които намаляват в някои дни ефективността от 

обучението.  При по-голямата част от  учителите на групи се наблюдава  стремеж за 

подобряване на компетенциите като редовно разработват планове за предварителната 

си подготовка, което води до добра ефективност на самоподготовката на учениците. 

Всички учители на ГЦДОУД поддържат постоянна връзка със съответните учители до 

обяд и се стремят да осигурят  много добра самоподготовка по български език и 

литература, по математика и по учебните предмети от КОО по природни и обществени 

науки. Провеждането на консултациите от учителите продължава да подпомага 

индивидуалното развитие, както на учениците с пропуски и затруднения, така и на 

тези, които искат да напреднат. От 1.12. 2020 г. извънредното положение за 

ограничаване на разпространението на COVID-19, наложи преминаването ни в 

обучение в електронна среда от разстояние. Всички ГЦОУД умеят да осъществяват 

неприсъственото си обучение във виртуални класни стаи на  Google Classroom. 

Необходимите технически средства – лаптопи, бяха предоставени на ученици, чиито 

родители не успяха да подсигурят такива, както  и беше заплатен интернет достъпа на 

един от тях. Учениците лесно се адаптираха към учене от разстояние. Подходиха 

отговорно към учебния процес, спазват се правилата при работа в електронна среда. 

Родителите на учениците от начален етап активно сътрудничат и  подкрепят 

провеждането на ефективен образователен процес в електронна среда. Създадената 

спокойна обстановка доведе до ползотворно обучение за всички мотивирани ученици.  

Голяма част от ученици работят самостоятелно и затвърдяват своите знания чрез 

включването им във  виртуалната класна стая с  камера и микрофон. Имат изградени 

умения за учене. Ежедневно се развиват умения за четен с разбиране но,все още една 

част от учениите трудности по разказвателните предмети, като трудно отделят 

същественото и не успяват да  правят изводи. През останалите периоди на 

превключване от реална в електронна среда самоподготовката заниманията по интереси 

се провеждаха редовно, но понякога в прогимназиален етап учениците показваха умора 

да стоят пред компютрите следобед, затова заниманията по интереси се провеждаха 

или на открито и самостоятелно при зададени проектни дейности, които в края на 

седмицата се представяха на съответния учител на ГЦОУД.  

В часовете по интереси през м. ноември започнаха да работят групите за обучителни 

затруднения по проект „Подкрепа за успех“, а в начален етап заложихме групи по ЗИ, 
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които са насочени към развитие на  математически компетенции, които оставят 

фактически по-малък брой от учениците на целодневна организация в ГЦОУД. 

 В края на учебните занятия са извършени  анализи от съответните учители ЦОУД  за 

силните и слаби страни на своите ученици, с което да подкрепят реализирането на 

дейностите, подобряващи самоподготовката на учениците през следващата учебна 

година. 

5.3 Занимания по интереси 

 Заниманията по интереси са насочени към основните задачи на училището и 

подпомагат  самоподготовката. В тези часове се изграждат и формират различни видове 

умения и творчески способности. Реализираните проекти в часовете по интереси са 

резултат от формираните умения на учениците за работа в екип, поемане на 

отговорност и самостоятелност, спомагат за развитие на емоционална и социална  

интелигентност.   Учителите на ГЦОУД имат предварително разработени проектно-

ориентирани дейности по интереси, които са особено интересни и ползотворни за 

техните ученици. Такива са:        

 „Духовните послания на нашите будители през вековете” - изработване на 

постер, рецитиране на стихове; 

  „Златна есен”-рисунки 

 „Добротата на Коледа“: 

 „ Грижи се за растенията- те са нашето здраве“ като поливаха зелените площи в 

училищния двор;  

 „Моето щастливо семейство“; изработиха свое родословно дърво;  

  „Кариерно ориентиране-Професията на моите родители“ и разказваха за 

професията на своите родители; 

 Подкрепа за участие на учениците  в различни конкурси като  - в конкурса за 

детска рисунка, организиран от  ЦПЛР- ОДК -Кърджали- „Вълшебният свят на 

Родопите“ и  конкурса за детска рисунка, организиран от  Държавен фонд 

„Земеделие“- РА гр. София –„Защо да хапвам плод, мляко и мед?“; 

 

5.4.Организиран отдих и спорт.  По време на организирания отдих и спорт се 

формират навици за режим и култура на хранене, социални умения, култура на 

общуване, толерантност, взаимопомощ, екипност, развитие  на двигателната активност 

и развитие на физическите качества – бързина, сръчност,  точност, ловкост и 

издръжливост. Използват се разнообразни форми и игри за осигуряване на 

здравословен начин на живот.  По време на присъство обучение през зимата се 

използва и  физкултурния салон за групите Осигурени са и достатъчно спортни 

площадки на открито с цел избягване смесване на учениците от различните класове. За 

всички групи има осигурени и спортни пособия за игри на открито и на закритоПо 

време на електронното обучение тези часове се използват освен за упражнения при 

лошо време, така и за разходки на открито със зададени параметри от съответния 

учител на група.  
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5.5.Публичност и развитие на партньорства: Публичността на дейностите в 

целодневното обучение е важен фактор за поддържане доверието на семейството към 

тази форма на обучение. Дейностите на ГЦОУД се популяризират на Facebook- 

страницата на училището, което  допринася за повишаване авторитета на ОУ „Васил 

Левски”- Златоград. Друга форма за популяризиране на целодневната организация, че 

всички поздравителни картички, които училището изпраща на над 50 наши партньори и 

институции, се изработват на високо творческо и естетично ниво от учениците в 

групите на ЦОУД и с подкрепата на съответните учители.  Наблюдава се по-осъзнат 

стремеж на хигиената, реда и дисциплината в занятията, развиват се толерантността и 

отговорността във взаимоотношенията, което довежда и до по-висок учебен резултат. 

5.6 Изводи Осъществяването на целодневна организация води до постигане на важни 

резултати в образователния процес. Провокира се интереса и любознателността на 

учениците при усвояване на учебното съдържание. Изгражда се и се поддържа 

положителната нагласа към образователния процес .Полагат се основите на изграждане 

умения за работа в екип и в малка група и успешно е осъществено социализирането на 

малкия ученик в новата класна общност.  Създадават се  възможности за изграждане на 

начални умения за самостоятелен учебен труд  и начални умения за планиране. Развива 

сътрудничеството учител –родител –ученик. 

9.11.Предложения  за решения: 

9. Да се продължи сътрудничеството с родители и обществени институции при 

провеждането на заниманията по интереси като се използват възможностите за 

включване във виртуалната класна стая в нашата платформа дори и по време на 

присъствено обучение – срок: м. ноември 2021 г, април 2022; отг. : учители ЦОУД 

10 . Да се продължи работата по малки училищни проекти в интерактивна среда с 

учениците чрез изполване на интерактивни методи  в заниманията по интереси - 

срок:през годината.; отг. :учители ГЦОУД. 

11. Предложение за решение: Да се запази целодневната организация за всички 

ученици от І до VІ клас като за следващата учебна година при наличие на 36 

подадени заявления от родители на ученици от 5 клас да се сформират две 

ГЦОУД. 

 

6. ПОСТИЖЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТИ, КОИТО УЧИЛИЩЕТО ИЗВЪРШВА ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА допълнителна и на обща подкрепа за личностно развитие -  

Приложение 

 Устойчивост на европейски проект с бенефициент МОН  по ОП РЧР 6.1.Проект 

BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” – 

приключил на 31.12.2017г.  

6.1. 1. Натурални показатели за сформиране на екип от педагогически 

специалисти : 
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Учебната година стартира със 19 ученици ,които поетапно след диагностика достигат 

24 на брой. Само един от учениците е с ИУП. Работата продължава със същите 

специалисти – 4 на брой /2 ресурсни учители, 1 логопед, 1 психолог/ 

6.1.2. Материалната база: 

Специалистите за допълнителна подкрепа разполагат с 4 училищни помещения -  

кабинет на училищен психолог, кабинет на логопед и един ресурсен кабинет и един 

кабинет за индивидуални дейности за ученик със специфични нужди. Осигурена е 

подкрепяща образователна среда, насърчаваща развитието на потенциала на всеки 

ученик с хронични и/или със СОП или с дефицит на вниманието чрез  специално 

оборудване на  компютърни и др. техническите и дидактически средства, интернет 

додтъп и абонамент за сайта „Уча.се”, методика за работа с ученици със СОП, методика 

за оценка потребностите и развитиета на учениците. За всички ученици е осигурен 

достъп навсякъде в ученическия и спортен корпус на училището. 

6.1.3. По общата подкрепа се извършват следните дейности : 

1.Екипна работа между учители и останалите педагогически специалисти 

 Занимания по интереси 

 Екипно взаимодействие с медицински специалисти 

 Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителни затруднения 

 Библиотечно-информационно обслужване; 

 Поощряване с морални награди; 

 Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

 Дейности за превенция на обучителните затруднения 

   Екипната работа между учителите и останалите специалисти се осъществяваше през 

цялата година. Извършени са следните дейности: 

 Обсъждане на информация за обучението и развитие на всеки ученик 

 Набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа 

 Предоставяне на информация на родителите и съвместно с тях са определени 

дейностите за обща и /или допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

 Координаторът Ю.Христова изготвя единни формуляри на училищно ниво, с 

което се улесни работата на класните ръководители при планирането на 

дейностите за обща подкрепа, екипните заседания  и потребността от 

занимания в  ЦОП и ЦПЛР; 

 Координира се своевременно общата и допълнителна подкрепа с други 

институции- ЦОП, ЦПЛР, Дневен център „Зора“ 

 Психологът е предоставила обща подкрепа под формата на психологическо 

консултиране на 9 ученика по преценка на класните им ръководител. За един 

ученик от 6 клас всички приложени мерки не доведоха до положителни 

резултати, докато не извървяхме целия път до отпадането му и предстоящото 

налагане на глоба от страна на кмета на общината. В последствие родителите 

подават молба в друго училище, въпреки че този подход и ние им го 

предлагахме в процеса на всички консултации и дейности.  

 Логопедът предоставя обща подкрепа на един ученик за развитие на устна и 

писмена реч с решение на Координиращия екип и родител.  

 6.1.4. Дейности по допълнителна подкрепа:  
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     Диагностичната дейност се провежда в срок. В срок са изработени Карта за оценка 

на функционирането на ученик и Плана за подкрепа, индивидуалните учебни програми, 

индивидуален учебен план за един ученик, план-програма за психосоциална 

рехабилитация и индивидуална програма за  развитие на речта. Извършено е   

логопедично обследване  на всички ученици, резултатите  са отразени в Картата за 

оценка на функционирането на ученик за дейноста на логопеда . Няма сформиран 

ЕПЛР за дете в риск.  Няма данни за ученици с изявени дарби.  

. Извършването на оценките на индивидуалните потребности на учениците със СОП и с 

хронични заболявания е извършено своевременно от ЕПЛР.  

    Логопедичната корекционна и развиваща дейност се предоставя на 21 ученици. 

Развивана е както писмената, така и устната реч. Терапията е насочена към правилна 

артикулация на фонеми, анализ на звуков и писмен модел, автоматизиране на звукове в 

думи и изречения, подобряване на графомоториката, повишаване на свързаното устно 

изказване 

     Психо–социалната рехабилитация се осъществява като комплекс от дейности на 

психолога за подпомагане на 19  ученици със затруднения за постигане на оптимално 

ниво на самостоятелност , за придобиване и прилагане на умения, необходими за 

пълноценно приобщаване и участие в дейността на училището и личностното им 

развитие, както и за развитие на когнитивните способности. Работата с учениците касае 

емоционалното, познавателното и социалното им развит 

Ресурсното подпомагане бе предоставено на 24 ученика в две групи с брой 11/13. 

Работата е насочена към адаптиране на учебното съдържание , осигуряване на помощни 

средства и технологии за пълноценно участие в образователния процес, както и във 

всички аспекти на училищния живот; обучение в полезни умения и подготовка за 

самостоятелен живот; осъществяване на дейности с цел приемане и приобщаване на 

учениците със специални образователни потребности.  

    По време на дистанционното обучение комуникацията между членовете на  

училищната общност бе изключително интензивна - във връзка с обучението на 

родители за включване и използване на образователната платформа G-suit-Classroom, 

обхващането на всички ученици, проследяване на динамиката в адаптацията им към 

използването на интернет-технологиите, проследяване активното участие на учениците 

в образователния процес.  

След направената годишна диагностика диагностика и при анализ напредъка на 

учениците се  констатира следното: 

- формирани са полезни общообразователни, всекидневни и социални умения ; 

- формирани са понятия за числата ; 

- постигната е по-голяма самостоятелност при работа с помощни средства при 

събиране и изваждане , макар и с малки изключения ;  

- подобрени са графичните умения, ориентацията в рамките на работния лист 

или ред ; 

- формирани са умения за самостоятелна творческа дейност; 

- постигнато е повишаване на самостоятелността и увереността на учениците; 

- в часовете за индивидуална работа се използват образователнии сайтове и 

специализиран софтуер; 

- с желание учениците се включват в планираните групови, класни и училищни 

инициативи; 

- обогатени са представите за природния свят;  
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            - подобрени са когнитивните умения; 

           -подобрени са индивидуалните характеристики като памет, внимание; 

           - стимулирани са мисловните процеси; 

           - подобрена е пространствената ориентация; 

Остава проблема с обучението на ученика от Іа клас Стоян Караджов, който ена ИУП и 

проявява непредвидими агресивни прояви по всяко време ежедневно. За 

съществуващите проблеми е търсена помощта на всички институции в общината, но 

родителите отказват да съдействат като остават само в сферата на обещанията. 

6.1.5. Работа с родители и сътрудничество с други институции:  Работата с родители 

се организира чрез ежедневни контакти с родителите на учениците, които идват на 

училище съпроводени от тях и чрез родителски срещи провеждани онлайн. За  всички 

дейности, включително при изготвянето на седмичните разписания на учениците, се 

изисква   становище от съответния родител.  Във всички общоучилищни и извънкласни 

дейности учениците взимат участие съвместно с учениците си -  в тържества, празници, 

изложби. Координирът и ресурсните учители си сътрудничат с други институции- 

ЦОП, ЦПЛР, Дневен център „Зора“ , РЦПППО – Смолян, МКБППМН, със Социална 

закрила – отдел „Закрила на детето“ .  

12. Предложения за решения: Да се продължават дейностите в посока изграждане 

на позитивна нагласа на родителите, при получаване на съгласието им за 

включването на тяхното дете на допълнителна подкрепа– срок: постоянен; отг.:  

училищен психолог,логопед, класни ръководители и ресурсни учители. 

13. Предложение за решение: Да се предоставя допълнителна подкрепа от 

аутистичния спектър и с присъствие на родителя – отг. ЕПЛР и координатор 

6.4. Дейности по национални програми на МОН –  През тази учебна година в 

училището се работи по 4 НП, което е с една в повече от миналата учебна година 

 НП «Без свободен час»  – модул «Без свободен час в училище», с който се подпомага 

училището да се  заплащат часовете при заместване на отсъстващи учители. НП 

«Оптимизация на вътрешната структура на училището» подпомага бюджета на 

училището при изплащането на обещетения на учители и друг персонал при 

пенсиониране. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ –модул 

“Културните институции като образователна среда“ – с една група с ръководител ст. 

учителя по история и цивилизация, и НП „Заедно в грижа на ученика“ Модул 2 

“Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски 

учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“ -  по тази програма 

работят класните ръководители на четирите паралелки в ІV клас.  

6.5. Дейности по европейски програми с бенифициент  МОН - В училищеот 

началото на учебната година се работи по един  европейски проект, който е 

продължение от предишната учебна година, но с нови групи 8  за обучителни 

затруднения с включени  41 и   4 групи за обучителни затруднения с общ брой ученици 

61 по европейския проект BGO5M20P001-2.011-0001. По-големият брой групи за 

обучителни затруднения са насочени към преодоляване на затрудненията по 
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математика, както и по български език и литература.   В последните два месеца 

училището се включи по една от дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. 

7.  ПОСТИЖЕНИЯ  И АНАЛИЗ  НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

  

     В края на учебната година всички педагогически специалисти извършиха 

задълбочен анализ за постоженията, пропуските и дейностите за преодоляването на 

слабите страни. Училището разполага с висококвалифицирани и отговорни 

учители, благодарение на които се постигат много добрите резултати в 

образователния процес. Основни изводи, които може да се направят е, че въпреки 

извънредната обстановка и условия за редуване и превключване от обучение в 

присъствена  училищна среда в електронна среда от разстояния постиженията на 

знанията ,уменията и компатентностите на учениците са на много добро ниво. За първи 

път се наблюдава среден успех в отделни класове в прогимназиален етап отличен успех 

за годината. Средният годишен успех на учениците от V до VІІ клас  по ЗУЧ за 

учебната 2020/2021 учебна година е  Много добър 5.21 / с ИУЧ 5.16/ срещу  Много 

добър 5.30 /с ИУЧ 5.26/ за 2019/2020 уч.г. и  Мн. добър 5.10  за учебната 2018/2019 

година, когато изцяло обучението е в реална среда. Наблюдава се спад с 9 стотни 

спрямо миналата учебна година, което се установи още през  през първия учебен срок, 

когато се наблюдаваше спад с 11 стотни. Но такива отлонения не се установяват ако 

сравним с учебната 2018/2019 година, в която не е имало ОЕСР. Такова сравнение води 

до извода, че през учебната 2019/2020 година при оценяването за ІІ учебен срок 

учителите са се затруднили поради изцяло проведеното онлайн обучение, с доста 

неясноти и неумения за работа през цялото време в една  образователната платформа. 

Това дава основание да се твърди, че през тази учебна година, без оглед на това дали и 

колко време образователния процес се  е водил в електронна среда, той е почти 

равносилен на това в присъствена реална среда. Казват „Всяко зло - за добро“, 

пандемията разви нашите умения за работа в онлайнсреда, включително и тези на 

учениците ни. Това, че образователния процес през настоящата година е воден 

отговорно, показват и резултатитена седмокласниците от НВО. По български ез. и 

литература сме с общ брой точки 72.57, което ни поставя и над постигнатото ниво в 

област Смолян /62.15/ и доста над националното ниво – 53.86 – близо с 20 точки 

повече. По математика се наблюдава същата картина, макар и с по-нисък брой точки – 

57.96 спрямо 42.58 на област Смолян и 37.94 за страната – отново с 20 точки по-висок 

отколкото средния за страната. Наистина това постижение е свързано не само с 

условията в  училище – учители, часове ФУЧ и проектни групи, а и с това, че в самия 

випуск учениците са с висока успеваемост и отговорност. 

     Подобни са изводите и за постиженията на тазгодишните четвъртокласници. Те 

умело се справиха с изпитите но НВО, като отново показаха отличен успех по 

български език и литература /5.65/ и много добър по математика/4.87/. И на двата 

изпитат седния успех е по-висок от този за страната и областта, с изключение на 

математиката. Разликата е,че по математика средният успех е под петицата, но това се 

наблюдаваше в резултатите на всички ученици от цяла България. Нека да погледнем 

сравнително и средния успех спрямо предишни учебни години.    За доказателство ще 

дам средния общ успах в ІV клас от ЗУЧ по учебните предмети  -  2019/2020 уч. г.  е 

Отличен 5.63 , за за І срок 2020/2021 уч. г. е  Отличен 5.53. и в края на  2020/2021 

уч.година Отличен 5.68 
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Прилагам  сравнителна таблица за резултатите от успеха  на учениците от V до VІІ клас 

от ЗУЧ по  всички учебни предмети от І срок на учебната 2020/2021 уч. г., когато няма 

превключване в ОЕСР, и годишния успех на настоящата 2020/2021 учебна година.  

 

 

 

Сравнителна таблица за средния успех по учебни предмети ЗУЧ   

от І-ви срок на учебната година 2020/2021 година и 

 годишния на учебната 2020/2021 година 

 

 

№ Учебни предмети 

Среден успех 

годишен на 

учебната 2019-

2020 година 

Среден успех I-

ви срок на 

учебната 2020-

2021 година 

Разлика 

1 Български език и литература 4.98 4.80 +0.18 

2 Английски език 4.96 4.68 +0.28 

3 Математика  4.54 4.49 +0.05 

4 Компютърно моделиране       

5 Информационни технологии 5.28 5.09 +0.19 

6 Човекът и обществото       

7 История и цивилизации 5.12 5.12 0. 00 

8 География и икономика 5.10 4.85 +0.25 

9 Околен свят       

10 Човекът и природата 5.17 4.90 +0.27 

11 Биология и здравно образов. 4.94 4.66 +0.28 

12 Физика и астрономия 4.83 4.60 +0.23 

13 Химия и опазване на ок.среда  4.91 4.60 +0.31 

14 Музика 5.66 5.59 +0.07 

15 Изобразително изкуство 5.66 5.48 +0.18 

16 

Технологии и 

предприемачество 5.65 5.45 +0.20 

17 Физическо възпит. и спорт 5.52 5.05 +0.47 

 
Всичко ЗУЧ 5. 21 4.99 +0.22 

 

 Установява се повишение на общия успех с 0,22. Вижда се, че по нито един учебен 

предмет няма големи разлики, с малки изключения  по ФВС – повишението е с  близо 

половин единица и по физика и астрономия и география и икономика с около 0.30. 

Забелязва, се, че има повишение по останалите учебни предмети от 0,05 до 0,21 като 

най-стабилни се запазват резултатите от обучението по български език и литература и 

по математика. Спадът може да се обясни и с това, че има различен състав на 

учениците през двете години, а стабилността по двата най-важни учебни предмета – 

БЕЛ и математика, се подкрепят, както от часове по ИУЧ и ФУЧ,  групи за обучителни 
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затруднения по проект „Подкрепа за успех“, така и от самоподготовките в двете 

ГЦОУД.  

Изводи: При много добра организация, връзка и контрол няма голяма зависимост за 

успеха на знанията, уменията и компетентностите на учениците и средата на 

провеждане на образователния процес – присъствена или електронна. Има по-голяма 

разлика в усилията, самоподготовката и самоконтрола на всички участници в ОП, 

особено на педагогическите специалисти - когато обучението е ЕСР те са значително 

по-големи.  Има разлика в социалното общуване и на учениците с учениците и на 

учителите с учениците и колегите си. От проведения контрол на директора и на зам. 

директора в електронна и присъствена среда се извеждат следните основни изводи: 

- Учителите и педагогическите специалисти провеждат с еднаква отговорност ОП в 

различната среда на обучение на учениците 

- Учителите в прогимназиален етап имат много добри умения за превключване от 

час в присъствено в час в електронна среда като организираната среда в училище ги 

подкрепя 

- Учителите и педагогическите специалисти от начален етап, включително и в 

ГЦОУД показаха отлична организация при взаимодействието с родителите си и 

включиха на сто процента всички свои ученици в електронна среда на обучение 

- Родителската общност е във висока степен отговорна и съпричастна с ОП и показва 

голямо доверие на училището при осъществяване на ОП в различна среда. 

Получените благодарствени писма и отзиви ни дават основание за този извод. 

- Предварителната самоподготовка на учителите води до по-високи резултати в ОП 

на учениците 

-  Служителите и работниците от непедагогическия състав в училище проявяват 

висока отговорност за поддържане на здравословна и безопасна среда в училище 

 

14. Предложение за решение. Главната цел за учебната 2021/2022 година да бъде  

Педагогически стратегии за развитие на креативна и подкрепяща образователна 

среда , развиваща функционалната грамотност у учениците,   практическите 

дейности в учебния процес и ефективната  подготовката на учениците при 

целодневна организация  в реална и дигитална среда на образователен процес.  

 

    Следва подробна цифрова картина с диаграми и кратки аналзи по постиженията, 

пропуските, изготвени от Работната група за сравнителни анализи на оценяването и 

успеха в училището, които са на база информациите от учителите и, които подпомагат 

изпълнението на ОП да продължи да е ефективен и качествен. В този анализ всеки от 

учителите е посочил силни слаби страни и е предложил мерки за преодоляването им,  с 

които да се запознае и да се вземе решения от ПС. 

 

15. Предложение за решение: Да се извършват в срок всички дейности за 

преодоляване на слабите страни в образователния процес, посочени в анализите 

от всеки педагогически специалист – срок учебната 2021/2022 учебна година 
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