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I. Държавен прием и движение на учениците 
1. Държавен план - прием 

През учебната 2019-2020 година в училището започнаха обучението си 896/ 
при 877 през миналата година/ деца и ученици в дневна форма на обучение, които са с  
19 повече от предходната учебна година и 5 ученици в самостоятелна форма на 
обучение.  

Средната пълняемост на паралелките се е повишила на 22,7 /при 22,4 
предходната година/ ученици, което е предпоставка за оптимална ефективност на  
учебен процес и  на материалните разходи на училището. 

Училището предоставя подходяща образователна среда за обща и 
допълнителна подкрепа на учениците. За 33/ при 28 през м.г./ ученици със специални 
образователни потребности в началото на периода и 33 в края , за които е необходима 
допълнителна подкрепа е осигурено  ресурсно подпомагане от учители в училището. 

Сформирани са 40 паралелки /39 предх. година/, както   следва:  

 1 подготвителна група - целодневна организация; 

 17 в начален етап на основното образование; 

 14 в прогимназиален етап на основното образование; 

 8 /при 7 мин.г./ паралелки в гимназиален етап, по две в 8 , 9 и 10 клас и по 
една в 11 клас  и в 12 клас -; 

 От тях в профили „Математически“ и „Природоматематически“  - 5 
паралелки, в профил „Хуманитарни науки“-2 паралелка,  и профил „Софтуерни и 
хардуерни науки“ – 1 паралелка . 

 През последните години се запазва тенденцията за прием в първи клас, 
сформирахме 4 паралелки в първи клас.  

 А в резултат на дейността на екипа за държавен план-прием отново  доведохме 
до много успешно сформиране на паралелките с прием след 7 клас. В паралелкатите бе 
постигната максимална пълняемост 26 ученици.  

Дейността на екипите за прием бяха в посока на: предварително проучване на 
желанията на подлежащите на задължително обучение ученици; анкетиране за 
предпочитанията за профил, запознаване с възможностите за обучение в нашето 
училище; провеждане на родителски срещи. През настоящата година пред екипите, 
проблемите ще са с по-голяма сила, защото битката  за всяко дете се задълбочава. 
Необходими са сериозни мерки, приложени от целия колектив  за постигане на 
резултат. …. 

И тази година продължаваме на едносменен режим- сутрин и трудно решаваме  
проблема с недостиг на кабинети, а групите  за ЦОУД – 19 на брой са следобяд. Тази 
организация създаде условия за  по-добра и стегната организация на кабинетите и 
вътрешният ред в училище, но и за използване на изложбената зала като кабинет по 
ИИ. Трябва да отбележа, че притесненията относно реда и сигурността в училище  бяха 
големи и   с общи усилия  вече се създаде ритъм и правила. 

2. Движение на учениците 

 В началото на учебната година - 896 деца и ученици. 

 В края на срока – 907 деца и ученици, разпределени както следва: 
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 в подготвителна група – 27 в началото  и 26 в края ; 

 в начален етап на основното образование - 362 в началото  и 372  в края; 

 в прогимназиален етап на основното образование - 308 в началото  и 310 
в края; 

 в гимназиален етап - 199 в началото  и 199 в края. 

Движение на учениците праз  първия срок на годината 

 Сравнение  2018/2019г  2019/2020г   

 В началото на 
годината 

 877  896   

 В края на срока  874  907   

 

 ПРИДОШЛИ УЧЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА – 33, от тях: 
в ДФО – 26; 

7 - се завръщат от чужбина; 
12 – са дошли от други училища в града; 
4 - от училища в страната. 
3- новозаписани 

в ИФО, в резултат на механизма за обхващане и задържане на ученици: 6 

ученици – 7 ученици. 

ПРЕМИНАЛИ В ДРУГА ФОРМА на обучение - 1 от 10клас в СФО. 
ПРЕМЕСТЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА : 10 ученици от които : 

4 -  в училища в друго населено място;  
6 – в училища в града. 
ЗАМИНАЛИ В ЧУЖБИНА С РОДИТЕЛ -11 ученици; 

 ОТПИСАНИ УЧЕНИЦИ: поради трайно непосещаване/за период по-дълъг 
от 2 м. / и заминали в чужбина без документ: 11 ученици, подлежащи на 
задължително обучение, за 2 има заповед в съответствие със становище от МОН 
за отписване на ученици, за които няма потвърждение от приемащото училище, 
за същите се прилага  процедурата за  непосещение на учебни занятия за 
период по-дълъг от 2 месеца. 

Предприети мерки: 
Писма на класния ръководител и посещения на адрес от училищен  екип 

в дома на ученика, неосъществен  контакт с учениците и установени сведения за 
заминаване в чужбина от  родител и съседи. Последващи уведомителни  писма 
до Д «СП» и Кмет на Община –Петрич от  директор.   

 
Дейности по подготовка на учебната година  

1. Планирането и организирането на дейностите в СУ „Никола Вапцаров“ е 
извършено с приетите и актуализирани от Педагогическия съвет: 

o Правилник за дейността на училището 
o Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд 
o План за контролната дейност на директора и зам. – директорите 
o Годишен план на дейностите за учебната година 
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o Училищен план за квалификация на педагогическите кадри и Правила за 
участие на персонала в квалификационна дейност и механизъм за 
финансова подкрепа  

o Училищни програми по  Здравно образование, Eкологично образование, 
БДП,  гражданско образование и възпитание, за целодневна организация 
на учебния процес 

o Програма за гражданско, здравно, интеркултурно и екологично  
възпитание с тематични единици за часовете, които не се водят от 
учители-специалисти по мярката „Без свободен час“ 

o Актуализирана Училищна стратегия  и план за изпълнението й 
o Годишни тематични разпределения на учебното съдържание 
o Графици за спортни дейности / ДЧФВС, класни и контролни работи 
o График на учебния процес  и  дневен режим за ЦОУД 
Осигурена е задължителната училищна документация, съобразно 
изискванията на  ДОС за информацията и  документите в системата на 
училищното и предучилищно образование. 

За учениците от 1 до 7 клас са осигурени учебници, а за начален етап и учебни 
помагала. 

2. Подобряване и модернизиране на материално – техническа база: 

СУ „Никола Вапцаров“ е съвременно училище с обновена и адекватна учебна 
среда, с богата материално – техническа база: 28 класни стаи; 6 специализирани 
кабинети; 3 компютърни зали; библиотека с  компютръни работни  места ;  
физкултурна и фитнес и тенис  зали; изложбена зала; лекарски кабинет; 2  кабинета 
за работа с деца със СОП; логопедичен кабинет и кабинет на психолога. Всичко тези 
много добри условия са предпоставка за  ефективен образователно - възпитателен 
процес. 

Непрекъснато се допълва и подобрява техническото оборудване: Изградена е 
нова мрежа за безжичен интернет в училището с  цел улесняване работата на 
учителите и за независим достъп от учениците, а административният акаут даде 
възможност и за независимо изпълнение на служебните задължения в 
образователно - възпитателния процес. 

За обучението по Изобразително изкуство изложбената зала и оборудвана с 
климатик и нова настилка и  очакваме само още обзавеждането. 

Кабинети, коридори и сервизни помещения  са с нов и модерен облик. С наши  
средства  се извърши  и подновяване на парната инсталация. 

3. Кадрова обезпеченост 

Образователно – възпитателния процес в училище се осъществява от 77 учители и  
възпитатели, от които: 

4.1. Персонал: 

 Общ брой  педагогическия персонал: 87 

 Брой непадогически персонал: 19 
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 Състав на педагогическия персонал по образователно – 
квалификационна степен: 

Професионален бакалавър 
по… 

бакалавър Магистър 

1 48 38 

 Състав на педагогическия персонал по професионално – 
квалификационни степени: 

І ПКС ІІ ПКС ІІІ ПКС ІV ПКС V ПКС 

- 8 5 37 9 

 
4.2. Квалификационна дейност  
В съответствие с изикванията на Наредба №12 за статута и професионалното 

развитие на педагогическите специалисти, почти всички учители са преминали 
обучения и са придобили по два квалификационни  кредита, а само малка част от тях 
имат по един, през периода още трима са придобили втори кредит, в цифри това е: 

 1  кв.кредит    2 кв. кредита    3  кв. кредита  4 кв. 
Кредита 

6 9 12 53 

Без кредит са само 6 учители. 
4.2.2. Училищната програма за квалификация на педагогическите 

специалисти, във връзка с 
4.2.3.  реализиране на дейността по плана за Квалификация се изпълнява, 

всички учители преминаха и вътрешноинституционална квалификация за Изготвяне на 
личен план за развитие; Практически умения за работа с деца със СОП; Изготвяне на 
портфолио на педагогическия специалист; Прилагане на Механизма за 
противодействие на училищния тормоз. 

4.2.4. Квалификационна дейност в методичните обединения- заложени са 
дейности за: 

4.2.4.1. Избор на председател на МО, изготвяне и приемане на план за 
работа на МО през учебната година, обсъждане на анализа на експертите от РУО 
за изминалата учебна година и рамка за  анализ на резултатите от НВО по 
предложение на МОН; 

4.2.4.2. Анализ на входните равнища по предмети и набелязване на 
мерки от всеки учител за отстраняване на пропуските. 

4.2.4.3. Уеднаквяване на критериите за оценяване знанията и уменията 
на учениците; 

4.2.4.4. Включване в  общоучилищните изяви в чест на патрона на 
училището; 

4.2.4.5. Създаване на банка с тестове по всички предмети. 
4.2.4.6. Проведени са два открити урока – от Р. Трайкова/МО 

Математика/ и от логопеда – Е.Кочева/МО по приобщаващо образование/. 
Предстоят представяне на открити уроци от  останалите МО. Материали от 
наблюдаваните уроци са архивирани в МО.  

За подробен отчет ще пъде предоставена думата на председателите на МО 
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II.  Организация, изпълнение и контрол на дейностите по осигуряване на 
здравословни  и безопасни условия на обучение, възпитание и труд: 

Организацията на дейностите по осигуряване на здравословни  и безопасни 
условия на обучение и труд се осъществява съобразно Правилник за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Разработен е  План 
за действие при бедствия и съгласуван с началника на Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“.   

Електрическата и отоплителната инсталации се поддържат в изправност.  

Преди началото на отоплителния сезон е направена профилактика на 
отоплителната система. Редовно се извършва подаване  на гориво. Съгласно плана на 
училището за действие при зимни условия е осигурен поддържащ режим на работа на 
отоплителната система, изключващ възможността за възникване на аварии. 
Пространствата пред входовете на училището се почистват и се опесъчават при 
необходимост.  

Наличните противопожарни уреди са поставени на видни места и се 
поддържат в изправност. 

В началото на учебната година училищния медицински кабинет  е снабден с 
необходимите медикаменти за оказване на долекарска помощ.  

За безопасното движение на учениците, районът на училището е обезопасен с 
метални заграждения и пътна маркировка. 

III.  Контролна дейност 
1. Вътрешно-училищен контрол 

Обект на контрол през първия срок бяха: 
• Планирането, организирането, провеждането и резултатността на 

учебния процес; 
• Правилното водене на задължителната училищна документация и 

стриктно спазване на Наредба №8 за информацията и документите в 
системата на предучилищното и училищно образование. 

• Ритмичност на изпитванията и стриктно спазване на Наредба №3/за 3,4,7 
клас/ и Наредба № 11/2016г.за оценяване резултатите от обучението на 
учениците; 

• Допълнителната работата с изявени ученици и такива със слаби оценки. 
• Организация на квалификационната дейност в училище. 
• Работата по изпълнение на националните програми на МОН. 
 
1.2. Справка за контролната дейност на директора и зам.- директор УД 
 
1.2.1. Брой проверки –  55, от тях: 
• Административни  - 17; 
• Тематични –38 
Извършените проверки са свързани с: 
Спазване на работното време; 
Спазване на графиците за консултации, за работа с класа, за ДЧФВС/сп. 

дейности; 
Спазване на дежурството; 
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Работа с училищната документация; 
Провеждане на входящ контрол; 
Планиране подготовката на учениците от 7 клас за НВО; 
Планиране подготовката на учениците от 4 клас за НВО; 
Планиране подготовката на учениците от 10 клас за НВО; 
Качество на ОВП при условията на целодневна организация на учебния ден. 

Резултатите от проверките са отразени в констативни протоколи.  

2.2. Констатации от проведените проверки:  
Тематични проверки 

• Относно планиране и предварителна подготовка за учебните часове: 
Отчитам добро годишно планиране , съобразено с ДОС за учебното 

съдържание и изискванията на учебната програма по предмета. Учителите 
проявяват гъвкавост и творчество при планирането на учебния процес.  

Относно предварителна подготовка на учителя : Преобладаващо учителите 
извършват добра предварителна подготовка за учебните часове. Обмислят се 
различните компоненти на урока, но като слаба страна  отчитам недостатъчно добре 
планиране на времето, което е необходимо за реализиране на компонентите на 
урока. 

По отношение на целесъобразен подбор и подредба на предвидените 
дейности на учениците в часа. Отчитам, че учителите осъществяват целесъобразен 
подбор на дейности и задачи за часа, като планираните задачи изцяло съответстват 
на темата и дават възможност за прилагане на наученото. 

Необходимо е да се отбележи, че се случва/макар и рядко/ предвидените 
дейности и задачи за учениците за часа да не са достатъчно съобразени с 
образователното ниво и с времето, необходимо за тяхното изпълнение. 

• Относно технологията на преподаване: 
Налице е адекватно и обстойно целеполагане в обучението, като целите на 

обучението са ясно формулирани и изцяло съответстват на предвиденото учебно 
съдържание. 

По отношение на принципа достъпност на преподаването. 
Отчитам, че учителите умеят да извеждат на преден план главното и 

същественото от учебното съдържание. Изложението на учебното съдържание е 
логично и достъпно, на разбираем и точен език.  

За индивидуализация и диференциация на обучението според 
образователното ниво на учениците, считам че се прилага от голяма част от 
учителите в прогимназиален и гимназиален етап, поради това че се  съобразяват със 
степента на готовност за НВО и ДЗИ. 

 Относно целесъобразен подбор на педагогически методи, форми и 
средства, отчитам преобладаващо използване на разнообразни методи на 
обучение.  

СЛАБА СТРАНА: Използват се предимно традиционни методи, които частично 
се разнообразяват. Често се изисква репродуктивно усвояване на учебното 
съдържание, учениците се поставят в пасивна позиция. Интерактивните методи на 
обучение все още се използват неуверено. Често учителите работят фронтално и не 
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диференцират учебния материал и учебните задачи съобразно равнището на 
обучаемост на учениците. 

• Относно контрола и оценяване постиженията на учениците 
Важен момент  в работата на учителя е използване на разнообразни 

методи и стратегии за изпитване и оценяване постиженията на учениците и 
аргументиране на оценките, в тази посока  преобладаващо учителите се стараят 
да използват разнообразни методи на оценяване, като имат ясно формулирани 
изисквания към знанията и уменията на учениците по учебния предмет. Оценките са 
обективни и учениците ги намират за справедливи. Част от учителите успяват да 
постигнат баланс при поставянето на адекватни и обективни оценки и стимулиране 
на усилията на учениците за подобряване на постиженията им. 

Но все още често оценяването има предимно констативен характер и не 
провокира мотивация за учене у учениците. 

А все още има  учители, които не мотивират поставените оценки. 

Ритмичност на изпитванията. 

 Проверката на  дневниците показва, че се спазват изискванията на Наредбата 
за  оценяване  постиженията на учениците като цяло, пропуските са единични по 
ФВС, музика и изобразително  изкуство. 

• Взаимодействия с учениците 
Преобладаващо учителите успяват да организират работата по такъв начин, че 

учебното време да се използва максимално за целите на обучението. Установени са 
ясни и позитивни правила в учебната стая. Рядко, но има случаи на лошо и 
неконструктивно управление на поведението на учениците. Отстранените от 
учебен час ученици и движение в коридорите  по време на час , които са единични 
случаи, но е показателно, че има учители които не успяват да се справят с 
поведението на учениците. 

 За провокиране и поддържане активността на учениците, преобладават 
колегите, които успяват да  владеят и прилагат техники за формулиране на въпроси, 
активизиращи мисленето. Проявяват взискателност по отношение на съдържанието 
на отговорите и пълния и точен изказ на учениците; умеят да ги провокират към 
активност, окуражават ги да правят предложения и да дават свои идеи. 

СЛАБА СТРАНА: Понякога учителите без отклонение следват планираните за 
часа дейности, което не позволява постигане на разбиране от част от учениците. 
Препоръчвам: Екипна работа за създаване на умения за конструктивно управление  
поведението  на учениците. 

 Административни проверки 

Извършените административни проверки имаха за цел да се установи актуалното 
състояние по воденето и съхранението на задължителната училищна документация в 
съответствие с изискванията на Наредба №8 за информацията и документите в 
системата на предучилищното и училищно образование. Обект и предмет на 
проверките бяха: дневници на паралелки на I, II – IV, V-XII клас, дневници на групи при 
целодневна организация на учебно – възпитателния процес, ученически книжки. 

Констатациите от направените проверки са отразени в протоколи, с които са 
запознати педагогическите специалисти. 
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Най – често отправяните препоръки и мерки са насочени към: 

 Задълбочаване на индивидуализацията и диференциацията на 
обучението, съобразно образователното ниво на учениците.  

 Прецизиране  на съдържанието и изпълнението на зададената 
домашна работа за реализиране целите на урока. 

 Разнообразяване на методите на обучение, по-широко и по-уверено 
използване на интерактивни методи; 

 Разнообразяване на методите и стратегиите за изпитване и 
оценяване постиженията на учениците; мотивиране усилията на ученика;  

 Изграждане на добро взаимно разбирателство и уважение между 
учител и ученици; сътрудничество; ясни правила; позитивен тон; подкрепяща 
среда. 

 Подобряване на екипната работа между класни ръководители, 
учители по предмети и учители ЦОУД. 

 

Акценти в контролната дейност за втори учебен срок: 

 Ефективност на организационните форми в училище – урочна 
дейност, ЦОУД, консултациите, Допълнителното обучение. Тематични проверки: 
„Подготовка на учениците за външно оценяване и ДЗИ“; работа в групите по интереси. 

 Състояние на задължителната училищна документация – спазване на 
ДОС; 

 Ефективност на вътрешно-училищната квалификация; 

 Подобряване на дисциплината и намаляване на агресията в училище. 

1. Мониторинг от РУО – Благоевград: 
През първия учебен срок в училище бяха извършени няколко проверки от:  
Експерти на РУО-Благоевград проведоха следните проверки : 
 От гл. експерт по ОСО – Л. Станишев за  актуализиране на списъка  на  

средищните училища и за  организацията на СФО. 
За изпълнение на дейностите в ПГ от Камелия Димитрова-ст. експрт 

предучилищно обучение и  от Юлияна Христова –ст. експерт по БЕЛ – за  организацията 
и провеждането на целодневната организация на учебния ден. Проверките  завършиха 
без предписания и препоръки. 

IV. Ефективност на образователно - възпитателния процес 
Образованието е решаващ фактор за културния прогрес на една страна. То е 

единствената духовна ценност, национална добродетел, обединяваща стремежите и 
мечтите на нацията. У нас образователната система е изправена пред 
предизвикателствата на ХХI век, като трябва да реши проблемите си, натрупани през 
годините на прехода. Тези проблеми са свързани с осъществяване на нова 
образователна политика от държавата в духа на националните традиции и в 
съответствие с европейските стандарти.  

Доколко сме успели да реализираме националната образователна политика, в 
каква степен сме се преборили с проблемите, какви възможности сме използвали и 
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какви заплахи сме преодолели ще проследим цифровите резултати по учебни 
предмети  в края на първи срок. 

Успех по учебни предмети за първи учебен срок: 
Приложение 1: 
 
Успехът на училището за първия учебен срок е както следва: много добър 4,89 

при 4,78 , в сравнение с първи срок на миналата година/. 

 Прогимназиален етап – много добър 4,56 при 4,60 в края на първи срок 
на миналата година 

 Гимназиален етап – много добър 5,02 при 5,18 в края на първи срок на 
миналата година. 

 
Класове с най-висок успех: 
• Прогимназиален етап: 5б с много добър 5,15 и 5а с много добър 5,09  
• Гимназиален етап: 9а с отл. 5,59/при5,58м.г./, 11а с 5,52 /при 5,43м.г./,  а 

успехът на 12а  е 4,96 -?. 
 

 
V. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕФИЦИТИТЕ В УСПЕВАЕМОСТТА  

НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Проблемът за дефицитите в успеваемостта на учениците и пътищата за тяхното 
преодоляване отдавна вълнува педагозите.  Като типични причини за това учителите 
определят следните моменти: 

1. отрицателно отношение към ученето; 
2. съществени пропуски в знанията от минали години ; 
3. липса на амбиция, воля и стремеж за постигане на по-добри резултати; 
4.      безпричинни отсъствия от училище; 
5. слабо развити навици за учебен труд (неорганизираност, липса на 

системност в учебната работа, липса на самоконтрол); 
6. недостатъчна ангажираност на родителите за успеваемостта на учениците. 
Мерки за преодоляване на дефицитите в успеваемостта на учениците: 
a. Задълбочаване на индивидуализацията и диференциацията на 

обучението, съобразно образователното ниво на учениците. Прецизиране  на 
съдържанието и изпълнението на зададената домашна работа за реализиране целите 
на урока. 

b. Целесъобразен подбор на методи, форми и средства,  водещ до 
оптимално и качествено усвояване на знания и умения от страна на учениците, 
съобразен с възрастовите, индивидуалните им особености, образователното ниво и 
интелектуални възможности. По-уверено и по-широко използване на онагледяването, 
демонстрацията, евристичната беседа, практическото обучение, интерактивните 
методи. 

c. Разнообразяване на методите и стратегиите за изпитване и оценяване 
постиженията на учениците; мотивиране усилията на ученика;  

d. Изграждане на добро взаимно разбирателство и уважение между учител 
и ученици; сътрудничество; ясни правила; позитивен тон; подкрепяща среда. 
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e. Своевременно информиране на родителите за допуснатите слаби оценки 
от класните ръководители. Активно участие на учителите по предмети на родителските 
срещи на паралелките с конструктивен анализ на резултатността от обучението и за 
достигнатото образователно равнище. 

f. Ефективна работата в часовете за самоподготовка в ЦОУД и тези за 
консултации . 

 
 

VI. БРОЙ НА ОТСЪСТВИЯТА ЗА ПЪРВИ СРОК: 
 

 2017/2018 2019/2020 

ЕТАП Изв. Неизв. Изв. Неизв. 

Начален 6478 868 3939 481 

Прогимназиален 5380 1577 3823 1623 

Гимназиален 1726 425 739 212 

Общо 13584 2870 8501 2316 

 
Средно на ученик от начален етап се падат по 10,5 извинени отсъствия и по 1,3 

неизвинени отсъствия, на ученик от 5 до 7 клас - по 12,7 извинени отсъствия и по 5,4 
неизвинени отсъствия,а на ученик от 8 до 12 клас - по 4,2 извинени отсъствия и по 1,2 
неизвинени отсъствия. С 38% са намалели извинените и с около 20% са намалели 
неизвинените отсъствия в сравнение с първия срок на учебната 2017-2018 година. 

 
Анализ на причините за неизвинените отсъствия на учениците 

1. Причини за неизвинените отсъствия: 
• Непосещение на учебните часове; 
• Закъснение за учебните часове; 
• Недостатъчен родителски контрол или липса на такъв; 
• Относително лесно набавяне на медицински бележки; 
• Липса на интерес към някои от изучаваните предмети; 
• По социални причини. 
 
2. Предприети административни мерки: 
• Проведени разговори с учениците и родителите им; 

 Посещение на адрес, поради невъзможност за друг контакт- 13 ученици; 
• Наложени санкции, съгласно ЗПУО и училищния правилник- на 

10ученици; 
• Уведомяване на родителите за допуснатите неизвинени отсъствия и за 

наложените наказания - 27 броя; 

 Спиране на детски надбавки на ученици допуснали над 5 неизв. 
отсъствия в рамките на 1 месец - за първи срок на 56 ученици; 

 Доклади до началник РУО-1 

 Уведомления до Закрила на детето-1 
• Изпратена информация до общинска администрация за налагане на 

санкции на родителите – за 1 и 4 писма по механизма за задържане. 
3. Предприети мерки: 
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• Работа по индивидуална корективна програма/съгласно план за 
подкрепа/ с педагогическия съветник/ психолог; 

• Изграждане на подкрепяща среда в училище. 
• Насочване към консултации за педагогическа и психологическа подкрепа 

от специалисти.  
 

VII. УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИ, ОБЛАСТНИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И 
КОНКУРСИ: 

В часовете за самоподготовка в ЦОУД се организира освен усвояване на учебния 
материал и формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, както и 
формиране на различни качества: любознателност, съзнателност, умение за общуване 
и положително отношение към учебния труд. В часовете за занимания по интереси с 
учениците се работи в направленията: наука, изкуства, спорт, образователни и 
развиващи игри и на децата се предоставя възможност да обогатяват своите знания и 
умения, развиват своя талант и творчески заложби. 

Непрекъснат е процеса на училищни и извънучилищни дейности, в които 
учениците в ЦОУД от начален и прогимназиален етап участват: Изложби, конкурси и  
инициативи. За отбелязване на Патронния празник на училището се проведоха 
литературни четения, изложба на изделия, изработени в часовете за занимания по 
интереси. Учениците в ЦОУД изработват редовно празнична украса, картички и други 
материали, с които участваха и в училищен и общински базар по повод Коледа, 
украсиха своите стаи за празниците и отпразнуваха Коледа и Нова година. 

Нашите учениците с желание участват в регионални, областни и национални 
състезания и конкурси и се представят успешно в тях. 
За всички постижения  може да се намери информация в сайта на училището и фейсбук 
страницата. 

Община Петрич награждава ежегодно даровити ученици от града. За наша радост  
много от тях са възпитаници на СУ „Никола Вапцаров“. 

Традиция е училището ни да се включва активно в благотворителни  акции: 
набраните средства от Коледния базар бяха разпределени между  „Българската 
Коледа“ под патронажа на Президента и за местни благотворителни каузи. Голямо 
количество хранителни продукти бяха дарени за кампанията „Бъди човек“ на 
сдружение „Защото можем“ от възпитаници и учители в училището. 

Не може да не отбележа и  спортните  ни постижения  в общинските спортни 
игри   
  

VIII. УЧИЛИЩНИ, ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ 
1. Дейности в часа на класа: 

 запознаване с училищния правилник ; 

 участие в дарителска акция за набавяне на дрехи и обувки за 
ученици в неравностойно социално положение; 

 разгледани теми: „Моите интереси и способности”, „Природата-
формиране на навици за нейното опазване”, „Какво умея да правя най-добре. 
Занимания в свободното време”, „Дрогата – търсена, предлагана и опасна“; 
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 теми по Гражданско образование: за семейството, половото 
развитие и възпитание, религиозното възпитание, взаимоотношенията в класа, 
професионално ориентиране; 

 усвояване на знания и умения по Гражданска защита: разучаване 
на евакуационната схема на училището, усвояване на знания за действия при бедствия;   

 Експониране на изложба „Есенно плодородие“; 
2. Проведени училищни инициативи по Безопасност на движението: 

Часовете по БД се провеждат от 2 учители в 1-3 и 5–7 клас, по утвърден от 
директора график за всеки учебен срок, а от кл. Р-ли в 4 клас и 8-12 клас в ЧК. С 
учениците от 1 – 4 клас ежедневно в края на последния час се провежда и „петминутка. 

 Осигурени  са учебни помагала и пособия за часовете по БД; 

 Изготвен е контролен лист за оценка на условията за придвижване, 
опасностите и затрудненията на пътуването по пътя от дома до училище и обратно от 
родителите на първокласниците; 

3. Патронен празник на училището 
В чест на празника на патрона и годишнина  на  училището тази година се 

проведе състезание по правопис, а училищната програма за патронния празник бе 
изключително богата и много добре подготвена от учителите по БЕЛ, по Музика, по ИТ. 
С впечатляващо участие на бивши ученици на училището и спектакъла „Радини 
вълнения“ , събитието бе почетено  и от началника на РУО-Благоевград. 

4. Олимпиади 
В училището бяха проведени общински кръг на олимпиадите по: БЕЛ; 

Математика; АЕ; ИЦ; ГИ; ХООС; БЗО; „ Знам и мога“. Домакини сме на областния кръг 
на олимпиадата по Математика и „Знам и мога“. 

В почти всички олимпади имаме класирани участници за областно ниво. 
Предстои да се обявят резултатите, които ще бъдат  анализирани в МО.  

В училището периодично се провеждат дейности и инициативи  по повод  
годишнини, чествания и празници , които  ще бъдат обект  в отчетите на МО. 

IX. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ и НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 
 Националните програми целят повишаване ефективността на разходите на 
училищата. През периода се започна работа по няколко Национални програми: 
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
системата на предучилищното и училищното образование“  по два от модулите. 
Национална програма „Квалификация“;  Национална програма „Оптимизиране на 
вътрешната структура на персонала“;  
Национална програма „Без свободен час“ ; 

Национална програма „Мотивирани учители“ ; Национална програма„Иновации в 
действие“. 
 И  по европейски проекти:  по ОПРЧР „Квалификация за професионално развитие на 
педагогическите специалисти“, „ Образование за утрешния ден“, „Активно 
приобщаване на деца и ученици от уязвими групи“. 
Работата по НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“, 
модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” и  НП „Без свободен 
час“.доведе до оптимизиране на вътрешната структура и осигуряване на заместник-
учители. Предоставяне на допълнителни средства за изплащане на обезщетения на 
персонала при прекратяване на трудовите правоотношения и възстановяване 
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средствата за заплащане труда на заместващите учители.  Олекотяване на 
ученическите раници.  

По Наредбата за приобщаващо образование са сформирани клубове по 
интереси и се работи интензивно в тях. 

От няколко години се работи по 
 По СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ и на учениците от 

начален етап се предоставят плодове , зеленчуци и  мляко по предварително утвърден 
график. 

За  прилагането  на Механизма за противодействие на училищния тормоз, на 
първата родителска среща, бяха запознати всички родители, въпросниците са  
проведени с всички учители, а с учениците - само с тези от 5-те класове  по  решение на 
координациония съвет. С учениците от начален етап се набляга на индивидуалната 
работа и   провеждане на ролеви игри.  

Работим и сме усвоили средства и по НП“ИКТ“ – изграждане на нова WI-FI 
мрежа и  електронен дневник. В Сътветствие с НП „Иновации в действие“ наши 
представители посетиха и обмениха опит с иновативно училище от гр. Пловдив. 

X. Насоки за оптимизиране на ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
през втория срок: 

1. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението, с цел 
подобряване на образователните резултати.  

2. Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване. 
3. Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и за повишаване на 

резултатността. 
4. Целенасочена квалификация на учителите за екипна работа  
5. Провеждане на качествена подготовка на учениците за НВО и ДЗИ. 
6. Възприемане и ефективно прилагане на иновативни подходи, с цел постигане 

на по-добри резултати. 
7. Удовлетворяване на образователните потребности, както на даровитите, така 

и на изоставащите ученици. 
8. Ефективна вътрешно – училищна методическа дейност чрез актуализиране 

плановете на МО, насочено към преодоляване на дефицитите, допуснати през първия 
учебен срок и подпомагане на новопостъпили учители. 

9. Съдържателно задълбочаване на взаимодействието с родителската общност 
 

XI. Проект за решения на Педагогическия съвет: 
1. Методичните обединения да проведат дискусия за споделяне на 

добри практики за създаване на електронно учебно съдържание и за използване на  
платформи за споделяне на същото. 

Отг. Председателите на МО 
Срок: до м. IV.  
 

2. През втория учебен срок да се проведе квалификация на 
педагогическата колегия за работа с електронен дневник „Школо“ 

Отг. Председателя на училищната комисия за квалификация 
Срок: до м. V.  
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3. През втория учебен срок да се проведе междуучилищна 
квалификация на тема: „Компететностения подход – същност, видове компетентности 
и приложение“. 

 
Отг. Директор, Председателя на 
училищната комисия за квалификация 
Срок: до м. VI.  

 
Директор:……………….. 
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Приложения: 
Таблица 1-Успех по класаве и паралелке /5-7 клас/ 

Учебен предмет 
V VI VII 5_7 

Vа Vб Vв Vг   Общо VIа VIб VIв VIг VIд Общо VIIа VIIб VIIв VIIг VIIд Общо   

БЕЛ 4,96 4,96 4 4,04   4,49 4,2 4,14 4,32 4,16 3,72 4,11 4,29 4,15 4,55 3,44 3,53 3,99 4,20 
А Е 4,73 4,79 4,48 3,92   4,48 4 4 4,13 4,11 3,67 3,98 4,88 3,95 4,59 3,47 3,74 4,13 4,20 
Математика 4,44 4,88 4,48 3,84   4,41 3,75 4,05 4,26 4 3,44 3,90 4,46 4,15 4,7 3,61 3,82 4,15 4,15 
ИТ/ооп+иуч/ 5,19 5,21 4,67 4,68   4,94 4,55 4,5 4,3 4,47 4,79 4,52 4,92 5 4,86 4,32 4,37 4,69 4,72 
История и 

цивилизация/ооп+иуч 
4,88 4,92 4,33 4,12   

4,56 4,3 4,27 4,77 4,05 4,11 4,30 4,42 4,45 4,55 3,89 4,11 4,28 4,38 
География и 

икономика 
4,92 4,25 3,71 3,96   

4,21 3,9 3,95 4,3 4,37 4 4,10 4,5 4,5 4,55 3,58 3,79 4,18 4,17 
ЧП 4,92 5,25 4,19 4,24   4,65 4,05 4,45 4,52 4,11 4,47 4,32             4,49 
Биология и здравно 

образование   
        

              4,33 4,2 4,59 3,79 3,68 4,12 4,12 
Физика и астрономия                         4,25 3,95 4,45 3,68 3,63 3,99 3,99 
ХООС                         4,17 4,15 4,32 3,67 3,53 3,97 3,97 
Музика 5,58 5,68 5,29 5,16   5,43 5,27 5,09 5,26 5,2 4,75 5,11 5,79 5,65 5,68 5,68 5,74 5,71 5,42 
ИИ 5,81 5,72 5,71 5,36   5,65 5,41 5,45 5,65 5,55 5,35 5,48 5,38 5,6 5,5 5,21 5,32 5,40 5,51 
ТП 4,92 5,2 4,9 4,72   4,94 4,77 4,95 5,13 4,95 4,55 4,87 5,38 5,45 5,41 4,84 4,79 5,17 4,99 
ФВС 5,77 5,68 5,76 5,52   5,68 5,18 5,27 5,74 5,48 5,05 5,34 5,75 5,3 5,5 5,11 4,95 5,32 5,45 
ИУЧ-БЕЛ                         4,38 4,4 4,4 3,83 3,82 4,17 4,17 
ИУЧ -Математика 4,32 4,67 4,29 3,8   4,27 3,8 4,05 4,26 3,58 3,28 3,79 4,58 4,2 4,7 3,61 3,67 4,15 4,07 
ИУЧ ИИ/АЕ 5,77 5,72 5,62 5,4   5,63 5,41 5,41 5,52 5,3 5,35 5,40             5,51 
Фил.                                       
втори 

ЧЕ/РЕ/НЕ/инфл 
          

                            
Успех по класове 4,79 4,93 4,87 5,59 4,88 5,23 4,92 4,37 4,63 5,52 4,96 4,79 4,93 4,87 5,59 4,88 5,23 4,92 4,56 
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Таблица 2- Успех по класове и паралелки/8-12/ 

Учебен предмет 
VIII IX X XI XII 8_12 

VIIIa VIIIб Oбщо IХа IХб Общо Xа Xб Общо XI XII   
БЕЛ 5,12 4,72 4,92 5,44 4,62 5,03 4,17 4,53 4,35 5 4,69 4,80 
А Е 4,36 4,36 4,36 5,78 4,73 5,26 4,70 4,32 4,51 5,31 4,58 4,80 
Математика 4,16 4,36 4,26 5,37 4,35 4,86 4,70 3,63 4,17 5,23 4,65 4,63 
ИТ/ооп+иуч 5,12 5,5 5,31 5,91 5,54 5,73 5,72 4,66 5,19 5,77 4,73 5,35 
История и 

цивилизация/ооп+иуч 4,72 4,72 4,72 5,26 4,54 4,90 4,52 3,95 4,24 5,54   4,85 
География и икономика 4,2 4,68 4,44 5,3 4,42 4,86 4,65 4,26 4,46     4,59 
ЧП                         
Биология и здравно 

образование 4,48 4,69 4,585 5,19 4,38 4,79 4,87 3,89 4,38     4,58 
Физика и астрономия 4,32 4,48 4,4 5,37 4,50 4,94 4,74 3,74 4,24     4,53 
ХООС 4,6 4,84 4,72 5,26 4,46 4,86 4,52 3,74 4,13     4,57 
Музика 6 6 6       6,00 6 6,00     6,00 
ИИ       6 6,00 6,00           6,00 
ТП 4,62 5,44 5,03 5,96 5,88 5,92           5,48 
ФВС 5,68 5,72 5,7 5,93 5,85 5,89 5,83 5,42 5,63 6 5,77 5,80 
ИУЧ-БЕЛ 5,04 4,6 4,82 5,41 4,50 4,96 4,74 4,68 4,71     4,83 
ИУЧ -Математика 4,2 4,4 4,3 5,37 4,35 4,86 4,57 3,68 4,13     4,43 
ИУЧ ИИ/АЕ 4,76 4,68 4,72 5,74 4,85 5,30   4,53 4,53     4,85 
Фил. 5,32 5,44 5,38 6 5,58 5,79 5,43 4,89 5,16 5,81 5,35 5,50 
втори ЧЕ/РЕ/НЕ/инфл   5,2 5,2 5,67 4,38 5,03 4,57 4 4,29     4,84 
Успех по класове 4,79 4,93 4,87 5,59 4,88 5,23 4,92 4,37 4,63 5,52 4,96 5,02 
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Таблица 3- Успех по класове и сравнение с тозо за предходната уч. година 

Учебен предмет 

 успех 

/5-7/ 
 успех/8-12/ 

предходна 
уч.год./I 

срок 
предходна 

уч.год. 

V VI VII Общо 8 9 10 11 12 Общо 5_7 8_12 

БЕЛ 4,49 4,11 3,99 4,20 4,92 5,03 4,35 5 4,69 4,80 4,23 4,96 

А Е 4,48 3,98 4,13 4,20 4,36 5,26 4,51 5,31 4,58 4,80 4,13 4,91 

Математика 4,41 3,90 4,15 4,15 4,26 4,86 4,17 5,23 4,65 4,63 4,09 4,77 

ИТ/ооп/иуч 4,94 4,52 4,69 4,72 5,31 5,73 5,19 5,77 4,73 5,35 4,72 5,44 

История и 

цивилизация 
4,56 4,30 4,28 4,38 4,72 4,90 4,24 5,54   4,85 

4,31 4,92 
География и 

икономика 
4,21 4,10 4,18 4,17 4,44 4,86 4,46     4,59 

4,07 5,03 

ЧП 4,65 4,32   4,49             4,08   

Биология и 

здравно 

образование 

    4,12 4,12 4,59 4,79 4,38     4,58 
4,30 4,7 

Физика и 

астрономия 
    3,99 3,99 4,40 4,94 4,24     4,53 

4,43 5,11 

ХООС     3,97 3,97 4,72 4,86 4,13     4,57 4,17 4,83 

Музика 5,43 5,11 5,71 5,42 6,00   6,00     6,00 5,50 6 

ИИ 5,65 5,48 5,40 5,51   6,00       6,00 5,49 5,8 

ТП 4,94 4,87 5,17 4,99 5,03 5,92       5,48 4,98 5,74 

ФВС 5,68 5,34 5,32 5,45 5,70 5,89 5,63 6 5,77 5,80 5,38 5,87 

иуч-БЕЛ     4,17 4,17 4,82 4,96 4,71     4,83 4,38 4,88 

иуч-Мат 4,27 3,79 4,15 4,07 4,30 4,86 4,13     4,43 4,11 4,65 

иуч-ИИ/АЕ 5,63 5,40   5,51 4,72 5,30 4,53     4,85 5,46 5,58 

Философия         5,38 5,79 5,16 5,81 5,35 5,50   5,45 

втори ЧЕ/РЕ/НЕ         5,20 5,03 4,29     4,84   5,12 

Успех по класове 4,87 4,56 4,50 4,56 4,87 5,23 4,63 5,52 4,96 5,02 4,60 5,18 
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Таблица 4-Отсъствия 

отсъствия V           VI         
  

VI

I           

VI

II 

VI

II   IX IX   X 

X

I 

XI

I 

Об

що 

Общ
о  

  а 
б в г д Общ

о а 
б в г д Общ

о а 
б в г d Общ

о а б 

общ

о  
а б 

общ

о 
а b а а 

от 
5 до 
7 

от 8 
до 
12 

извинени-I 
28

1 

17

3 

76

8 

61

7 
  

183
9 

20
0 34 

13
5 

25
8 

10
5 732 

38
1 

14
5 

31
3 

32
3 

16
3 

132
5 15 

20
1 216 

13
2 

45
3 585 

35
7 

40
3 

3
0 94 

389
6 

168
5 

неизвинен

и-I 
37 33 

72

1 

44

5 
  

123
6 24 64 

19
9 98 12 397 36 73 39 80 34 262 40 60 100 0 29 29 8 

13
2 7 53 

189
5 329 

извинени- 
II         

  
0           0           0     0     0         0 0 

неизвинен
и-II         

  
0           0           0     0     0         0 0 

извинени- 
годишно         

  
0           0           0     0     0         0 0 

неизвинен
и-годишно           0           0           0     0     0         0 0 

                                                              

отсъствия I                     
  III           IV                     

Общ
о  

  а 
б в г 

  
Об

що 
а б в г д 

Общ
о а 

б в г д 
Общ
о а 

б в г 

 

Об

що  

 

    

 

от 1 
до 4 

извинени-I 
54

6 

10

9 

48

4 

41

5 
  1554 

16
4 

35
7 

24
2 

23
5   998 

21
5 

37
1 0 

31
7 

25
3 

115
6 

27
2 

18
3 369 

46
3   

128
7           

499
5 

неизвинен

и-I 0 
35 0 15   50 

15
9 0 0 20   179 

10
6 13 0 

13
2 62 313 0 0 0 44   44           586 

извинени- 
II         

  0 
          0           0           0           0 

неизвинен
и-II         

  0 
          0           0           0           0 

извинени-           0           0           0           0           0 
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годишно 

неизвинен
и-годишно 0         

0 
          0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0           0 
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АНАЛИЗ 

НА  ПОСТИГНАТИТЕ  РЕЗУЛТАТИ  ОТ ВХОДНО НИВО и първи срок 

 Учебна година – 2019/2020 

 

 Човекът и природата – старши учител Кера Талева 
 Биология и здравно образование – старши учител  Елена Нуркова 
 Физика и астрономия и СИП Екология– старши учител Ваня Милушева 
 Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата – старши учител 

Емилия Серафимова 

 

ПРЕДМЕТ:ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 
КЛАС: V 

ПРЕПОДАВАТЕЛ: К. Талева 
 
ВХОДНО НИВО 
 
 
I.КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

първи срок 

клас Vа Vб Vв Vг 

Ср. 

успех 

4.92 5.25 4.04 4.24 

 

II. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ В ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 (усвеоен учебен материал, въпроси, на които не се затрудняват, показани 

компетентности) 
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 разграничават течности,твърди тела и газове 
 могат да  определят важните характеристики на водата 
 познават характерните особености на живата  и неживата природа 
 познават факторите за замърсяване на околната среда и вярно са определили кой 

енергиен източник не замърсява околната среда 
 Слънчева система(определяне на различни видове небесни тела) 
 характеристика на планетата Земя 

 

III. НЕУСВОЕНИ ПОНЯТИЯ: 

-връзката между вещества и процеси 
- не се израяват  ясно и изчерпателно  при записване на отворен отговор 
 

IV.  МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

ГОДИНА: 

1. Подобряване на уменията за внимателен прочит на условията на включените в 
теста.упражнения чрез повече работа с работни листове и тестове. 
2. Създаване на читателски интереси и четене с разбиране. 
3. Изграждане на умения за работа с енциклопедии и друга справочна литература. 
4. Консултиране на ученици и родители. 
5. Диференциран подход. 
6.Практически упражнения, демострации и провеждане на наблюдения. 
7.Знанията от обучението по човекът и природата да бъдат прилагани на практика. 

 

I.КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

първи 

срок 

к

л

а

с 

V

I

а 

V

I

б 

V

I

в 

V

I

г 

С

р

.

 

у

с

п

е

4
.
0
5 
 

4

.

4

5 

4

.

7

3 

4

.

1

1 
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II. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ СТРАНИ В ЗНАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

 (усвеоен учебен материал, въпроси, на които не се затрудняват, показани 

компетентности) 
 вещества и тяхното приложение 
 основни свойства на веществата 

III. НЕУСВОЕНИ ПОНЯТИЯ: 

-кои вещества се отделят при даден процес 

-не се израяват  ясно и изчерпателно  при записване на  отворен отговор 
-допускат грешки при определяне на физичен и химичен процес 
-допускат грешки при преобразуване на мерните единици 
IV.  МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ: 

1. Консултиране на ученици. 
2. Диференциран подход. 
3. Практически упражнения, демострации и провеждане на наблюдения. 
4. Да се работи повече по въпросите за жизнените процеси при живите организми. 
5. Да се затвърдяват знанията за приспособленията на  организмите в дадена среда на 

живот. 
6. Да се обобщават основните замърсители на околната среда. 
7. Да се прилагат повече схеми в обучението по ЧП.  
8. Знанията от обучението по човекът и природата да бъдат прилагани на практика. 

 

 

ПРЕДМЕТ: БЗО 
2019/2020 
КЛАС: VII, VIII, IX, X 

ПРЕПОДАВАТЕЛ: Е. Нуркова 
входящ контрол  

Пара-

лелка 

Брой  

учени

-ци в 

класа 

Брой 

неявил

и се 

Използв

ани 

вариант

и 

Брой оценки 

Среден 

успех 

Слаб 

2 

До 6 т 

Среден 

3 

7-10 т 

Добъ

р  

4 

11-

15т 

Мн.доб. 

5 

16-20 т 

Отличен 

 6 

21-24 т 

VII
A 23 0 1,2 1 6 8 8 0 4.00 

   VII 
Б 18 2+ 1 р 1,2 0 4 9 4 1 4.11 

VII 
В
 20 2 ресур 1,2 1 2 11 6 0 4.10 

VII 
Г
 17 1 ресур 1,2 0 5 8 4 0 3.94 

VII д 19 2 ресур 1,2 2 7 8 0 0 3.35 

VII  97 8  4 24 44 22 1 3.90 
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първи срок  

клас VIIа VIIб VIIв VIIг VIIд 

Ср. 

успех 

I срок  

4.33 
 

4.20 4.59 3.79 3.68 

 

входящ контрол  

Пара-

лелка 

Брой  

учени

-ци в 

класа 

Брой 

неявил

и се 

Използв

ани 

вариант

и 

Брой оценки 

Среден 

успех 

Слаб 

2 

Среден 

3 

Добъ

р  

4 

Мн.доб. 

5 

Отличен 

 6 

VIII
A 24 1+1 р 1,2, 0 2 9 9 4 4.63 

   VIII 
Б 26 0 1,2 0 1 9 13 3 4.69 

VIII 52 2 1,2 0 4 18 22 7 4,66 

 
първи срок  
 

клас VIIIа VIIIб 

Ср. 

успех I 

срок 

4.48 
 

4.69 

 

входящ контрол  

Пара-

лелка 

Брой  

учени

-ци в 

класа 

Брой 

неявил

и се 

Използв

ани 

вариант

и 

Брой оценки 

Среден 

успех 

Слаб 

2 

Среден 

3 

Добъ

р  

4 

Мн.доб. 

5 

Отличен 

 6 

 IX A
 

27 0 1,2, 0 0 4 16 7 5.11 

IX Б
 

23 3 1,2 0 2 14 5 2 4.30 

 IX В 50 3 1,2 0 2 18 21 9 4.71 

 
първи срок  

клас IXа IXб 

Ср. 

успех I 

срок 

5.19 
 

4.38 

  
входящ контрол  

Пара-

лелка 

Брой  

учени

-ци в 

класа 

Брой 

неявил

и се 

Използв

ани 

вариант

и 

Брой оценки 

Среден 

успех 

Слаб 

2 

Среден 

3 

Добъ

р  

4 

Мн.доб. 

5 

Отличен 

 6 

 X A
 

20 2 1,2, 2 7 9 2 0 3,55 

X  Б
 

18 1 1,2 0 6 8 4 0 3,89 
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 X 38 3 1,2 2 13 17 6 0 3.72 

 
първи срок  

клас Xа Xб 

Ср. 

успех I 

срок 

4.52 
 

3.89 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ на резултатите от I учебен срок 

НЕУСВОЕНИ ПОНЯТИЯ 
Средният успех на учениците от 7 клас за 1 срок на 2019_2020 учебна година   показва   добро 
ниво на усвояване на базисните знания и понятия по Биология и ЗО . Наблюдаваните пропуски 
и неточности засягат конкретни органи и процеси:  трудно разпознават органи  по схема,  
затрудняват се при определяне на разлики между едносемеделни и двусемеделни растения, 
не могат да означат по схема  структурни части на растителна клетка , функции на ликови и 
дървесинни проводящи цеви. 
Учениците от 8 клас  допускат грешки при работа с терминологията  отнасяща се до  
храносмилателни ензими, кръгове на кръвообращение ,  бронхиално дърво, дихателен обем  
антитела и антигени, устройство и функция на нефрона.  
 
При учениците от 9 клас наблюдаваните пропуски и неточности са :  структура на белтъците 
ДНК РНК. функции на клетъчните органели , разпознаване по схема прокариотна клетка, 
определяне на  осмоза и  цитози  по съществени белези. разпознаване на хроматин и кариотип  
по схема, разчитане на диаграма , разпознаване на структурните части на клетката. 
Правилно определят същественитепризнаци на Б,В,НК, Л.. 
 
Учениците от X  клас са показали добри  знания за наследствеността и изменчивостта на 
организмит .  Някои  ученици  се затрудняват да  дадат пълни определения на   видове мутации  
неалелни взаимодейстия,  гентичен код и ген.  Имат пропуски при сравняването на непряко и 
пряко развитие., групи организми според екологичните фактори тговор. 
 

МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОПУСКИТЕ по БЗО : 
1. Задаване на повече самостоятелна работа, включително  такава , изискваща използване на 
ИКТ с цел по-добра визуализация и по-лесно запомняне на учебното съдържание. 
2. Индивидуална работа с учениците които имат обучителни затруднения  в часовете за 
консултации . 
 3  Срещи- разговор с родителите на учениците, които нямат мотивация за учене с цел 
повишаване на родителския контрол и отделяне на повече време за самоподготовка..  
4. Учениците да решават повече задачи с отворен отговор, изискващи по-задълбочено 
познаване на учебния материал.  
5.Да се работи  за изграждане  на комуникативни умения, умения за самостоятелна работа, за 
самостоятелно учене, за работа в екип и група, за ефективно търсене и подбор на полезна 
информация , за логическо мислене.  
6.Дисциплината на учениците по време на учебните часове, включването им в учебния процес,  
тяхната ангажираност да бъдат приоритет през цялата учебна година 

 
Участие в олимпиада по БЗО : 

На общински кръг по БЗО се явиха  общо 13 ученици от 7 и  9 клас. На областен кръг е 

класиран 1 ученик  
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ПРЕДМЕТ: ФА - 2019/2020 

ПРЕПОДАВАТЕЛ: В. Милушева 
VII-ми клас 
ВХОДНИ НИВА: 
КЛАС 7а 7б 7в 7г 7д общо 
ОЦЕНКИ /БРОЙ/: 22 21 20 16 16 94 

ОТЛИЧНИ 1 4 7 0 0 12 

МН.ДОБРИ 11 5 6 3 6 31 

ДОБРИ 6 5 6 10 7 34 

СРЕДНИ 4 7 1 3 3 18 

СЛАБИ 0 0 0 0 0 0 

СР.УСПЕХ: 4.40 4.28 4.95 4.00 4.18 4.36 

първи срок 

клас 7а 7б 7в 7г 7д общо 

Ср. 

успех 

4.25 3.95 4.45 3.68 3.63 3.99 

 

Качествен  анализ: 

Учениците от 7- ми клас са показали добри знания при: 

Изразяване  и прилагане формулите за големина на ток,напрежение и съпротивление,  

Познаване мерните еденици на тези величини 

Различаване видове сварзване на източници и консуматори 

Описване явленията отражение и пречупване на светлината  

Пропуски: 

Срещат трудности при прилагане  закона на Джаул-Ленц 

Превръщане на мерни еденици 

Обяснение на явлението пълно вътрешно отражетие  

 

VIII-ми клас 
ВХОДНИ НИВА: 

КЛАС 8а 8б общо 
ОЦЕНКИ /БРОЙ/: 24 20 44 

ОТЛИЧНИ 1 0 1 

МН.ДОБРИ 5 3 8 

ДОБРИ 9 16 25 

СРЕДНИ 8 1 9 

СЛАБИ 1 0 1 

СР.УСПЕХ: 3.87 4.10 3.98 

 

 ПЪРВИ СРОК 

клас 8а 8б Общо 

Ср. 

успех 

4.32 

 

4.48 4,40 

Качествен  анализ: 

Учениците от 8- ми клас са показали добри знания при: 
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Характеризиране на видовете движения 

Формулиране на трите принципа на механиката 
Дефиниране кинетична и потенциална енергия 

Описване движението на градивните частици 

Формулиране закона на Архимед и Паскал 

Пропуски: 

При разчитане на графики  

Прилагане на законите за скоростта и пътя при различните движения 

Пресмятне количеството топлина при топлообмен. 

Прилагане закона за запазване на механичната енергия. 

IX-ти клас 
ВХОДНИ НИВА: 

 

КЛАС 9а 9б общо 
ОЦЕНКИ /БРОЙ/: 27 25 52 

ОТЛИЧНИ 4 0 4 

МН.ДОБРИ 14 2 16 

ДОБРИ 9 15 24 

СРЕДНИ 0 8 8 

СЛАБИ 0 0 0 

СР.УСПЕХ: 4.81 3.76 4.28 

 

ПЪРВИ СРОК 

клас 9а 9б Общо 

Ср. 

успех 

5.37 4.50 4,93 

Качествен  анализ: 

Учениците от 9- ти клас са показали добри знания при: 

Формулиране  закона на Ом за част  и цялата верига  

Прилагане  количествената връзка между тока, напрежението и съпротивлението  

Разпознаване по схема последователно, успоредно и смесено свързване на консуматори 

Дефиниране  работа на електричния ток  

Разграничавне на метали и полупроводници 

Пропуски  при: 

Извличане информация от графики и таблици 

Чертане  и разчитане схеми на електрически вериги 

Дефинира електродвижещо напрежение и вътрешно съпротивление на източник. 

IX-ти клас 
 

ВХОДНИ НИВА: 

 

 КЛАС 10а 10б общо 
ОЦЕНКИ /БРОЙ/: 22 16 38 

ОТЛИЧНИ 2 0 2 

МН.ДОБРИ 7 0 7 

ДОБРИ 12 5 17 

СРЕДНИ 1 11 12 

СЛАБИ 0 0 0 

СР.УСПЕХ: 4.45 3.31 3.88 
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    ПЪРВИ СРОК 

клас 10а 10б Общо 

Ср. 

успех 

4.74 3.74 4.24 

Учениците от 10- ти клас са показали добри знания при: 

Формулиране  и прилагане закона на Кулон 
Познаване  основните характеристики на електростатичното и магнитното поле поле.  

Описване  явлението електростатична индукция 

Класифициране  материалите на диамагнитни, парамагнитни и феромагнитни. 

Изброяване основните диапазони от електромагнитния спектър 

Формулира и прилага законите за отражение и пречупване на светлината. 

Определяне светлината като електромагнитна вълна 

 Посочване връзката между променливите електрични и магнитни полета 

Пропуски  при: 

Използване на  основните характеристики на електростатичното  и магнитното поле 

при решаване назадачи 

Определяне големината и посоката на максималната магнитната сила, действаща 

на движеща се заредена частица и на праволинеен проводник с ток в еднородно 

магнитно поле. 

КЛАС 11а 
ОЦЕНКИ /БРОЙ/: 23 

ОТЛИЧНИ 0 

МН.ДОБРИ 1 

ДОБРИ 4 

СРЕДНИ 11 

СЛАБИ 7 

СР.УСПЕХ: 2.61 

 
 

 

ПРЕДМЕТ: ХООС и ЧП 
2019/2020 
КЛАС:VIд- ЧП  
VII, VIII, IX, X, XI - ХООС 

ПРЕПОДАВАТЕЛ: Е. Серафимова 

6д клас-ЧП 
КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

VI д 4,81 

1-ви срок:Среден успех-4,47 
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Усвоени са знанията за видовете движения,вудовете  сили ,  налягане,вещества и 
химични реакции . 
Пропуски-трудно се различават смеси и чисти вещества,химичен елемент и видове 
вещества. 
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7 клас- ХООС 
КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

VІІ а 4,38 

VІІ б 4,16 

VII в 4,39 

VII г 3,25 

VII д 3,29 

1-ви учебен срок 7“а“-4,17  ;7“б“-4,15;  7“в“-4,32;   7“г“-3,67; 7“д“-3,53 
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Усвоени са знанията за градивни частици, прости и сложни вещества, химични 
формули и валентност. 
Пропуски-свързани са със съставяне на химични уравнения. 
 

8 клас- ХООС 
КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 
1-ви учебен срок: 8

а
-4,60; 8

б
-4,84 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Усвоен е строежа на атома,свойствата на магнезий и калций и 

техните съединения, видовете химични връзи. 

Пропуски-не всички ученици могат да изравняват ХУ. 

 
9 клас- ХООС 
КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 
1-ви учебен срок: 9

а
-5,26; 8

б
-4,46 

 
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 

Усвоени са знанията за стриежа на атома и връзката му с периодичната система, 

свойствата на въглерода и съединенията му; свойствата и строежа на изучаваните 

органични съединения. 

Пропуски-неправлно съставяне на формулите на някои изомери и наименованията им. 

 

10 клас- ХООС 

КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Xа 4,52 

Xб 3,76 

  1-ви учебен срок: 10
а
-4,52 ; 10

б
-3,74  

VІІІ 

а 4,00 

VІІІ 

б 4,36 

IX а 5,19 

IX б 4,5 



30 

 

КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ: 

Усвоени са основните характеристики на хим.процеси, свойствата на разтворите и 
химичните реакции в тях. 
Пропуски-не се съставят правилно пълните йонни уравнения. 

Мерки за подобряване на резултатите от входните нива: 
   1. Максимално уплътняване на часовете за упражнения. 
   2.Работа в часовете за консултации. 
   3. Диференциран подход. 
Беше проведена олимпиада по ХООС. В 1-я кръг участваха 17 ученици. От тях 

четирима се явиха на областен кръг-двама седмокласници, и по един съответно от 8 и 9 

клас. 
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ДОКЛАД - АНАЛИЗ 
 

 НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МО – Математика 

 ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019 / 2020   ГОДИНА 

 

1. Основни планирани дейности и задачи: 
 Повишаване качеството на учибния прозес 

 Използване на вътрешно предметни и междупредметни връзки 

 Обогатяване на творческата дейност на учителя чрез участие в 

различни форми на квалификация и вътрешнометодическа обмяна 

на опит 

 Усвояване на минимум знания и умения по математика от всеки 

ученик, съобразно индивидуалния му тeмп на развитие 

 Използване на ефективни методи за преподаване и прилагане на 

придобитите знания 

 Стимулиране на учениците за съзнателно и целенасочено 

изучаване на математиката 

 

2. Статистическа обработка на постигнатите 

резултати.  
 В нашето методическо обединение през тази учебна година членуват 

6 преподавателя – математици. Във връзка с повишаване на качеството 

на учебния процес, анализирането на постигнатите знания и умения на 

учениците. 

1. Продължихме  да попълваме т.н.“банка“ 

-„база данни“ с изпитни материали 

-„база данни“ с дидактически  материали, подпомагащи  урочната 

дейност на преподавателя 

2. Почти всички  писмените изпитвания по класове бяха съгласувани 

между преподавателите от обединението  

3. За всяка паралелка бяха изготвени количествен и качествен анализ 

на резултатите от Входните нива и класните работи  и на база тези 

анализи и получените слаби оценки от устни изпитвания, учениците 

бяха насочени за допълнителни консултации за преодоляване на 

обучителните затруднения и консултации за подготовка за явяване 

на НВО и различни математически състезания. 

4. Редовно се провеждаха консултации с учениците от всички класове  

5. Провеждаха се срещи с родители 

6. Организира се и се проведе Олимпиада по математика, на която се 

класираха и участваха на областно ниво 5  ученици, от общо явили 

се 62  
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7. Проведе се открит урок по математика в 6 клас от Ружа Трайкова на 

тема „ Противоположни числа. Абсолютна стойност на рационално 

число“ 

 
8. Провеждат се факултативни часове  с учениците от 7-ми клас 

9. След направена организация от преподавателите на 3 клас се проведе  

среща с ученици от 3 клас на тема „Интересната математика“ 

 

 

 

 За създаване на условия за повишаване на познавателния 

интерес и мотивация на учениците 
1. Използвани са практико-приложни задачи по теми 

2. Провеждана е групова и екипна работа 

3. Взаимно оценяване и самооценяване на учениците 

4. Използване на ИКТ за подготовка и провеждане на уроците по 

математика – за извичане на информация, за съставяне на изпитни 

материали, работа по проект, екипна работа и др. 

5. Стимулиран е интереса на учениците за извънкласни и 

извънучилищни форми на обучение 

-матем. Състезания 

-олимпиади 

-изготвяне на табла 

-изготвяне на презентации 

-изработване на математически модели и макети 

6. Създадени са 3 групи по интереси – Математика 

 
 

Резултати: 

1. Изработени са 3 табла 

2. В общински кръг на олимпиада са участвали  62 ученици 

Класирани за областен кръг – 5:  

 

Димитър Николаев Новков
4 в

Никола Костадинов 

Павлов 7 а

Божидара Пламенова 

Ангелска 8 б

Денислав Георгиев 

Станковски 8 б

Катя Ангелова Тролиева
8 б
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3. Изработени макети и модели на геометрични фигури и тела от 

учениците 5- 6 класове 

 

Изводи:  

 Всички колеги  работят върху поставените задачи и цели. 

Продължаваме да се стремим към повишаване качеството на работа, към 

популяризиране между нас на  добри практики и ще се включим в 

квалификационните форми за повишаване на методическата ни 

компетентност по предмета. 

  
 

Изготвил: Пледседател МО: ........................... 

/Св.Гегова / 
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ДОКЛАД - АНАЛИЗ 
 

 НА МО хуманитарни науки ЗА УЧЕБНА  2019-2020 ГОДИНА 

 

3. Предварителна подготовка  за началото на учебната година: /Квалификационна дейност в обединението,  новости в 

нормативната уредба,  споделяне на квалификационен опит/-  Протокол № 1 от заседание на МО: 

Бяха приети нови членове. Приет бе и плана за работа на МО и новостите в нормативната уредба. 

4. Статистическа обработка на постигнатите резултати от: 

 Входни нива -  анализирани в  МО с  Протокол №2  от заседание на МО 

 Класни работи ,срочни оценки и олимпиади анализирани с Протокол №3 от заседание на МО 

АНАЛИЗ ПО БЕЛ 

 Учениците се затрудняват да отделят думи с обща употреба и термини, употребени в входния текст. Бъркат видовете 

местоимения. Грешат сложните минали времена. Колебаят се за правописа на частицата не. Невинаги правилно 

определят второстепенните части на изречението, още повече когато са и еднородни. И по време на самата писмената 

работа учениците бяха затруднени да различат сложните минали времена.  

 По литература резултатите са по –добри. Учениците трудно различават начините за изграждане на образ на герой чрез 

пряка и косвена характеристика.  

 Резултатите от работата по БЕЛ показва тенденция към повишаване на средния резултат. Изключение прави само 

резултатът от междинното ниво на 5.клас, което е обяснимо с оглед на променената и по-динамична среда за 

петокласниците. Но дори и при тях средният резултат за първи срок е по-висок от средния резултат на входното ниво 

АНАЛИЗ ПО ИСТОРЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

 Учениците знаят основните характеристики на изучаваните периоди. Ориентират се по хронологична линия. Извличат 

информация от различни исторически източници. Знаят основните понятия свързани с изучавания период и ги използват 

правилно не само в часовете по история. 

 Забелязва се напредък при анализа  на документи и писането на исторически текст  

 Имат трудности при работа с карта. 

АНАЛИЗ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 

 Учениците са усвоили знания за отделните континенти. Извличат информация от разнообразни географски източници.  В 

пети и шест клас срещат трудности при определяне на географски координати. Затрудняват се при характеризиране на 

климатични пояси и природни зони. Трудно се аргументират при анализ  на географските процеси. 
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 В горен курс трудно боравят с географската  терминология. Имат затруднения при обобщаване на процесите ,протичащи  

в географските сфери. 

 Изводи: Трудно аргументират отговорите си. Затрудняват се при анализ и обобщение. Не виждат връзката и не  пренасят 

знанията от един учебен  предмет към друг . 

 Съвместните усилия на колегите от МО повиши уменията на учениците при писане на есе по БЕЛ , ИЦ , ГИ и 

Философия. Повиши се и писмената и правоговорната култура 

 Мерки :  Да се продължи работата за по-добра се аргументация, правописната , граматическата и правоговорната култура 

. Задълбочаване на работата с различни източници на информация. Поставяне на задачи за самостоятелна работа да стане 

част от учебния процес 

АНАЛИЗ П0 ФИЛОСОФИЯ 

 Добро ниво на езикова и стилистична култура и разпознаване на правната проблематика. Самостоятелност при 

тълкуването на проблемите  и правилно използване на правни термини, категории и понятия .Много добро ниво 

на философска осмисленост и интерпретация на проблемите. Употреба и владеене на логическия и понятиен 

инструментариум. Формулиране и защита на ясна лична позиция, чрез заявяване на съгласие или несъгласие, 

аргументирано с логически валидни и релевантни аргументи. Много добро ниво на философска осмисленост и 

интерпретация на проблемите.  Самостоятелност при тълкуването на проблемите във фрагмента и правилно 

използване на философски термини, категории и понятия. 

 Решения и подходи за повишаване на нивото на усвояване на материала: 

Работа по групови и самостоятелни задачи, доклади проучвания и проекти по актуални теми от регионално, 

национално и глобално значение. Участие в дискусии и дебати с изграждане на аргументирана, ясна и обективна 

позиция.  

 

 

 Срочен успех: школо.бг 

 

o Резултатите от входните   нива , класните работи и срочните резултати са съвместими с предишни години. 

 Резултати от състезания/конкурси/олимпиади -общински/областен  кръг: 

 Брой явили се : БЕЛ   .Класирани 6ученика от 5-7 клас, 1 ученик от 8-12клас 

 История и цивилизация : 60 ученици ; класирани 5-7 клас   13      ,класирани  8-12 клас 7 ученика 

  География и иконимика:12 ученика ; класирани 5-7 клас     9           , класирани 8-12клас 3 

 Изводи: Учениците с желание се включват в олимпиадите по предметите от хуманитарния цикъл. Постигнатите 

резултати на общинския кръг са добри Трябва да се работи да се запази интереса на децата . 
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