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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 2021/2022 година продължава да бъде под 

въздействието на световната пандемия от К-19,  но през тази учебна година се  

приложеха други правила от МОН, които доведоха до значителна намаляване на броя 

на дните и броя на учениците, които преминаваха в ОРЕС.  Можем да говорим за почти 

изцяло присъствен образователен процес, особено на учениците от начален етап.  За 

разлика от предишната учебна година през настоящата имахме за кратко време  ОРЕС 

за някои от прогимназиалните класове, а най-много дни имат учениците от ІІІа кл. 

поради една седмица карантиниране и две седмици поради нежелание на повече от 

половината родители да преминат тестване техните ученици.. Много добро 

постижение имаме в хибридното обучение – когато по време на седмиците с 

тестване една малка част оставаха в ОРЕС, чрез умението на учителите и чрез 

отличните технически възможности на училището  се постигаше почти 100% 

нормален образователен процес. По-голям процент на неприсъствено обучение се 

получи през последните две седмици на І срок, когато имаше от 20% до над 30% 

отсъстващи ученици поради заболяване от остри респираторни причини. В 
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такива условия нашите ученици имаха един нормален образователен процес без 

особени сътресения в качеството на им на обучение Изключения има само с 5 

ученици на допълнителна подкрепа, с които не може да се води синхронно или 

хибридно обучение в ОРЕС. За една седмица преди ваканцията учениците от V до 

VІІ клас преминаха в ОРЕС, поради по-висока заболеваемост на ученици и на 

учители. В следващите месеци до края на учебното време образователния процес 

продължи в нормалния си ритъм, какъвто беше преди пандемията. Това доведе до 

възможности през втоирия учебен срок да се проведат с различни партньорски 

институции множество дейности и посещения – музеи, библиотека, стадион, 

полицейско управление, социални центрове, горско управление и мн. др. В края на 

учебната година се проведоха екскурзии в България с учебна цел, в които се 

включиха почти всички класове. Това наваксва пропуските в образователния 

процес и в социализацията на учениците.  

 1.Разпределение на учениците по основни показатели и дейности: 

Броят на учениците на дневна форма обучение от І – до VІІ клас година са 268 , 

разпределени в 14 паралелки. Наблюдава се спад на броя учениците и паралелките 

спрямо предходната  учебна година с 22 ученици, както и в броят на парлелките с две, 

което е само в начален етап.  На самостоятелна форма на обучение са записани двама 

ученици, които са със СОП и с помощта на специалистите русурсни учители се 

проведоха в срок изпитните им сесии. Пътуващите ученици от с. Аламовци са седем.  В 

училище 237 ученици от І до VІ клас са обхванати в 11 групи на ЦОУД, които се 

запазват от предишните 10 години. Общо 25 ученици са обхванати на допълнителна 

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

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 

2021г 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. 

 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 36 педагогически 

специалисти / вкл.1 директор,1 зам. директор/, има един новоназначен учител в 

ГЦОУД.  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  6 клуба занимания по интереси, 

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 електронния дневник в платформата Школо, чрез Гугъл Класруум и 

друти  вайбър групи на класните ръководители и учители ГЦОУД с родителите по 

класове, за да може да се поддържа  информационната осигуреност и партньорство  с 
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родителите на добро ниво.  През тази учебна година голяма  част от учителите 

продължават добрите практики на проектно-базирания метод под формата на на 

вътрешноучилищни проекти или чрез реализиране на разнообразни изложби и 

електронни записи на творчески празнични проекти, включително и чрез 

провеждане на походи и екскурзии с учебна цел и провеждане на дейности с 

партньорски организации в града. 

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 

88%  - 268 учениц. 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 за консултации по отделните учебни предмети  е по-добър вариат,отколкото 

целодневната организация..  

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

до VІІ кл. чрез бюджета на училището. Осигурени са 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.  

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 

2021/2022 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, План за 

дейността на УУС. 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 с останалите учители икласни 

ръководители. 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 

допълнителна подкрепа в следобедните часове. Провеждат се и допълнителни занятия, 
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както в електронна среда от разстояние, така в реална среда 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» 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 135 /при боледуващи ученици/ . Поради  

социални затруднения на семействата за 16 наши ученици  -  от УН и 13 от БЧК 

Смолян,  от м. януари 2022г.  . По този начин за всички ученици са осигурени  равни 

условия, за да бъдат и тези ученици на целодневна организация. 

  За всички  175 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.   

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

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

медицинското лице предоставя доклад, в които 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 6   клуба по интереси. През м.октомври 2021 г по 

европейския проект № BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се създадоха групи за 

ученици от І клас и за техните родители, в които се обучавха от наши специалисти по 

ИТ как да работат в електронната платформа за ОРЕС Гугъл Класрум. Малко по-късно 

се сформира и една група от втори клас по проект BG05M2OP001-2.012 “Образование 

за утрешния ден. През тази година се увеличи броят на спечелените от училището ни 

НП, които са 6 на брой. 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. 

2.8. В училище са осигурени постоянно течаща топла вода, поставени 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 педагогическия и непедагогическия 

персонал, така и резервни за учениците. Осигурено е гориво и топлоподаване в 

училище още от м. октомври, когато в сутрешните часове температурите показваха 

малко под 18 градуса в класните стаи.  През топлите месеци – септември и юни обаче 

температурата в класните стаи и коридори значително се покачва в по-горещите и 

слънчеви дни и това влияе върху образователния процес на ученици и учители, поради 

което се търсят алтернативни места на двора за провеждане на последните часове на 
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обяд, както и за часовете по самоподготовка в прогимназиален етап. Поради тази 

причина през м. април училещето кандидатства и беше одобрено с проекта си 

„Създаване на учебен кът на открито“ по програмата  на ПУДООС „За чиста околна 

среда“ – „Обичам природата – и аз участвам.“ 

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 обяд на 3 ученици, тъй като успя да организира 

пропуснатия миналата учебна година Коледен благотворителен базар. В тази връзка 

най-голям принос за организирането му има председателят на УН, г-жа Мариета 

Дюлгерова. Общественият съвет, изпълнява отговорно своите функции по отношение 

гражданския контрол в различните направления в училището – по отношение на 

съгласуване на УУП, бюджет,  актуализацията на стратегията и  свързаното с нея 

управление на качеството на образовнието, програмите по чл. 263, ал1, т.8 и т.9. 

Съвместната дейности на училището  с  ОС и с УН води 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. През тази учебна година 

активността на УУС се подобри предвид по-добрата епидемилогична обстановка и 

много от предвидените дейности се проведоха, макар и с различна отговорност от 

страна на учениците от отделните класове и паралелки. 

2.10.  Отсъствия на учениците – През първия учебен срок на учебната 2021/2022 

година от  общ брой  268 ученици са допуснати  11061 отсъствия по уважителни 

причини, спрямо 5 383  2020/2021 , което е два пъти повече, а причината е, че през 

настоящата учебна година се продължи образователния процес в присъствена форма, 

независимо от високия процент на заболеваемост, който през м. декември  м.януари  

имфевруари достигаше до 20%- 30% дневно. В края на учебната 2021/2022 година 

общият брой отсъствия от учениците І-VІІ клас са 14861 спрямо миналогодишния общ 

брой 82161. Отсъствията  по неуважителни причини  са 21  срещу 7 ч от І срок на 

настоящата година, които отново са от ученици в VІІа клас. 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.   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, което ни дава 

основание да твърдим, че когато се работи в сътрудничество и отговорно се 

постига много и всеки проблем може да бъде решен.  
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2.11. Няма учебни часове, за които да не е осигурено заместване при отсъствие на 

учители с изключение на часовете при отсъствие на логопед и психолог, въпреки че и 

тогава се прави допълнителен график, чрез който да се покрие индивидуалната работа с 

учениците на допълнителна подкрепа. През изминалия учебен срок са отсъствали общо  

27 учители, някои от които повече от един път, като двама за по-продължителен период 

–  от два месеца до три месеца,  трима учители са излизали в отпуск по болест в 

различини периоди, но общият им брой е от по един месец.  Общият брой часове на 

отсъстващи учители са 1415, но с малки изключения всичките часове са замествани от 

съответните педагогически специалисти. В сравнение с предишните две години за 

същия период над два пъти повече. Забелязва се тенденция на покачване броя на 

боледуващите учители, което е свързано с почти изцяло присъстветното обучение на 

учениците в училище. През настоящата година поради неотложни причини се наложи 

на петима учители да се разреши ползването на платен отпуск в учебно време, което е 

изключение. 

 ІІ. АНАЛИЗ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И ГОДИШНИЯ 

ПЛАН 

    Контролната дейност на директора през  учебната 2021/2022 година обхваща 70 

констативни протокола като  36 от тях са  с педагогически х-р / текущ и тематичен/  и  

21  с административен характер . От зам. директора по УД Искра Даскалова- Инджова 

са изготвени 25  констативни  протокола с административен характер. От директора и 

зам. директора по УД  ежедневно се поддържа електронна връзка с всички учители, в 

Класруум се провеждат оперативни съвещания, заседания на ПС в съответствие с 

тематичния план на ПС, както  и множество заседания на  комисии, екипи в периодите 

на по-строги противоепидемични мерки, а в реална среда през последните четири 

месеца. Много от провежданите  разговори,  консултации и кратки оперативни 

съвещания  с всички учители водят до подобряване комуникацията, екипността и до по-

високи резултати в образователния процес. 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, от 

училищния психолог  и от постоянните комисии, на предоставените  писмени 

сравнителни анализи от учителите 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  
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ГЛАВНА ЦЕЛ за учебната 2021/2022г: Педагогически стратегии за развитие на 

дигиталната, креативната и подкрепящата образователна среда в училище, 

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.  

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.  Развитие на  дигитална среда в училището и обогатяване на 

знанията и уменията на педагогическата колегия относно използване  на електронни 

уроци и материали, на проектно базирания подход ,на съвременни интерактивни 

методи включително и чрез използване на интерактивен дисплей и софтуерната 

платформа „Мозабук“, което да доведе до повишаване качеството на образователния 

процес и  на мотивацията на учениците за успешна учебна дейност – от добро до  

много добро ниво  

Благодаренеие на непрекъснатото усъвършенстване на знанията и уменията на 

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

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

които успяваме да подсигурим всички нуждаещи се учители и ученици. Въпреки 

пандемията поради неколкократните промени в насоките на МОН, както и поради по-

ниската заболеваемост в община Златоград се наложи излизането в ОРЕС само за 

кратко време с ротация в прогимназиален етап – по две седмици, а от начален етап по-

продължително ОРЕС имаше само за ІІІа клас. През останалия период от време  от І 

учебен срок  учениците от І до VІІ клас с тестване или без тестване /в зависимост от 

процента заболеваемост в община Златоград/ са в присъствено обучение в училище. 

През настоящият учебен срок училището закупи 17 графични таблета, които да 

подобрят още повече ОРЕС по математика и по английски език, включително и за 

самоподготовките в ГЦОУД и на пед. специалисти за допълнителна подкрепа. За сега 

само  четирима учители са проявили интерес и са взели по един графичен таблет, зада 

се обучат да го използват. 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 минимални, тъй като имаше само еднодневно 

обучение още в края на миналата учебна година. Използването на интерактивен 

дисплей най-често  става в учителската стая и в компютърния кабинет. Независимо от 

приетото решение в края на І учебен срок, то се изпълни частично, затова предлагам:    

1. Предложение за решение: Да се и да се включат във вътрешната и/или във в 

извънучилищната /поддържаща/  квалификация на учителите обучение на групи от 

учители за работа с интерактивен дисплейи софтуерна програма „Мозабук“ и за 

работа с графичен таблет.   - срок септември 2022г., отг: председатели на МО  
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По задача № 2. 

Развитие на основните педагогически стратегии за развитие на креативна и 

подкрепяща среда от педагогическите специалисти при работа с  учениците в реална 

училищна среда и в ОРЕС. Разработнване на програми за плавен преход между 

подготвитена група и първи клас и на преминаване от начален в прогимназиален етап; 

разработване на програма за работа с талантливи ученици. –  отлично ниво 

През настоящата учебна година имахме одобрени  4 НП  с 6 модула  , които да обхванат 

тази задача.  

Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“  - Модул 2 „Осигуряване 

на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от 

детската градина” , Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на 

учителите от началния етап с учители по учебни предмети от прогимназиалния 

етап“. По тези два модула се работеше отговорно и в партньорство като една по-голяма 

част от предвидените часове с деца и ученици се прождаха и в електронна среда. 

Дейностите допринасят за намаляване на стреса от прехода от една институция в друга, 

от един етап в друг, както и създават подкрепяща и креативна среда за образователен 

процес 

НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – по тази национална 

програма се работеше с ученици, които след това се явяваха на олимпиада като по-

малко от половината часове за работа се взимаха от единия учител по бълг. ез. и 

литература, а другата част от часовете ще се взимат от другия учител по бълг. ез. и  

лит. Една част от тези ученици достигнаха областен кръг на олимпиадата по български 

език и литература с много добри резултати. 

Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в 

училищния живот“ е третата НП, чрез която се развива подкрепящата и креативна 

среда в училище, в която се укрепва партньорството между класните ръководители и 

родителите на учениците от І до VІІ клас по теми, засягащи съответната възрастова 

особеност на учениците, както и се извършваше превантивна дейност за преодоляване 

на агресивните прояви. В края на програмата се отчете отлично ниво на изпълнение на 

предвидените дейности, както и високо ниво но постигнати цели. 

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, В) Модул „Културните 

институции като образователна среда“ е четвъртата НП. По тази програма 

учениците от втори клас успяха да посетят музеите в града, което създаде условия за 

разширяване на тяхната култура и възпитаване на родолюбие. Тези знания и умения 

подкрепят образователния процес по околен свят. По тази национална подкрепа се 

извършиха  дейности и по  Модул „Площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата“. Осъвремене беше кабинетът по БДП и се създаде място , в 

което учениците да развиват своите умения за спазване безопасността им на пътя.  

Всички класни ръководители , които работят много отговорно по учебните програми по 

БДП и това доведе до нашите големи постижения в националното състезание по БДП. 
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Нашият отбор стана първи на общинско и на областно ниво и така достигнаха до осмо 

място в националния кръг по БДП от общо 18 отбора от страната. 

2.Предложение за решение: Да се сформират клубове  по интереси, в които да се 

включат теми по БДП от учебната програма за V-VІІ клас, както и с сновна 

насока  популяризиране на училището в различни напревления – ритуализация в 

училище, участие в състезания и конкурси – срок:м. септември-октомври 2022г.; 

отг. ПС   

По задача 3. . Добри практики за стратегии и   практическите дейности в учебния 

процес и   за ефективната  подготовката на учениците при целодневна организация  в 

реална и дигитална среда на образователен процес и Зад.4 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 -  много 

добро ниво.   

   По време на учебния процес учителите работят усилено в посока развитие на 

четивната техника и на  четене с разбиране в ГЦОУД, както и разнобразни забавни 

математически задачи. Често учителите следобед избират теми по интереси, които да са 

свързане с различните празници и традиции от живота на българите, които включват и 

четене с разбиране. През този учебен срок учениците се обучаваха почти през цялото 

време присъствено, но пък се налагаше да се спазва дистанция между отделните 

паралелки. По този повод часовете по спорт и отдих на открито и на закрито  се 

провеждат така, че да са ясни отделните сектори на игрищата, както и да се търсят 

такива подвижни игри, които да са пригодени за изпълнение в класните стаи. 

Извършват се и 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, включително и 

такива, в които виртуално им гостуват различни специалисти от ЦОП с цел 

подпомагане развитието на подкрепящата среда в училище. Много от учителите 

използват и електронни ресурси,  създават работни листове за индивидуална или 

групова работа с учениците включително и за учениците на допълнителна подкрепа. 

Дейностите и добрите практики по тези задачи се популяризираха чрез дискусии в МО, 

както и на семинарна дискусия по време на  заседание на ПС.  

3. Предложение за решение – За учебната 2022-2023 учебна година да се 

планират драматизации на приказки в часовете по интереси в ГЦОУД,  и 

часовете  на клубовете по ЗИ с цел развитие на четивната  и функционална 

грамотност– срок: до м. април 20223; отг.:  всички учители 

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. 
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 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 и ли 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.  

По задача 6. 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. 

     Поради изискванията за недопускане на смесване на учениците от различните 

паралелки и възрасти вече втора година в училище различните етажи имат различен 

дневен режим, което доведе и до намаляване на шума и агресията в училище като 

вторична последица.  Въпреки,че ОРЕС имаше за много кратък срок, през целия учебен 

срок се налага някои от учениците да са в електронна среда, а класа да е се обучава  

присъствено в училище нямаме нарушения на реда в електронна среда, както поради 

наличие на ясни разписани правила и придобите навици. През м. декември училищния 

психолог ни представи обобщаваща подробна презентация на резултатите от 

проведената в тази насока анкета с учители и с ученици.  Положителните промени в 

личността на учениците се постигат чрез усилията на целия педагогически екип и чрез 

всички дейности, включително клубовете по интереси. Добрата връзка между 

учителите и родителите допринася за преодоляване на всички възникващи проблеми, 

както и за развитие на положителните страни в училищния живот. Доверието между 

възрастните и израстването на тези взаимоотношения са най-добрият залог за 

утвърждаване облика на нашето училище като място, в което бъдещето поколение 

получава на високо ниво качествен образователен процес и   много добра ценностна 

система.  

 Развитие на позитивна и безопасна училищна среда и на  уменията на учениците за 

спазване на определените мерки и правила в училището се постига 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 различни организации и 

институции.  – много добро ниво. 
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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.  Продължава прилагането на 

механизма за координиране на дейностите за популяризиране на  професиите сред 

учениците от прогимназиален етап. На добро ниво е реагирането и спазването на 

алгоритъма за работа чрез Механизма от страна на учителите при възникнала 

конфликтана ситуация и агресивни провяви между ученици. През тази учебна тодина 

имаме значителен напредък и с отделни ученици, които допускат много отсъствия 

поради заболяване, но и поради нежелание да бъдат по-отговорни в учебния процес. 

Този напредък се дължи изключително на упоритата и добронамерена работа на 

съответните класни ръководители – г-жа Чепинска и г-жа Йорданова. 

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 ЕСР.  

1.1.  Относно  продължаващата - външна кавалификация.  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 –   13 , с  ІV  ПКС -   8, с   

V  ПКС - 4 и без ПКС -3 учители .  

През изминалия учебен срок се извършиха следните подкрепящи квалификации: 

 2 учители от прогимназиален етап преминаха кратък курс за обучение по „ИКТ и 

компютърно моделиране“, защото този учебен предмет е нов от 5 клас нагоре; 

 Всички 14  класни ръководители и двама членове на комисия по БДП преминаха 

онлайн обучение по БДП. Това ще подкрепи и опресни знанията и уменията им за 

по-качествено провеждане на обучението на учениците по БДП. 

 По-подробна информация относно квалификацията на педагогическия състав се 

вижда в Приложението към отчета. 
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1.2. Вътрешноинституционална  квалификация до тази учебна година се планира и 

извършва не  само   чрез МО и семинарни дискусии на заседания на ПС, но и чрез 

провеждане на платено обучение в края на м. октомври 2021г. на тема „ Работа с 

електронен дневник в платформата на „Школо“ и електронно портфолио на учителя в 

платформата на „Школо“.  През този срок МО провеждат своите дейности и сбирки по 

свои планове 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 толично ниво. В началото на м. юли 2022г. е предвидена 

изнесена вътрешноинстуционален тийм билдинг, който да подкрепи екипната дейност 

на педагогическия състав и ръководството, пред вид изминалите две години в 

пандемична обстановка и ограничения за събиране на целия екип в реална среда.  

 Освен обучението за работа с електронния дневник на „Школо“ за 3 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 четири теми в рамките на  13 часа. Това са: 

 „Педагогически стратегии. Видове стратегии на обучение и тяхното използване в 

образователната среда на училището – основни практики. 

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

мерките в училище и насоките на министъра на МОН 

 « Дигитална и електронна  работна среда на педагогическия екип – ел. дневник и 

портфолио. Как дигиталната образователна среда в училище развива 

функционалната грамотност у учениците“  

   Как креативната и подкрепящата среда развиват функционалната грамотност на 

учениците“.   

 «Добри практики за ефективната  подготовката на учениците при целодневна 

организация  в реална и дигитална среда на образователен процес под надслов 

«Учене и преподаване в партньорство и от сърце» . 

      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. От 2022 

г. е създадена нова уеббазирана платформа за попълване на информацията по 

Списък Образец 1, което доведе включване на още информация, включително и 

за физическата среда в училище, което ДОС, разработен преди една година в 

нова наредба. 

  По отношение на годишни тематичени разпределения - няма констатирани 

отклонения и нарушения от педагогическите специалисти, те своевременно си 
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отбелязват промените и следят покриването на ДОС по различните учебни 

програми.  

   Не се наблюдават отклонения при вписванията на оценките и отсъствията в 

електронните дневници от съответния учител. Отклонения, които се коригират 

от учителите след разговор с директора, са относно занижен брой текущи 

оценки, както и вида на изпитването.  Един учител беше  през първи учебен срок 

има прекалено завишен брой  оценки за всеки ученик поради погрешно 

възприемане на тест от Наредба №11  

   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.  През втория учебен срок се наложи в прогимназиален етап да се 

извършват промени в седмичното разписание, поради продължително отсъствие 

на учител по БЕЛ и разпределянето на нейните часове между двама учители от 

педагогическия състав със същата специалност.        

  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 след направения контрол и констатираните отклонения на 

директора. Същите правилници, включително и дейностите по трудова 

медицина бяха обект на проверка и от Инспекция по труда, област Смолян, 

които не констатираха нарушения. 

  Плановете на  постоянните комисиите са създадени и се изпълняват  от 

съответните училищни комисии, избрани за тази учебна  година. През 

настоящата учебна година се постигнаха много високи резултати по дейностите 

по БДП – нашият отбор след като зае първото място на общенско и она областно 

ниво, участва в националния кръг по БДП и зае достойното 8 място от 18 отбора 

в страната. Необходимо е да се вземе решение за състава на комисията да 

има  учители от прогимназиален етап, за да може да се развиват знанията и 

уменията на учениците, които участват в  състезанието по БДП. 
  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 2021/2022 са  9 с настоящия,  

два от които са вързани с дейностите по чл.21а от Наредбата за приобщаващо и с 

преминаване в ОРЕС на карантиниран клас.  Взетите решения  от четирите 

заседания са 42, 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. 

 Заповедната книга, книгите за входяща и изходяща кореспонденция и 

летописната книга се водят по надлежния ред от определените лица по заповед.  
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  Създадена беше книга за похвали и предложения, но поради различните 

условия на работа тя остава недостатъчно използвана, въпрекии старанието на 

психолога да напомня на учителите за нея  

  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,. Продължен е и абонамента за използване на 

електронни уроци от сайта « Уча се».  

  Преоборудването на класните саи с преносими компютри се наложи през тази 

учебна година, тъй като някои от тях са морално остарели.   За нуждите на някои 

ученици и учители в  ОРЕС имаме необходимия брой преносими компютри, 

които са предоставени по линия на МОН. 

 Наблюдава се амортизиране на досегашните компютри, особено в компютъра 

зала №1 затова е необходимо да се търсят средства чрез НП «ИКТ в 

образованието», за да се подменят и обучението да е на по-качествено ниво. 

  В началото на учебната година се наблюдаваше  необходимост от закупуване 

графични таблети за евенуално по-дълги периоде на ОРЕС, затова училището 

закупи 17 броя, но поради присъственото обучение почти през цялото учебно 

време много малък брой учители заявиха желание да се самообучават за работа с 

тях. 

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

дезинфектанти, както и  постоянно течаща топла вода, включително във 

физкултурния салон. Притесненията идват от висоските сметки за поскъпналата 

електроенергия затова е необходимо да се спазват всички възможности за 

пестене на електроенергия. 

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

Ковид 19, предоставен от МОН и един за класната стая наV.а клас, дарение от 

родител. При сега подобрената обстановка относно Ковид 19 няма да се налага 

да се търсят средства за пречистватели. 

 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. Въпреки това, някои от 

учениците се хранят от други обществени места, където не е съобразено менюто 

на Наредбата. 

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

здравните кабинети в училище и плувен басейн. Осигурено е постоянно 
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пребиваваща в сградата медицинска сестра, която в края на всеки срок дава 

отчет за здравословното състояние на нашите ученици. /Приложение/. Предстои 

ремонт  в медицинския кабинет през летния период.  

 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  

 Изготвени са КСС за ремот на физкултурния салон и за зеленото игрище, за да 

може чрез Програмите на МОН за ремонти на спортни площадки, община 

Златоград да кандидатства, за да бъдем одобрени 

 Извършват се неоходимите ремонти на два теча на приземния етаж, както на 

посно и блажно боядисване на класни стаи, коридори и външната ограда на 

централния вход. 

 Предстои закупуване на ученически столове за учениците от прогимназиален 

етап, поради амортизирането им в стаите на VІ-VІІ клас; 

- 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 община Златоград води 

съдебни дела.  

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 

на национално, областно, общинско и училищно ниво. По- детайлно по дейностите от 

националния календар,  участващите ученици и техните постижения се вижда от 

следните таблици: 

                

                

I. Олимпиади за учебната 2021/2022 година 

Олимпиада по.. 

Учители 

Брой участвали 

ученици по класове  

Брой класирани за областен кръг 
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1. Математика  

15.01.2022 г.  

 ІV-VІІ кл  

ІV клас –  11….ученици 

V клас  -….11. ученици 

VІ клас – 3 ученици 

VІІ клас –3ученици 

  

  

2 ученици 

 

3. Знам и мога  

22.01.2022 г. 

ІV клас 

ІV клас – 17 ученици 3 ученици 

 

4.Астрономия – 

задочен кръг  

А. Ушева, В. 

Йорданова 

V клас – 3 ученици  

VІ клас – 2  ученици 

VІІ клас – 2 ученици 

 

 

класирани за областен кръг 

3 ученици 

 

5. Български 

език и 

литература – 

07.01.2022 г. 

Р.В. Пелтекова; 

/Емилия Кормова/ 

М. Симеонова 

 V клас – 11 ученици  

VІ клас – 5 ученици 

VІІ клас –7 ученици 

 

 

3 ученици 

 

6. История и 

цивилизация  

22.12.2021 г. 

Е. Кормова  

В. Хаджиев 

V клас – 11 ученици  

VІ клас – 4 ученици 

VІІ клас – 5 ученици  

 класирани за областен кръг:  

 3 ученици 

 

  

 

7. География и 

икономика – 

10.01.2022г. 

В. Калева 

 V клас –  4 ученици 

VІ клас –  3 ученици 

VІІ клас – 3 ученици    

класирани за областен кръг 

4 ученици 
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8. Химия и ООС- 

12.01.2022г. 

В. Йорданова 

VІІ клас – 5  ученици 

 

класирани за областен кръг 

2 ученици 

9. Биология и ЗО 

– 

19.01.2022 г. 

В. Йорданова 

VІІ клас – 6  ученици 

 

Няма класирани 

  

 

 

   

 

 

II. Състезания за учебната 2021/2022година 

 

Състезания Брой участвали уч-ци Брой класирани уч-ци       

1. „Стъпалата на 

знанието. 

Български език и 

литература“ 

организирано от 

сдружение 10 

книги  

  

    

 

 

 

2. Национален 

конкурс по 

гражданско 

образование 

„Хората-еднакви 

и различни“  

Участници 

8 ученици 

 

 

 ІІІ място  

1ученик 

 

3 Национално 

състезание по 

 7 ученици Класирани за  областен кръг   
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компютърно 

моделиране  

15.12.2021г 

 3 ученици 

 

4. Областния 

конкурс за 

анимация по 

любима книга в 

Scratch среда, 

организирано от РБ 

“Николай 

Вранчев”, Смолян 

на тема 

“Приключение с 

книжка” 

 

Грамоти за участие   

3 ученици 

 

 3 ученици 

 

 

 

 Олимпиада по 

Математика 

 11 ученици 2 ученици  

Националния 

конкурс "На мира 

в света", 

Военен клуб- 

Бургас 

 

1 участник   

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 

ЛИТЕРАТУРА -Любословие 

23 участници 

 

  

 

 

4.3. Спортни състезания: 
 През м. септември наши ученици от ІІІ, ІV, 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, март, април, май и юни след проведени състезания по 

плуване в областта и на национални турнири наши трима ученици постигат 

призови места -  Спечелени медали от състезания по плуване  

 През м. февруари 2 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“. 

 През месеците май-юни нашият отбор по БДП с ученици от V до VІІ клас се 

класира в състезанието по БДП на първо място , както на общинско ниво, така и 

на областно ниво. Така отборът от нашите ученици се яви на националния кръг 
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на състезанието по БДП в Етрополе, където от 18 участващи отбора, нашите 

заеха достойното 8-мо място в странат. 

 През последните две години,поради наложените забрани спортните дейности на 

клубовете по футбол и побаскетболи значително намаляха, особено по време на 

студените месеци, но през м. юни се проведоха състезания по футбол с ученици 

от цялата страна по линията на „ Шампион на шампионите“, на който домакин е 

гр. Златоград 

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

областен кръг по математика ученици от ІV клас,  и един от VІ 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 и 

по традиция в тях общият брой ученици, достигащи до областен кръг за около 12-15, 

което е около 10% от общият брой ученици ІV- VІІ кл.   Въпреки различните условия , 

в които се намираме заради Ковид пандемията,  приблизително се запазва  и  

активността на участие  на учениците в  областни и национални състезания. Този 

положителен ръст се дължи и на участието на нашите ученици в клубовете и групите 

по занимания по интереси, както и на отговорната работа на учителите 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. По време на 

честванията на патрона на училището по традиция се поднасят до родителите похвални 

листове за показано високо ниво на възпитаност на техните деца.В края на учебната 

година по предложениена директора на училището се дадоха следните високи отличия 

22 „Диплом с почетна значка“ и плакети „Учител на годината“, „Ученик на 

годината“„Ученик на класа“ , „Екип на годината“ – кл. р-ли на ІVа, ІVб и на ІVв клас. 

По предложения на класните ръководители се поднесоха грамоти за отличен успех и за 

„без отсъствие“ на много ученици от ІV до VІІ клас, както и грамота за родолюбие 

„Полковник Борис Дрангов“ и последната стипендия на дарител за двама 

седмокласници – момиче и момче. 

5. ПОСТИЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 5.1. Посещаемост. В началото на учебната 2021-2022 година, въз 

основа на подадени 236 заявления  за целодневно обучение  са сформирани 11 групи 

като осем групи  са 1- 4 клас и три групи са 5 и 6 клас. В групите има ученици на   

допълнителна подкрепа и затова връзката с педагогическите специалисти е системна, с 

което често се подпомата чрез индивидуални работни листове обучението им следобед  

През цялата учебна година 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 , учителите, учителя в ГЦОУД. 

Налице е подкрепа и разбиране от страна на родителите. Поддържат се контакти /и 

преки, по телефона и в електронна среда с родителите и с разширения семеен кръг  с 

оглед повишаване мотивираността за учене и уеднаквяване изискванията спрямо 
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учениците. 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.  

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 ГЦОУД 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, особено в смесената група.  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. Всички учители на 

ГЦОУД работят при необходимост и в ОРЕС. Необходимите технически средства – 

лаптопи, се предоставят на ученици, чиито родители не успяват да подсигурят такива.. 

Учениците лесно се адаптират към учене от разстояние.Учениците отговорно 

подхождат към учебния процес, спазват се правилата при работа в часовете по 

самоподготовка, но понякога шума в класната стая не се овладява.  По-голямата част от 

родителите на учениците от начален етап активно сътрудничат на учителите за  

ефективен образователен процес. Съдадаването на спокойна обстановка в групата води 

до ползотворно обучение за всички мотивирани ученици. Значителна част от по-

големите  ученици работят самостоятелно и затвърдяват своите знания, но една част от 

тях без посещение на целодневна организация не умеят да постигат добро нива на 

знания и умения. Ежедневно се развиват умения за четене с разбиране но,все още една 

част от учениците трудно отделят същественото и не успяват да  правят изводи. В 

часовете по самоподготовка се прилагат подходящи методи, с цел по-добро  усвояване 

на учебния материал, както и за развитие на уменията на учениците да се подготвят 

самостоятелно за следващия учебен ден. Продължава да се наблюдава в някои групи 

по-засилен нерегламентиран шум, което остава да бъде предизвикателство пред 

учители, ученици и родители. 
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   В часовете по интереси през м. октомври започнаха да работят 6 клуба по интереси, 

по-големият брой от тях са насочени към развитие на  математически компетенции и 

компетенциите по български език и литература. Така в групите оставят фактически по-

малък брой от учениците на целодневна организация и учителят има повече време за 

индивидуална подкрепа на останалите ученици. В края на учебната година всяка група 

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. Голяма част от изработените материали учениците, съвместно с 

учителите си подреждат в ежемесечни изложби. Такива са:        

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

постер, рецитиране на стихове; 

 „първокласниците пишат красиво“ 

  „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 за рисунки и др. 

 Здравни беседи- простудни заболявания и вредата от алкохола и 

тютюнопушенето в подкрепа на инициативата  „Не ме е срам да чистя, срам ме е 

да хвърлям” изграждат хигиенни  навици като организират почистване на 

класните стаи  

 по време на обучението в електронна среда от разстояние изработиха коледни 

картички 

 изработиха мартеници,пролетни картички и табла 

 Подкрепят  инициативата „Капачки за бъдещето“ към настоящия момент. 

 Участие във вътрешно училищен проект „Баба Марта и Пролетта“-изложба с 

рисунки, пана и мартенички; направиха възстановка на народните чествания по 

повод  празника Баба Марта, четоха легенди и обичаи. 

 По повод Деня на книгата и авторското право - 23 април - петокласниците се 

включиха в  инициативите: „Пътуваща класна библиотека” - обмен на книги 

между класовете в училище  и „Прочети приказка и я нарисувай“; четене на  

любими приказки  пред 1 и 2 ГЦОУД   
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 По повод XVII-ти Маратон на четенето, посещение на библиотека при ОНЧ 

„Просвета- 1908“- гр. Златоград.  

 Участие с рисунки за конкурса  „ПРОЛЕТ МОЯ, МОЯ БЯЛА ПРОЛЕТ….”, 

организиран от  библиотеката при ОНЧ „Просвета- 1908“- гр. Златоград.  

 Великденска изложба. 

 Участие във вътрешно училищен проект „ Грижи се  за растенията- те са нашето 

здраве“ 

 Посещение на РУ-Златоград на тема: „Професията инспектор ДПС. Права и 

наказания за малолетни и непълнолетни“ 

 Посещение на ТП „ДГС Златоград“ на тема: „Горска академия“ 

 Вътреучилищен проект: “14 февруари-ден на любовта и на доброто“ 

 Щастлив Великден-рисуване на великденски яйца и изписване на послания на 

графичен таблет 
 „Пътуваща класна библиотека“-посещение на ученици от прогимназята  при 

второкласници и първокласници. 

 XVII-ти Маратон на четенето- посещение на ОНЧ“Просвета-1908“-гр.Златоград 

 Деня на Европа- 9 май „Обичам природата и аз участвам“-учебен час в ДГС-

Златоград 

 

 интересни дейности, с които се развиват житейските умения и компетентности 

на подрастващите. 

4. Предложение за решение: В заниманията по интереси да се предвидят теми, 

включително и чрез драматизации, които да развиват четивната техника и 

особено четене с разбиране на художествена литература. – отг.: учители ГЦОУД  

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. 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 закрито. Въпреки 

неблагоприятните условия през зимата учениците имат осигурено време за движения и 

игри на открито и това подпомага подобряването на имунната им защита. През м. 

януари голяма част от учениците преполедуваха леко някои вирусни заболявания и с 

нова енергия се връщаха в училище.  

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 
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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. 

5. Предложения за решения 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. март, април 2022; 

отг. : учители ЦОУД 

6 . Предложения за решения 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. 

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 : 

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

25 на брой като трима от учениците са с ИУП. Педагогическите специалисти са 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 ученици 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 

достъп 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 
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 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“ 

 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:  

     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, както и на един ученик, 

който не владее добре български език.  

    Логопедичната корекционна и развиваща дейност се предоставя на 23 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 21  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 25 ученика в две групи с брой 12/13. 

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

учениците със специални образователни потребности.  

Сътрудничество: 

 с родители: Родителите присъстват редовно на заседанията на ЕПЛР-при 

запознаване с резултатите от оценяването на индивидуалните 

потребности,утвърждаването на плановете за подкрепа, при оценка на 

напредъка, сътрудничат при реализиране на плануваните дейности.. При 

възникнали казуси участват при разрешаването им и получават професионална 

подкрепа от специалистите; 

 с други институции – много добри са контактите ни с РЦПППО-гр.Смолян, 

който координира предоставянето на допълнителна подкрепа; Специалистите на 

допълнителна подкрепа сме включени в групи за предварително планирани 

обучения на различни теми в рамките на учебната година, организирани от РЦ.  

През месец януари 2022 год. един от специалистите на допълнителна подкрепа 

участва в онлайн обучение на тема „Процедура по осигуряване на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие“. В лицето на Агенция за закрила на детето, 

ЦОП- Златоград и ЦПЛР- Златоград продължаваме да имаме добри партньори. 

По инициатива на РЦПППО- Смолян учениците на допълнителна подкрепа 

участваха с ръчно изработени коледни експонати, в организирания от тях 

„Коледен конкурс“. Всички участници получиха награди, които изиграха роля 

на положителна мотивация. 

Консултативна работа:  

 Консултативната работа с ученици е в изпълнение на плана за подкрепа, 

плана за психосоциална рехабилитация  и корекционния логопедичен план.  

 Консултативна работата с родители се организира под формата на родителски 

срещи, в електронна среда, а през последните два-три месецавреална среда, 

чести консултации в  неформална обстановка , във връзка с постиженията, при 

възникнали трудности, съвместни дейности с децата им, подобраване на дневния 

режим, ангажирането на децата с дейности в дома и повишаване на тяхната 

самостоятелност. При изготвяне на седмичните разписания на учениците се 

приемат и техните становища. Провежда  се и психологическо консултиране на 

родители с цел подобряване на активното родителство чрез използването на 

подходи, подкрепящи развитието на децата им.  

 Консултативна работа с учителите, преподаващи на ученици включени в 

групи за допълнителна подкрепа се провежда почти ежедневно, която е насочена 

към създаване на форми за работа и оценяване на учениците, подходи за 

овладяване на поведенчески изяви и др. 

 

    По време на ОРЕС за една седмица през м. ноември 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. .   

За по-голямата част от учениците ОРЕС през обявения период премина синхронно. За 

учениците, които не разполагаха с електронни устройства, ръководството на 

училището предостави преносими компютри. Родителите дадоха съгласие за тестване 

на техните ученици и присъственото обучение продължи в училище. По- голям брой от 

учениците на допълнителна подкрепа бяха тествани  в училище.   

След направената междинна диагностика и при анализ напредъка на учениците се  

констатира следното: 

- формирани са полезни общообразователни, всекидневни и социални умения ; 
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- 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;  

            - 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 е с 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. 

Постиженията  в образователния процес за усвояване на български език с един от 

ученик ІІІ клас са много добри и през ІІ учебен срок се пристъпи към излизането му от 

допълнителната подкрепа. Броят на учениците се запазва, защото приемаме нова 

ученичка от ІІІб клас, за която родителят е поискал допълнителна подкрепа от ІІ учебен 

срок. 

 

7. 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 

8.  Предложение за решение - Да се продължи включването на ученици на 

допълнителна подкрепа в състезания, конкурси и изложби – срок: през годината; 

отг: ресурсни учители, психолог и логопед 

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

училището се работи по 7 НП, което е с две 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 две групи ученици от ІІ клас с 
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ръководители С. Букова и М. Мангарудова, и НП „Заедно в грижа на ученика“  . 

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния 

етап с учителите от детската градина” сръководители кл. ръководители на І клас – С. 

Кильова-Кирчева и Р. Чипчиева в партньорства с двама учители в предучилищна 

педагогика от ДГ „Снежанка“, гр. Златоград. НП “Участвай и променяй - родителят 

активен партньор в училищния живот” с ръководители всичкикласни ръководители 

и кородинатор Ю. Христова. НП „Отново заедно“, която ще се реализира през м. юли. 

6.5. Дейности по европейски програми с бенифициент  МОН 

В училище се работи по два европейски проект, които са  продължение от миналата 

учебна група. Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ – Дейност 2 и Дейност 4 – „Работа с дигитално 

устройство и електронни платформи. По този проект още в началото на учебната 

година се създадоха  8 групи от учениците от І клас и 6 групи от техните  родители. Те 

бяха обучени да работят с електронната платформа Класрум, която се използва от 

нашето училище за ОРЕС. Ръководителите на тези групи бяха 4 учители от училището, 

които имат квалификация или специалност по ИТ.  В училище се работеше и по 

проект № BG05M2ОP001-2.012-0001. „Образование за утрешния ден“, към който се 

сформира една група от 15 второкласници „Дигитален свят“ с ръководител 

Светла Букова – класен ръководител на ІІа клас  

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 от 

присъствена  училищна среда в електронна среда от разстояния постиженията на 

знанията ,уменията и компатентностите на учениците са на много добро ниво, макар и с 

леки занижения през първия учебен срок. По време на втория учебен срок, 

благодарение на това, че с 99% от учителите дадоха съгласие учениците ни да бъдат 

тествани с неинвазивни тестове, учениците учеха в реална училищна среда и това 

доведе до значителен напредък в образователния процес, който е виден от цифровото 

изражение в годишния отчет, както и в резултатите от НВО на учениците от ІV и от VІІ 

клас. Разликите между средния успех на национално ниво и този в нашето училище са 

доста по-високи – по български език и литература с 11-9 стотни, по математика с 21 -10 

стотни. Въпреки тези изводи, държа да отбележа, че дори и в предишната учебна 

година, когато много по-малко учебни дни в ОРЕС, разликите в учебния успех не са 

забележими. Същото наблюдаваме и в резултатите от НВО в ІV и в VІІ клас по 

български език и литература и по математика. За доказателство ще дам средния общ 

успех в ІV клас от ЗУЧ за  2020/2021 уч. г. е  Отличен 5.68  срещу Отличан 5.66 

през настоящата 2021/2022г. , а за V-VІІ клас успехът по ЗУП 2020/2021 е Много 

добър 5.21 срещу Много добър 5.30 за учебната 2021/2022 уч. г.  

Най-доброто доказателство на твърдението ми, че успехът на учениците зависи в 

най-голяма степен от работата на учителите, е следното сравнение на цифровите 
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резултати -  средният успех по ЗУЧ на учениците от ІV до VІІ клас през 2020/2021 

учебна година е Много добър 5.41, през тази учебна година е Много добър 5.42. 

Учениците не са едни и същи, но педагогическият състав е един и същ, затова и 

разликата в средният успех между две учебни години  е само 0.01. 

     Прилагам  сравнителна таблица за резултатите от успеха  на учениците от V до VІІ 

клас от ЗУЧ по  всички учебни предмети от  учебната 2020/2021 уч. г., когато около 3 м 

отто учебно време беше в ОРЕС,  2020/2021 учг. І срок , когато имаше малко учебно 

време  в ОРЕС и годишния успех на 2021/2022 уч.г. .  

Сравнителна таблица за средния успех по учебни предмети ЗУЧ на  2019/2020  уч. 

г., на 20/2021 уч. г.  и на 2021/2022 уч.г. 

 

№ Учебни предмети 

Среден успех 

ЗУЧ на  

учебната 

2020-2021 

година 

Среден успех  

І срок на 

учебната 

2021-2022 

година 

Среден успех 

ЗУЧ на 

учебната  

2021-2022 

година 

1 Български език и литература 4.98 4.92 5.00   

2 Английски език 4.96 4.71 5.08  

3 Математика  4.54 4.69         4.80 

4 

Компютърно моделиране и 

ИТ 5.28  5.22  5.47  

5 История и цивилизации 5.12 5.00           5.12 

6 География и икономика 5.10 4.92            5.10 

6 Човекът и природата 5.17           5.11           5.26 

8 Биология и здравно образов. 4.94 4.75          5.04 

9 Физика и астрономия 4.83 4.29          4.63 

10 Химия и опазване на ок.среда  4.91 4.46 4.75 

11 Музика 5.66 5.51 5.79 

12 Изобразително изкуство 5.66 5.56 5.81 

13 

Технологии и 

предприемачество 5.65 5.49           5.76 

14 Физическо възпит. и спорт 5.52 5.37           5.74 

 
Всичко ЗУЧ 5.21           5.10 5.30 

 

Следват графиките на сравнителния цифров анализ на Работната група, който е 

приложение към този отчет-анализ. Към всеки анализ са посочени от съответните 

специалисти учители силните и слаби страни на образователния процес с учениците и 

са дадени предложения за преодоляване на слабите страни. 

Изводи:  

 Установява се покачване на общия успех с с 9 стотни спрямо  миналата учебна 

година и 20 стотни спрямо І срок на тази учебна година.. Вижда се, че по всички  

учебни предмети има повишаване от 2 до 22 стотни 

 НВО  на учениците от ІV клас и на учениците от VІІ клас са на високо ниво, тъй 

като средният общ брой точки на изпитите по математика и по български език и 

литература   са значително над този среден брой точки на национално ниво: 

- по български език и литература: 
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с 11 точки  - за ІV клас 

с 9.5 точки  - за VІІ клас 

- по математика 

с 21 точки  - за ІV клас 

с 11.5 точки – за VІІ клас 

         Може да се види обаче ясно, че не само на училищно ниво и на национално ниво 

математиката затруднява учениците от прогимназиален етап. Затова е врема да се 

направят промени в учебните програми 

 Учителите и педагогическите специалисти провеждат с еднаква отговорност ОП 

в различна среда на обучение на учениците, включително и в хибридна форма, 

което значително подпомага отделните ученици, които по различни причини не 

се обучават в присъствена училищна среда. 

 Заместването на отсъстващи поради болест учители от същите специалисти 

учители оказва положително влияние върху знанията, уменията и 

компетентностите 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 

  Класните ръководители и  педагогическите специалисти за обучение на 

ученици на допълнителна подкрепа показват отлична организация при 

взаимодействието с родителите си.  

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

показва голямо доверие на училището при осъществяване на ОП в различна 

среда,включително и при подаването на декларации 

 Предварителната самоподготовка на учителите води до по-високи резултати в 

ОП на учениците 

 Сътрудничеството между отделните педагогически екипи, с родителите и  

обществените институциите се извършваше в повече от случаите в електронна 

среда и това доведе до занижаване качеството на комуникацията и на 

сътрудничеството. 

  Служителите и работниците от непедагогическия състав в училище проявяват 

висока отговорност за поддържане на здравословна и безопасна среда в училище 

 

9. Предложение за решение. Да се продължи с писмената предварителна 

самоподготовка на учителите за всеки учебен час за деня – отг. всички учители и 

пед. специалисти, срок: до края на учебните занятия  

    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 посочва силни, слаби страни и е предлага мерки за преодоляването им,  с 

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

 

10. Предложение за решение: Последователно и системно да се изпълняват 

набелязаните мерки от всеки учител за преодоляване на пропуските на учениците 

– срок: постоянен; отг.: съответните учители 
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От настоящият анализ и от предложенията на МО след проведената вътрешна 

квалификация на 1.07.2022г. може да се синтезира следната главна цел за 

предстоящата учебна година  

 

11.Предложение за решение:  Приема  за учебната 2022/2023 уч. г. главната цел на 

училището да бъде „ Иновативни техники и учене чрез сътрудничество за 

насърчаване и формиране на знанията, уменията  и компенетностите у 

учениците.“  

    Настоящият отчет –анализ от контролната дейност на директора е разискван и приет 

на заседание на ПС от 01.07. 2022г. 

Нина Пашова…………………….. 

/Директор на ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград/ 

 

 

 

 

 

 

 


