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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

 

гр. Ветрен- 4480, ул.52-ра №2, тел.0899956858, ouvetren@ouvetren.eu , https://ouvetren.eu 

 

ОТЧЕТЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД  

Учебната  2021 -2022 година 

 

 Учебната 2021-2022 година премина в изпълнение на Стратегията за развитие на 

училището 2021-2024 година и Годишният план за учебната 2021-2022 година.  

I. Изпълнение на Стратегията за развитие на училището за учебната 2021/2022 

година.  

 Определянето на приоритетите за работа през учебната 2021/2022 година са съобразени 

с мисията, визията и целите на училището, а именно:  

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Училищната общност подкрепя и подпомага усилията на всяко дете и ученик да 

израсне като личност с богата култура, с изразено гражданско съзнание и поведение, с висока 

нравственост и толерантност към другия, с изградени качества за справяне с 

предизвикателствата на 21 век. Училището работи в подкрепа на всеки учител да се развива, 

творчески да преподава и да се чувства комфортно на работното си място. 

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО 

Нашето училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за 

учениците, създаващо среда за качествено предучилищно и училищно образование, 

вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични 

принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на 21 век. 

ЦЕЛИ 

Стратегическа цел: Повишаване авторитета на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”- 

гр.Ветрен чрез изградена единна и ефективна система за организация и управление, която да 

осигури високо качество на образованието и превръщането на институцията в търсена и 

конкурентоспособна. 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ( ПРИОРИТЕТИ) 

Какво постигнахме тази учебна година? 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 1: Повишаване на успеха от НВО по математика и по БЕЛ в 4 и 7 

клас с 5%. 

mailto:ouvetren@ouvetren.eu
https://ouvetren./
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№ 

по 

ред  

Дейности Индикатори 

1.  Създаване най-малко на една професионална 

учебна общност (ПУО) по математика и една 

ПУО по БЕЛ (езиково подкрепящи училища) от 

мотивирани, креативни и вдъхновяващи 

учители. 

 

Създадени 2 професионално -учебни общности (ПУО) по математика 

Създадена 1 ПУО по БЕЛ 

Проведени редовни срещи -поне по 2 на месец 

2.  Изграждане на умения за работа в екип в 

паралелката- проектно-базирано обучение, 

интердисциплинарни уроци, интерактивни 

методи на преподаване, извънкласни дейности 

и др.  

 

5 проведени проектно-базирани уроци в I, II и III клас по време на допълнителната седмица за проектни 

дейности.  

Ролеви игри за групова сплотеност в час на класа 

1 интердисциплинарен урок по география и икономика  

Поход „На лов за съкровища“, организиран по НП „Участвай и променяй- родителят активен партньор 

в училищния живот“, съвместно с родители, ученици и учители; 2 тиймбилдинга за пед.специалисти;  

Проведени открити уроци по Програма „Училища за пример“- представен е метода „Връстници 

обучават връстници“ - география и икономика в VIб, урок по география и икономика в VII клас, 

математика в V клас.  5 съвместни педагогически ситуации между учителя в подготвителната група и 

психолога в подготвителната група.  

Проведени извънкласни дейности за изграждане на екип – работилнички по случай Коледа и 

Великден, туристически поход „На лов за съкровища- опознай родния край“ ( по НП „ Участвай и 

променяй- родителят активен партньор в училищния живот“), два спортни празника съвместно с 

ученици, учители и родители.  
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3.  Прилагане и популяризиране на иновативни 

практики. Партньорство с община Септември, 

РУО-Пазарджик и други партньори за 

мултиплициране на добрите практики чрез 

покана за участие на други училища от града и 

региона 

Практики, представени на регионални, областни, национални форуми 

Проведен открит урок по география и икономика пред учители от област Пазарджик, съвместно с 

РУО-Пазарджик; Участие на Нели Пенкова и членове на лидерския екип по програма „Училища за 

пример“ в VI национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в 

областта на образователната интеграция и на образователно приобщаване на деца и ученици от 

уязвимите групи, вкл. Роми“ на МОН и СБУ. Конференцията се проведе в гр Банско на 27-29 април 

2022 г. Там представи приложени и разработени добри психолого– педагогически практики за 

развиване на социално-емоционалното учене, чрез които се повиши мотивацията за учене у деца и 

ученици и се повиши успеваемостта им по математика. 

Статия във вестник „Аз Буки“ – бр. 38/2021г. https://press.azbuki.bg/news/novini-2021/broj-38-

2021/novator-v-chas/ „Новатор в час“ – за използване на съвременни технологии в учебните часове по 

география и икономика, учител Красимир Видев.  

По програмата „Училища за пример“ бяха споделени 14 добри практики не само с учителите в 

училището ни , но и с всички училища в програмата. Създадена беше електронна книга за споделяне -  

https://app.bookcreator.com/library/-MFEwm423aQUAbRdlffQ/IoSydoHNRHZWyTzVoUhFIIhe6IE3/5vG25h-

PSeSy3kzTeHtXnA/xy-khDYSRz6J2Ye_jqXLMQ  

• Практиката „Връстници обучават връстници“ – по един или няколко предмета, в един клас или 

между класове 

• Практиката „Виртуален магазин“ 

• Практиката „Делегиране на отговорност за управление на класната стая и корекция на 

поведение“ 

• Практиката „Табло за отчитане на ежедневния успех по предмет и дисциплината“ – при 7 клас 

при ПГ и 4 клас с табло с джобчета и хартиени стимули-бухалчета, медалчета 

• Ролева игра „Добра дума за приятел“ 

• Практика „Фокусиране за разтоварване от стрес и концентрация“ 

https://press.azbuki.bg/news/novini-2021/broj-38-2021/novator-v-chas/
https://press.azbuki.bg/news/novini-2021/broj-38-2021/novator-v-chas/
https://app.bookcreator.com/library/-MFEwm423aQUAbRdlffQ/IoSydoHNRHZWyTzVoUhFIIhe6IE3/5vG25h-PSeSy3kzTeHtXnA/xy-khDYSRz6J2Ye_jqXLMQ
https://app.bookcreator.com/library/-MFEwm423aQUAbRdlffQ/IoSydoHNRHZWyTzVoUhFIIhe6IE3/5vG25h-PSeSy3kzTeHtXnA/xy-khDYSRz6J2Ye_jqXLMQ
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• Практика „Избор на девиз и лого на класа“ 

• Практика „Кулинарна арт-терапия“ 

• Практика „Емоциометър“ и „Ъгли на емоцията“ 

• Проективната техника „Измисли, напиши и нарисувай твоята приказка“ с написани приказки на 

1, 3, 4, 7, класове. 

• Практиката „Прочети, обсъди и анализирай поуките на приказка“ с подготвени 9-10 приказки за 

целта. 

• Практиката „Драматизиране на приказка“ за влизане в роли и поставяне на мястото на другия – 

изиграни такива драматизации от всички класове за Деня на розовата фланелка. 

• Практика „Интерактивни срещи „Приемственост в училище“ между 4 и 7 клас при завършване 

на начално и основно образование. 

• Добра практика на споделените уроци – описан открит урок, проведен в 4 клас. 

• Споделен урок за приемственост – учител и ученик от 4 клас проведоха такъв урок по 

математика в подготвителната група– учителят на 4 клас е бъдещия класен ръководител на децата от 

ПГ. 

Брой споделени практики пред партньорски училища, НПО- 24 споделени практики пред партньорски 

училища по програма „Училища за пример“ ( електронна книга, национална среща) и НП „ Участвай и 

променяй- родителят активен партньор в училищния живот“ (кръгла маса). На Шестата национална 

научнопрактическа конференция за разпространение на добри педагогически практики в областта на 

образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, организирана от МОН и 

СБУ, проведена в гр.Банско  през април 2022г. участва с класиран доклад Нели Пенкова, която сподели 

практики по програмата „Училища за пример“. Докладът е свързан с разработени психолого-

педагогически практики за развитие на социално-емоционалните умения, чрез които се повишава 

мотивацията за учене и успеваемостта на деца и ученици по математика.  
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Брой статии за популяризиране на иновативни практики – 3 статия във вестник „Аз Буки“ – за 

иновативните методи на преподаване по география и икономика ( Красимир Видев); Статия в сайта 

„Преподаваме.БГ“ за наблюдение на часовете между учителите, в която споделяме нашата карта за 

взаимни наблюдения на часове- https://prepodavame.bg/nablyudenie-na-chasove-mezhdu-uchitelite-

praktika-koyato-tryabva-da-izprobvate-vav-vasheto-uchilishte/ , за даване на обратна връзка.  

4.  Обучение на педагогическите специалисти за 

прилагане на компетентностния подход 

Вътрешноинституционална квалификация „Формулиране на ключови компетентности в училище“, с 

лектор директора на училището- Лена Парова, май 2022 година. 

Брой обучение педагогически специалисти- 19 

Екип от учители (Марияна Чепилова, Нели Пенкова, Иванка Георгиева и Нина Василева) се включиха 

в Конференцията „Компетентностният подход на практика“, преведена през декември 2021г. в 

гр.София.  

 

5.  Прилагане на компетентностния подход 

• Ефективно планиране преди началото 

на учебната година, така и преди 

подготовката на всеки учебен час- 

определяне на постижими цели и 

реалистичните очаквани резултати, 

отчитайки възможностите на всеки 

ученик и на паралелката като цяло 

• Прилагане на разнообразни форми и 

методи на преподаване и учене  

- Брой извършени проверки на предварителното планиране на уроците - 9 

Учителите за урока имат подготвени разнообразни учебни материали, съответстващи на различните 

стилове на учене на учениците 

- Карта за самооценяване на учителя.(Планира предварително цели на урока и ги операционализира 

според особеностите на учебния материал, мястото на урока в системата от уроци по темата, нивото 

на подготовка на класа, потребностите на учениците) 

Все още малък брой учители прилагат разнообразни методи на преподаване и учене. Най-често се 

използва работа по двойки и групова работа, беседа, дискусия.  

- В групата за ЦДО в V-VI клас, с учител Иванка Георгиева се проведе  урок „Музейко в училище“. 

- Открит урок по математика  в I клас и урок по математика в подготвителна група, на който 

присъстваха гости от програмата „Училище за пример“ и „Заедно в час“.  

https://prepodavame.bg/nablyudenie-na-chasove-mezhdu-uchitelite-praktika-koyato-tryabva-da-izprobvate-vav-vasheto-uchilishte/
https://prepodavame.bg/nablyudenie-na-chasove-mezhdu-uchitelite-praktika-koyato-tryabva-da-izprobvate-vav-vasheto-uchilishte/
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6.  Разработване от страна на педагогическите 

специалисти на свои модели на интерактивни 

добри педагогически практики 

Във връзка с участието ни по програма „Училища за пример“ с лидерски екип- Лена Парова, Марияна 

Чепилова, Нели Пенкова и Нина Василева е издадена електронна книга, в която са споделени над 20 

приложени практики за развитие на социално -емоционалните умения и езикова компетентност.  

7.  Ритмичност на оценяването.  

o Осъществяване на превантивен и текущ 

контрол за ритмичност на оценяването. 

o Установяване на входното равнище на 

учениците по учебните предмети, които са 

изучавали през предходната година в 

задължителните учебни часове.  

o Установяване на дефицитите от 

входното равнище и предприемане на мерки за 

преодоляването им.  

o Провеждане на текущо изпитване за 

установяване на изходното равнище на 

учениците преди оформянето на годишната 

оценка по учебните предмети, по които не се 

провежда класна работа и не се провежда 

външно оценяване. 

1 брой констативен протокол за превантивен контрол за ритмичност на оценяването 

4 броя констативни протоколи за текущ контрол за ритмичност на оценяването 

Проведени проверки на входните равнища в началото на учебната година и анализ на резултатите от 

входното равнище 

2 броя констативни протоколи за оформяне на срочен и годишен успех  

Извършен анализ на резултатите от годишните резултати /НВО (отразен по-долу в доклада) 

Взето решение на ПС за предприемане на мерки за преодоляване на пропуските след анализа на 

входното равнище и след провеждане на НВО.   

11 ученици ( 7,9% от общия брой ученици) , което е повече в сравнение с предходната учебна година.  

8.  Подготовка на учениците за успешно полагане 

на изпитите от НВО.  

o Допълнително обучение за ученици с 

образователни затруднения 

o Сформиране на клубове за занимания по 

интереси по БЕЛ и математика за 

Определяне на ученици с образователни затруднения за допълнително обучение в групи по проект 

„Подкрепа за успех“. 

Сформирани 3 групи за занимания по интереси по БЕЛ и математика за напреднали ученици за 

подготовка за явяване на олимпиади и състезания  

Брой ученици, участвали в олимпиади и състезания и резултати - 42 ( състезание „Аз и числата“ (1 

класиран ученик за областен кръг), „Аз и буквите“ (1 класиран ученик за областен кръг), Spelling Bee 
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напреднали ученици. Повишаване 

постиженията на напредналите  

o Подготовка и участие в олимпиади и 

състезания по БЕЛ и математика, по други 

учебни предмети  

o Пълноценно използване на часовете за 

консултации за групова индивидуална 

работа с напреднали и  изоставащи 

ученици; 

Junior 2022 в III - IV клас, училищен кръг - 25.02.2022г.- , състезание по краснопис , организирано от 

РУО-Пазарджик ( 1 класиран ученик на I място). 

Изготвен график за провеждане на консултации за всеки учебен срок.  

Брой проведени консултации – 1 618 часа , от които 185 консултации с 92 ученици и 16 консултации с 

родители на 11 ученици.  

Брой ученици на обща подкрепа- 24 

Относителен дял ( в %) на учениците, успешно положили изпитите от НВО към общия брой ученици 

съответно в ІV (82,14%) и VІІ клас (46,42%) ( по-долу е направен анализ на резултатите от НВО) 

 

9.  Организиране на допълнително обучение по 

време на лятната ваканция при условия и по 

ред, определени със заповед на директора на 

училището за ученици с обучителни трудности. 

При необходимост допълнителното обучение 

може да продължи и през следващата учебна 

година. 

Брой ученици, включени в допълнително обучение по време на лятната ваканция- 24 ученици 

Брой ученици, за които общата подкрепа продължава и през учебната година - 14 

Брой ученици със СОП- 11 в началото на учебната година, а в края 10 (преместен в друго училище) 

10.  Преустановяване на индивидуалната учебна 

програма и продължаване на обучението по 

обща подкрепа при постигане изискванията на 

учебната програма за ученици със СОП, които 

са постигнали изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от училищния 

учебен план. 

Брой ученици със СОП, за които се е преустановило обучението по индивидуалната учебна програма и 

са продължили обучение по обща подкрепа- 0 

 

11.  Изготвяне на програма за превенция на ранното 

отпадане от училище по различни причини.  

Разработена програма за ранно отпадане от училище-Относителен дял ( в %) на отпадналите по 

различни причини от обучение ( 0,7%- 1 ученик от ДФО, който е натрупал отсъствия по неуважителни 
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 причини поради безотговорност на родителите, които заминават в друго населено място, но не 

уведомяват ръководството на училището.  

12.  Организиране от училището на състезания, 

конкурси и др. в различни области 

 

Организирани и реализирани от училището състезания, конкурси- конкурс за рисунка по случай 3 март, 

състезание по краснопис „Грамотността краси човека”, организирано от г-жа Евелина Бикова и 

г-жа Соня Шантова, с учениците от ІІ до VІІ клас по краснопис и правопис се проведе през 

м.март, в което се включиха и родителите на учениците от II клас.  

Състезание по футбол в прогимназиален етап;  

13.  Планиране и реализация на дейности, 

мотивиращи учениците за усвояване на 

допълнителни знания и умения - Организиране 

на седмица на четенето, конкурси за краснопис 

и четене, състезания по математика и др.  

Реализирани дейности, мотивиращи  учениците за усвояване на допълнителни знания и умения 

– седмица на четенето, седмица на народните будители, състезание по краснопис „Грамотността краси 

човека”, организирано от г-жа Евелина Бикова и г-жа Соня Шантова, с учениците от ІІ до VІІ 

клас по краснопис и правопис се проведе през м.март, 

Брой ученици в извънкласни дейности- 135 

14.  Осигуряване на кариерно ориентиране на 

учениците, интегрирано в ОВП. 

 

Брой часове за кариерно ориентиране  в ЧК – по 1 час в IV и VII клас 

Брой часове, в които интегрирано се осигурява кариерно ориентиране на учениците- 10 часа – по 

природни науки, математика, БЕЛ, технологии и предприемачество, родинознание, човекът и 

обществото, география и икономика.  

Брой организирани срещи с видни, популярни и успешни личности – 2  

Брой проведени срещи с Център за кариерно ориентиране -2 по проект „Подкрепа за успех“ 

Под инициативата на Иванка Георгиева на 31.03.2022г. се проведоха „Дни на вдъхновението“ с 

представители на „Софтуер Груп АД“ с ученици от V и VI клас. 

Междуучилищно партньорство с ПГФР-гр.Пазарджик за „Кариерно ориентиране за преход към 

следващата степен на образование“- 3.06.2022г. (участваха учениците от VII клас) 
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15.  Отчитане и анализ на постиженията по 

математика и БЕЛ на входно равнище и от НВО 

за 4 и 7 клас  

Анализ на постиженията- (дадени са отделно в доклада) 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 2: Повишаване на благополучието на педагогическите и непедагогическите специалисти и превенция на 

бърнаута. 

 

№ 

по 

ред 

Дейности Индикатори 

1.  Измерване на благополучието в началото , в 

средата и в края на всяка учебна година 

Проведени анкети  

Направен анализ на анкетите  

2.  Вътрешноинституционална квалификация за 

подобряване на социално-емоционалните 

умения 

 

Проведена вътрешноинституционална квалификация -психологически тренинг „Развиване на 

социално-емоционални умения“, лектор Нели Пенкова- училищен психолог –18.05.2022г. 

3.  Споделяне на добри практики за прилагане на 

позитивното образование в класната стая: 

• Екипни срещи за споделяне на 

професионален опит и успехи, решаване на 

казуси, решаване на конфликти,  

• Изготвяне на личен антистрес план от ПСп 

и споделяне на изпълнението му 

Брой споделени практики -ежемесечни срещи на сформираните 3 ПУО, 6 срещи отчетени във вътрешно 

институционалната квалификация за споделяне на практики  

Брой проведени открити уроци – 1, по география и икономика (учител Красимир Видев), пред учители 

от област Пазарджик (март 2022г.) 

Брой проведени екипни срещи - 28 

Проведен тиймбилдинг за преодоляване на стреса ( извън училищна обстановка) 
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• Кулинарна – арт терапия -  колективно 

изработване на печива в кухненския кът за 

отмора и сплотяване, за интересно общо 

преживяване и вкусно хранене  - част от 

грижата за себе си. 

4.  Организиране по 1 тиймбилдинг на персонала 

на учебен срок: 

• Екскурзия извън града, съчетана с изнесено 

обучение или екипна среща 

Проведени 2 проведени тиймбилдинга за учебна година  

5.  Установяване от учителя на позитивна 

атмосфера в паралелките 

 

КП- Превантивен и текущ за установяване от учителя позитивна атмосфера в паралелките 

Психологът проведе беседи във всички класове в часовете на класа свързани с дисциплината, 

взаимоотношенията с връстници, ненасилствена комуникация, агресия, тютюнопушене, 

киберопасност, толерантност, кариерно ориентиране, работа в екип 

6.  Изграждане на система за мотивация на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти за повишаване 

квалификацията и за кариерно развитие. 

o Планиране, координирането, 

управлението и контролът на дейностите за 

повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти на училищно 

ниво. 

o Създаване на условия за повишаване на 

квалификацията – вкл. Финансови. 

Един учител, назначен по програма „Заедно в час“ и НП „Мотивирани учители“ придоби следдипломна 

квалификация- начален учител. 

През тази учебна година 4 педагогически специалисти са защитили по-висока ПКС. Към момента 70% 

от педагогическите специалисти са носители на ПКС – V ПКС- 5; IV ПКС- 4; II ПКС- 3 ; I ПКС- 1. 

Планирани са средства в размер на 4 568лв. които към момента са разходвани- 1 860лв.  

Проведени са обучения на целият педагогически екип- „Техники за справяне с предизвикателното 

поведение в училищна среда“ – обучаваща организация „Школо” с продължителност 16 академични 

часа; 

Вътрешноинституционална квалификация- „Позитивната работа в екип. Тийм билдинг за колектива. 

Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията 

на колектива – с ръководител Лена Парова и Нели Пенкова с продължителност 8 академични часа; 

„Ключови компетентности“ – с ръководител Лена Парова и продължителност 8 академични часа; 
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„Техники за психологическо взаимодействие в училищна среда за повишаване на социално – 

емоционалните компетенции“ – с ръководител Нели Пенкова и  продължителност 8 академични часа 

През учебната година 11 педагогически специалисти (58% ) са участвали в различни квалификационни 

форми .  

7.  Създадени условия за подкрепа на учители без 

педагогическа правоспособност, без опит – 

Система за наставничество или менторство. 

 

Разработена система за наставничество.  

Определените наставници работят по план с учителите без опит.  

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 3: Подобряване на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти  

 

№ 

по 

ред 

 

Дейности 

 

Индикатори 

1.  Обучение за внедряване и използване на 

съвременни ИКТ средства в образователния 

процес. Формиране на дигитална 

компетентност 

Проведена вътрешноинституционална квалификация – „Използване на електронни ресурси и създаване 

на собствени електронни уроци“- лектор Красимир Видев, учител по география и икономика ;  

2.  Обучение за създаване и използване на 

дигитални учебни ресурси 

Проведено обучение - Работа с MS-Office-акаунт и приложенията в него“- лектори Васил Атанасов и 

Красимир Видев; 

3.  Проучване на дигиталните умения на 

педагогическите специалисти в началото и в 

края на всяка учебна година 

Проведени анкети в началото и в края на учебна година 

Анализ на резултатите от анкетите 
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4.  Регулярно провеждане на екипни срещи ( за 

начален и за прогимназиален етап) по график 

за споделяне на добри практики за прилагане 

на информационните и комуникационните 

технологии в работата си и подпомагане и 

мотивиране на децата/учениците за формиране 

на дигитални умения 

Изготвен график за провеждане на екипните срещи-  

Брой проведени екипни срещи на учебна година - 4 

5.  Самостоятелно разработване на дигитални 

учебни ресурси 

Брой разработени дигитални ресурси- 6 (за учениците от 7 клас по география- дигитални истории ) 

 

 

ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ 5. Повишаване на удовлетвореността на учениците и техните родители от учебната среда с 5%. 

 

№ 

по 

ред 

 

Дейности 

 

Индикатори 

1.  Проучване на удовлетвореността на учениците 

и техните родители в началото и в края на всяка 

учебна година 

Брой проведени анкети, въпросници- 1 анкети в началото на учебната година  

Анализ на резултатите от анкетите , въпросниците 

2.  Планиране и реализация на дейности за активно 

участие на родителите в организираните от 

училището извънкласни дейности-  конкурси; 

екскурзии, изложби, благотворителни базари, 

работилнички и др. 

Реализирани дейности- Великденска работилничка, в която се включиха 40% от родителите; поход „На 

лов за съкровища“, в който се включиха 45% от  родителите (дейностите са проведени по НП „Участвай 

и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот“) 

 



13 

 

3.  Създаване на възможности за включване на 

ученика в различни училищни общности в 

зависимост от неговите интереси и 

потребности; Ученически съвет 

Дейности на ученическия съвет-организирани и проведени коледен и великденски благотворителни 

базари; организиране на дейности в деня на розовата фланелка,  

Включени ученици в инициативите на ученическия съвет- 95% от учениците  

4.  Създаване на условия за приемственост между 

различните класове и ПГ 

Проведени са 2 инициативи за приемственост между подготвителната група и I клас и между IV и V 

клас. ( дейностите са описани в анализа по Програмата „Училища за пример“ Приложение към доклада). 

В дейността са включени 8 педагогически специалисти.  

5.  Провеждане на интерактивни родителски 

срещи 

Брой организирани интерактивни родителски срещи- 16 

58% присъстващи на родителските срещи 

6.  Създаване на „Училище за родители“ 

(„Родителски стилове на възпитание“, „Начин 

на хранене“, „Възрастови кризи“, „Ролята на 

родителя за нагласата на учениците за учене“ 

 

• Брой проведени беседи- 10 (Възрастова криза на първокласника. Адаптация към училищна среда; 

Възрастова криза на пубертета; Християнски празници, Възрастова криза на пубертета; Ученикът в 

дигиталния свят. Киберопасности и ролята на възрастните за превенцията им; Успешна 

комуникация между участниците в училищния живот; Трафик на хора) 

% на присъствалите родители- 68 

7.  Провеждане на Ден на отворените врати. Проведени дни на отворените врати на 9 май  

8.  Партньорство на представителите на 

ученическото самоуправление и на родителите 

Брой проведени инициативи- 8 (коледен и великденски благотворителни базари, великденска 

работилничка, туристически поход, 4 екскурзии извън населеното място) 

% на участващите родители- 77% 

%  на участващите ученици- 98% 

9.  Изграждане на училище без агресия, 

осигуряващо подкрепяща среда, индивидуално 

консултиране по възрастови проблеми.  

 

Брой регистрирани случаи на насилие, тормоз-1 

Изработени правила на всеки клас; Психологът изнася беседи с мултимедийни презентации във всички 

класове в ЧК на темите  толерантност, доброта, решаване на конфликти в училище, киберопасност  по 

повод Деня на толерантността и Деня на Добротата през месец ноември и други. Чрез такива беседи се 

провокира и инициативността на всички ученици да участват и в конкурса на МКБППМН, Община 

Септември „Училище на Толерантност и Доброта“- 2021г. Всички класове участваха с плакати, 
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рисунки, драматизации, за което получиха грамоти и награди – тениски с логото на кампанията. Такива 

имаше за всеки ученик и учител. 

По инициатива на психолога се формираха Ученически Комитет за контрол на дисциплината и доброто 

поведени. В него се включиха ученици с провокативно и агресивно поведение, както и такива със 

симптоми на хиперактивност и дефицит на вниманието, които се оказват най- честите нарушители на 

училищните правила и порядки. Членове на този Ученически комитет са по 2 ученика от всеки клас - 

общо 16 ученика Тяхна грижа и отговорност е  спазването на правилата в училище, включително на 

противоепидемичните мерки. Ученическият комитет се ръководи от Председателя на училищният 

координационен съвет за противодействие на училищния тормоз и училищния психолог. За спазване 

на делегираните права и отговорности на членовете на ученическия комитет следят класните 

ръководители. 

Политика на педагогическите специалисти, класни ръководители е включване на учениците с агресивно 

поведение в алтернативни извънкласни форми и занимания – участие в клубове по интереси, спортни 

мероприятия, рецитали по повод тържества, други ученически изяви. Така всички деца и ученици в 

училището са включени и приобщени към училищния живот, независимо от социален статус, етническа 

принадлежност или успеваемост. 

Психологът провежда индивидуална и групова психологическа работа с ученици с агресивно и друго 

проблемно поведение за промяна на нагласите и преодоляване на поведенческите отклонения. Такива 

консултации провежда и с родители.  

--- Педагогическите специалисти работят в заедно в борбата с агресията и често си взаимодействат 

помежду си, както и с  ученици и родители  при решаване на конфликтни ситуации. 

--- Училищният координационен съвет подготви отбелязването на Деня на Розовата фланелка в 

последната сряда на месец февруари. 

Брой проведени срещи на психолог с ученици жертви и/или извършители на тормоз, насилие-12  
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10.  Създаване на система за поощрения и награди 

на ученици и родители за активно включване в 

извънкласните и извънучилищни дейности.  

Брой на наградените родители – 24 за активно участие в училищните дейности 

100% от учениците, които участват в извънучилищни и извънкласни дейности се поощряват с грамоти 

които се връчват на училищни тържества .  

11.  Поощряване на учениците с морални и 

материални награди при показани високи 

постижения в областта на науката, изкуството и 

спорта. 

19% от учениците са наградени с грамоти и материални награди за отличен успех, за заети призови 

места на конкурси и състезания.  
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1. Прием и движение на учениците 

През учебната 2021-2022 година в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-гр. Ветрен 

започнаха обучението си 135 ученици в дневна форма на обучение, 3 ученици в СФО и 14 

деца в подготвителната група. Наблюдава се леко намаляване на броя на децата и учениците 

в училище. Средната пълняемост на паралелките е 16,8 ученици, което е предпоставка за 

недостатъчна ефективност на материалните разходи на училището.  

 

Учебна година Брой деца в 

подготвителна 

група 

Брой ученици от І до VІІІ клас Общ 

брой деца и 

ученици в 

училище 

Дневна 

форма на 

обучение 

Самостоятелна 

форма на 

обучение 

Индивидуална 

форма на 

обучение 

2021/2022 14 135 3 0 152 

2020/ 2021 14 138 2 1 158 

2019 /2020 15 132  4 1 152 

2018/20119 12 145 1 1 159 

2017 / 2018  12 146 1 1 160 

2016 /2017 16 158 4 1 179 

2015/2016 15 156 5 0 176 

 

Училището ни предоставя подходяща приобщаваща образователна среда за 

обучението на 10 ученици със специални образователни потребности, които са на ресурсно 

подпомагане. Обучението им се подпомага от назначените ресурсен учител и психолог към 

училището. 

Отписани ученици във връзка с Чл. 173. (2) Ученик се отписва от училището, когато: 1. 

се премества в друго училище; 2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и 

не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца; 3. 

се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не се е явил 

да положи съответните изпити в три поредни сесии. 

Забележка: Отписани ученици съгл. 173, ал. 2, т. 2 – шест ученици 

Отписаните ученици най-често заминават в чужбина без родителите да уведомят 

училищното ръководство. Най-често след 2-3 месеца същите се връщат, но това оказва 

влияние на мотивацията и успеха им.  

Ученици в СФО – 3. Забележка: Един ученик в Ⅴ клас, самостоятелна форма на 

обучение - не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии и следва да 

бъде отписан, съгласно Заповед на директора. 
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Нямаме ученици, които да са отпаднали поради социални причини.  

 

2. Отсъствия на учениците за учебната 2021 /2022 година 

Клас 

 

Брой 

ученици в класа 

 

Отсъствия по уважителни 

причини 

Отсъствия по неуважителни причини 

брой средно брой средно 

І 22/20 3714 177 746 35 

ІІ 17/17 2364 139 141 8 

ІIІ 19/18 3226 170 851 45 

ІV 15/12 2835 218 373 28 

V 20/19 4614 230 985 49 

VІ а 14/13 2332 166 61 5 

VІ б 14/14 2308 165        81,5 6 

VІІ 14/14 1929 138 28,5 2 

ОБЩО за 

2021/2022 година 

135/127 23322 180 3267 25 

ОБЩО за  

2020 / 2021 година 

131 14559 111,14 1117,5 8,5 

 

През тази учебна година прави впечатление повишаване на средният брой на 

отсъствията по уважителни причини в сравнение с предходната. 

Носители на високият брой отсъствия по неуважителни причини са ученици, които са 

заминали за чужбина без родителите да уведомят училищното ръководство и да получат 

съответните документи за преместване.  

Наблюдава се повишаване на отсъствията по уважителни причини. Тази учебна година 

премина отново под знака на Ковид-19 и епидемична обстановка. Създадени бяха условия за 

тестване с бързи антигенни тестове на ученици и учители и недопускане на болни в училище. 

Спазването на противоепидемичните мерки даде възможност много малко дни учениците да 

бъдат в обучение от разстояние в електронна среда. Прави впечатление дългото отсъствие на 

определени ученици, които не са с хронични заболявания,  но дълго отсъстват по уважителни 

причини. Имаме съмнения за това дали медицинските оправдателни документи, които 

родителите представят отразяват актуалното им здравословно състояние. През новата учебна 

година е необходимо да се работи с родителите на учениците за намаляване на броя на 

отсъствията по уважителни причини, както и да се проведат разговори и срещи с личните 

лекари на учениците за недопускане на издаване на медицински бележки без необходимост от 

домашно лечение.  
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3. Ученици с наложени санкции- 9 ученици със санкция „Забележка“ за отсъствия по 

неуважителни причини, за неизпълнение на задълженията , определени в ЗПУО, ПДУ –изразяващо 

се в допуснати провинения 

 

4. Обща подкрепа- осъществена на 22 ученици.  

 За 7 ученици от I до III клас се проведе и ще продължи да се провежда обща подкрепа 

през лятната ваканция за 7 ученици. За преодоляване на образователните затруднения.  

 Учениците със СОП са включени в проект „ Подкрепа на приобщаващото образование“ 

и с тях също се провежда и ще се провежда допълнително обучение, както през лятната 

ваканция, така и през следващата учебна година.  

 През тази учебна година се наблюдава влошаване на поведението на учениците. Това 

се дължи на многократното редуване на присъствено и обучение от разстояние в електронна 

среда (ОРЕС). При ОРЕС учениците забравят утвърдените правила и умения за самоконтрол.  

 

5. Ученици на допълнителна подкрепа – в началото на учебната година са 11 , а  в края 

- 10 ученици.   

 

6. Ученици на изпити за определяне на срочна оценка поради допуснати  повече от 25% 

отсъствия за пъри учебен срок по учебни предмети- 6 ученици. 

7. Ученици на изпити за определяне на срочна оценка поради допуснати  повече от 25% 

отсъствия за втори учебен срок по учебни предмети- 1 ученик.  

8. Ученици на поправителни изпити в края на учебната 2021/2022 година- 11 ученици.  
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9. Резултати от учебната дейност на учениците 

Парале

лка 

Среден 

Успех 
БЕЛ АЕ Матем КМ 

КМИТ/ 

ИТ 
ЧО ИЦ ГИ БЗО ФА ХООС ЧП 

Музи

ка 
ИИ ТП ФВС 

БЕЛ-

ИУЧ 

мат-

ИУЧ 

КМ 

ИУЧ 

ЧО-

ИУ

Ч 

ФВС 

ИУЧ 

4 4,78 4,47 4,60 4,53 4,63 - 4,13 - - - - - 4,33 5,20 5,33 5,60 5,64 4,67 4,47 4,60 - - 

5 3,84 3,84 3,63 3,74 - 4,63 - 3,74 3,32 - - - 3,95 4,89 4,95 4,80 4,80 3,95 3,95 - - 4,40 

6А 4,25 3,77 3,46 4,00 - 4,46 - 3,69 3,54 - - - 3,85 4,77 4,85 4,77 5,15 4,00 4,08 - - 5,15 

6Б 4,71 4,46 4,38 4,46 - 4,86 - 4,46 4,08 - - - 4,54 4,79 5,36 5,29 5,36 4,46 4,38 - - 5,07 

7 4,67 4,50 4,57 4,00 - 4,93 - 4,14 4,36 4,21 3,86 3,93 - 5,57 5,86 5,57 5,14 4,93 4,21 - - 5,21 

                        

средно 4,45 4,21 4,13 4,15 4,67 4,72 4,13 4,00 3,83 4,21 3,86 3,93 4,17 5,04 5,27 5,21 5,22 4,40 4,22 
 

4,60 
- 4,96 

 

Учебна година  Среден успех на училището 

2021/2022 4,45 

2020/2021  4,57 

2019 /2020 4,72 

2018/2019  4,45 

2017 /2018  4,43  

2016 /2017 4,63  

2015/2016 4,60  

 



20 

 

Средният успех на училището е много слабо намалял с 0,12 в сравнение с предходната 

учебна година. Най- нисък е успеха в V класа, а най-висок в VIб и IV клас. По компютърно 

моделиране и информационни технологии учениците имат най-високи резултати, а по химия 

и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика имат най-ниски 

постижения.  

 По програмата „Училища за пример“ ПУО заложи в плана си повишаване на успеха по 

математика с 0,25, което беше постигнато в VIа, VIб и VII клас. С помощта на табла за успеха 

и поведението се работеше за справяне с дисциплината и повишаване на мотивацията за 

учене. В V клас за съжаление успеха се понижи с повече от 0,25. Причината е навлизането в 

нов етап на образованието, както и по-трудният материал по математика в V клас. Друга 

причина е възрастовата криза на пубертета. Критерият за повишаване на успеха по плана на 

ПУО по програмата „Училища за пример“ ( „Езиково-подкрепящи училища“) беше поставен 

и по БЕЛ. Във всички класове от прогимназиален етап се наблюдава повишаване на успеха с  

повече от 0,25. 

 

10. Участие в извънкласни дейности, състезания и олимпиади 

 В училището са създадени възможности за включване на учениците в извънкласни 

дейности. Още от началото на учебната година бяха сформирани 5 групи за занимания по 

интереси (национално финансиране) 

 

№ 

 

КЛУБ/ГРУПА 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ПОДОБЛАСТ 

 

РЪКОВО-

ДИТЕЛ 

 

 

БРОЙ 

УЧЕНИЦИ 

 

От …до  

КЛАС 

 

БРОЙ 

ЧАСОВЕ 

1 Клуб „Млади 

математици“ 

Математика Приложна 

математика 

Величка 

Карчева 

7 От 7 

клас 

60 

2 Клуб 

„Математици“ 

Математика Математическа 

логика 

Величка 

Карчева 

6 От 6 

клас 

60 

3 Клуб „В света на 

родния език“ 

Технологии Езиков свят Евелина 

Бикова 

6 От 6 

клас 

60 

4 Клуб „Български 

език“ 

Технологии Езиков свят Евелина 

Бикова 

7 От 7 

клас 

60 

5. Клуб „Млади 

танцьори“ 

Изкуство и 

култура 

Сценични и 

танцови изкуства 

Марияна 

Чепилова  

12 От 1 

клас 

60 
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По проект „Подкрепа за успех“ бяха сформирани две групи за допълнително обучение по 

БЕЛ и математика- клуб „ Родна реч“ с 5 ученици от II клас ( ръководител Соня Шантова) и 

клуб „ В света на математиката“ с 5 ученици в IV клас ( ръководител Елена Петкина). 

По проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ беше проведено обучение с една група ученици за “Работа с онлайн 

платформи за обучение“.  

По проект №BG05M9OP001-2.018-0011-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-

икономическа интеграция  и мерки  за подобряване на достъпа до образование на уязвимите 

групи в община Септември“ , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове продължи работа на училището до края на 2021 година.  Сформирани 

бяха 9 групи за допълнително обучение по БЕЛ.  

 Организирани и проведени бяха състезанията „Аз и числата и „Аз и буквите“ на 

Сдружението на българските начални учители. Участваха 40 ученици от начален етап. На 

всяко от състезанията имаме по един класиран ученик за областен кръг. На състезанието по 

английски език Spelling Bee Junior 2022 в III - IV клас, училищен кръг - 25.02.2022г. участваха 

4 ученици от III и IV клас. На финалното състезание, организирано от Съюза на българските 

учители Иван Чавдаров от IV клас се класира на първо място. На състезанието за краснопис „ 

Вселената се осветява от слънцето, човекът- то знанието“, организирано от РУО-Пазарджик 

участваха 20 ученици от начален етап, като 1 ученик от II клас (Стела Сукманкова) зае първо 

място на регионалният кръг.  

На общинското състезание, национална ученическа викторина  по БДП „Да запазим децата на 

пътя“ отборът ни зае второ място (ръководител Анета Бързакова). 

На общинското състезание за детска рисунка „Моята родина – България“-2022, организирано 

от ВМРО-Септември, Народно читалище „ Будители-2004“ участваха 30 ученици от начален 

етап, като наградените са 13, а на първо място се класира Владимира Гагарова от IV клас и на 

второ място Алекс Дапков от IV клас. На конкурса за стихотворение, презентация и рисунка, 

организиран от ВМРО- Септември участваха 63 ученици, а наградените са 35.  

 Учениците ни активно се включиха в общинския конкурс за рисунки за Коледа- „Зимна 

приказка“ 

На общинският конкурс за кукерска маска участие взеха учениците от II клас, с класен 

ръководител Соня Шантова.  
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Ученическият съвет и Общественият съвет, съвместно с Кметство -гр.Ветрен организираха и 

проведоха благотворителен Коледен и Великденски базар, в които се включиха 2/3 от 

учениците в училището, както и техните родители.  

 По традиция участвахме в благотворителният базар за Коледа, организиран от Община 

Септември. Класирани бяха 38 ученици  и четири групови награда. С помощта на 

Ученическият съвет и Общественият съвет организирахме и проведохме благотворителен 

коледен базар и във Ветрен. Със средствата закупихме хранителни продукти за самотни 

възрастни хора. Благотворителен базар беше проведен съвместно с Кметство Ветрен по случай 

Великден. Ученическият съвет организира и проведе благотворителна акция „Деца помагат на 

деца“ за българските неделни училища в Украйна. 

Учениците ни участваха и в Общинският детски пленер „Земята наш дом“.  

10 ученици се включиха в общинският турнир па шахмат. 

Училището ни е най-активно в общината във всички обявени кампании к конкурси , 

организирани от МКБППМН и Община-Септември. На конкурса „ Училище на Щастието“ (за 

плакати, рисунки, драматизации) 73 ученици получиха награди и грамоти.  

  По инициатива на училищният психолог Нели Пенкова учениците от V, VIа и 

VIб клас участваха в националният конкурса за есе „Защо искам да се върна присъствено в 

клас?“, организирано от  АКВАРЕЛ- мебели и обзавеждане, но нямаме класирани.  

 

11. Кадрово осигуряване 

  Педагогическите специалисти през учебната 2021/2022 година са 20 (19 щатни бройки), 

в т.ч. директор, ресурсен учител и 0,5 щат психолог. Непедагогическите специалисти са 6. 

Педагогическите специалисти с ОКС „магистър“ са 13,5 щата, ОКС „бакалавър“- 5 щата и 

само 0,5 щата – „професионален бакалавър. Носители на професионално – квалификационни 

степени са 70 % от педагогическите специалисти: 

 

Квалификационна 

степен 

V ІV ІІІ ІІ І 

Брой учители 5 4 0 3 1 

 

Учители придобили професионално-квалификационна степен през тази учебна година:  

II професионалноквалификационна степен – Елена Петкина 

IV професионалноквалификационна степен – Инна Краева и Екатерина Кръстева 

V професионалноквалификационна степен – Васил Атанасов 
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Главен учител – 1 

Старши учители – 5 

Старши учител в подготвителна група-1  

Учител-3,5 

Старши учител в група за целодневна организация-1 

Учител в група за целодневна организация- 5 

Ресурсен учител-1 

Психолог- 0,5 

По отношение на възрастовите характеристики на персонала – педагогически и 

непедагогически 

Под 30 години От 30 г. до 40 г. От 40г. до 50г. От 50г. до 55г. Над 55 години  

1 6 7 7 5 

В училището има една синдикална структура, която оказва положително влияние при 

регулиране на трудовите отношения с директора на училището. Същите участват при 

разработване на вътрешноучилищните правилници, правила и процедури.  

 

Приоритетите ни за работа през учебната 2021 -2022 година бяха определени от 

постигнатото до сега и при съобразяване с националните приоритети. Изпълнението на 

приоритетите е следното:   

1. Обхващане, включване и задържане на деца и ученици в задължителна училищна 

възраст :  

• Ефективна е работата на Екипа по обхват. През учебната година има 1 отпаднал 

ученик по социални причини и безотговорност на родителите. Регулярно се 

извършва проверка в платформата „Безопасно училище“. Своевременно се 

извършва проверка за записани ученици.  

• При установена нужда чрез Информационната система за реализация на механизма 

(ИСРМ) директора прави писмено предложение по образец до дирекция "Социално 

подпомагане"- гр.Септември за предоставяне на помощ в натура за дете или ученик, 

като предлага вида на помощта съобразно идентифицираните потребности на 

детето или ученика; 

• Ежемесечно, до 15-о число се подава чрез ИСРМ информация за предходния месец 

за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа 

или за повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително предучилищно 
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образование, по неуважителни причини, с цел налагане на наказания на родителите 

по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Ежемесечни внезапни проверки за присъствието на учениците в час , отразяване на 

отсъствията и съхраняването на оправдателните документи. Ежемесечно беше 

осъществявана проверка на присъствието на учениците, отразяване на отсъствията 

в електронният дневник и съхраняването на оправдателните документи като по 

време на присъственото обучение , така и по време на обучението от разстояние в 

електронна среда (ОРЕС).  

• Екипът за обхват регулярно предприема мерки за превенция на риска от отпадане 

на деца и ученици, за които в ИСРМ има индикатори за отсъствия, слаб успех и 

проблемно поведение. Провеждат се срещи на психолога на училището с 

родителите на тези ученици и със самите ученици. През тази учебна година имаме 

10 ученици с повече от 5 отсъствия по неуважителни причини и за неизпълнение 

на задълженията , определени в ЗПУО и Правилника за дейността на училището, 

на които е наложена санкция „забележка“. Определена е обща подкрепа за 

преодоляване на проблемното поведение и обучителни затруднения на 22 ученици. 

Неколкократно родителите на учениците с отсъствия и проблемно поведение са 

уведомявани, както от класния ръководител, така и от психолога и отдел „Закрила 

на детето“, но не всички родители оказват съдействие на училището. Определена 

беше и обща подкрепа по време на учебните занятия и през лятната ваканция, но 

учениците не посещаваха редовно допълнителното обучение. Пет ученици са в 

риск от отпадане. Същите са посетени няколко пъти от Екипа по обхват. 

Родителите обещават да ги изпратят на училище, но тава не се случва. Подадени са 

сигнали към Агенция „Социално подпомагане“ и Община Септември за налагане 

на наказание на родителите по чл.347 от ЗПУО.   

• Ученици с обучителни затруднения от II и IV клас бяха обхванати в 2 групи по 

проект „Подкрепа за успех“ ( едната по БЕЛ и другата по математика).  

• Ежемесечно се осъществяваха проверки за присъствието на учениците в час, 

отразяване на отсъствията и съхраняването на оправдателните документи. 

• Засилен е контролът от страна на класните ръководители и директора за 

отсъствията на учениците.  

2. Практическа насоченост на обучението, подкрепа за придобиване на ключови 

компетентности и ориентация към резултатите. Подобряване на резултатите на 

учениците : 
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• Използване на натрупаните данни от НВО за проследяване на напредъка на ниво 

клас, училище, област- През тази учебна година резултатите от НВО са следните:  

 

НВО 4 клас (резултатите са в точки - % ) 

Учебен предмет Учебна година Училище  Област  Страната 

БЕЛ 2020/2021 70,87 68,58 74,67 

2021/2022 69,35 66,08 70,46 

Математика  2020/2021 60,29 57,67  63,16 

2021/2022 42,46 51,70 57,33 

 

Резултатите на училището от НВО по БЕЛ са съизмерими с резултатите в страната и по-

високи от тези в областта. В сравнение с учебната 2020/2021 година се наблюдава многослабо 

понижение в резултатите ( с 1,52т.), но такова понижение има и в областта , и в страната. 

Резултатите по математика са по-ниски от предходната учебна година ( със 17,83т.). В 

областта и в страната се наблюдава също понижение на резултатите.  

 

 

 

 

НВО 7 клас 

Учебен предмет Учебна година Училище  Област  Страната  

БЕЛ 2020/2021 37,25 47,19 53,86 

2021/2022 45,75 47,37 53,63 
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Математика  2020/2021 19,02 30,94 37,94 

2021/2022 19,02 30,94 37,94 

 

 

 

Резултатите ни от НВО по БЕЛ и по математика са по-ниски от тези в областта и в 

страната. Съизмерими са с тези в областта, но са по-ниски от тези в страната. Забелязва се 

понижение на резултатите по математика с 2,63 т. Резултатите по математика са много по-

ниски от тези в областта и в страната. По математика имаме 6 ученици с резултати под 16т. , 

а по БЕЛ- 1 ученик с резултат под 16т.  

Средни резултати от НВО  в 7 клас  

НВО-уч.предмет 2019/2020 2020-2021 2021/2022 

БЕЛ 49,13 37,25 45,75 

Математика 23,59  19,02 16,39 
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Резултатите по БЕЛ са се повишили с 8,5т., но резултатите по математика са по-ниски 

от предходните две години. През тази учебна година приложихме следните мерки за 

подобряване на резултатите от НВО по БЕЛ и математика.  

• Включване на учениците от VI и VII клас в занимания по интереси за допълнителна 

работа по математика и БЕЛ. Сформирани бяха 2 групи за занимания по интереси 

(национално финансиране) по БЕЛ и 2 по математика.  

• Включване на учениците в група по математика и БЕЛ чрез избираемите часове в 

училищния учебен план- В училищните учебни планове за всеки клас са включени 

избираеми часове по БЕЛ и математика.  

• Ефективно използване на целодневната организация и консултациите за 

допълнителна работа с учениците по математика и БЕЛ- Сформирани бяха 6 

групи за целодневна организация, в които редовно се провеждаха часове за 

консултации, обща подкрепа.  

• Провеждане на входяща и изходяща диагностика на резултатите- В началото 

на учебната година се проведе проверка на входното равнище на учениците. 

Направен беше анализ на резултатите и се набелязаха мерки за подобряване на 

резултатите.  

• Уеднаквяване на критериите от вътрешното и външното оценяване- 

Учителите по всички предмети разработиха критерии за вътрешно оценяване на 

база критериите за външно оценяване.  

0

10

20

30

40

50

60

БЕЛ математика

Средни резултати от НВО-VII клас 

2019/2020 2020/2021 2021/2022



28 

 

• Подкрепа на учителите в идентифициране на потребностите от професионално 

усъвършенстване и квалификационни форми, ориентирани към нови 

компетентности в преподаването и оценяването- През тази учебна година всички 

учители се включиха в процедури за повишаване на ПКС.  

Квалификацията на педагогическите специалисти е в посока ефективно използване на 

интерактивни методи на преподаване и мениджмънт на класната стая, както и подобряване на 

уменията им за целесъобразно използване на технологиите в час. Тези умения ни помогнаха 

да се справим с предизвикателството, пред което бяхме изправени, а именно обучението от 

дистанция , в електронна среда по време на епидемиологичната обстановка, която продължи 

и през тази учебна година.  

• Ранна диагностика на обучителните затруднения и тяхното преодоляване- 

Извършва се още в началото на учебната година от учителите с помощта на 

психолога.  

• Целенасочена работа по отношение на четивната грамотност във всички часове и 

класове. 

• Продължи квалификацията на педагогическите специалисти в посока 

ефективно използване на интерактивни методи на преподаване и мениджмънт 

на класната стая   

• Контролната дейност на директора беше насочена към оценка на резултатите  

 

3. Целесъобразно разходване на бюджета с оглед модернизиране на процеса и 

подобряване на образователната инфраструктура 

Редовно се отчита изпълнението на бюджета на всяко тримесечие пред ПС, Общото 

събрание и Обществения съвет. Бюджетът на училището, както и отчетите за изпълнението 

му са публикувани на интернет страницата на училището. 

4. Провокиране интереса на учениците да учат и непрекъснато да усъвършенстват 

уменията си и да подобрят учебните си резултати. 

• Продължихме да работим в посока на преподаване, в което учениците са активна 

страна. Преподаване извън класната стая- в етнографската експозиция на 

училището, в центъра по природни науки, в училищният двор, в стаята на открито 

и др. Затруднения настъпиха по време на превключването в ОРЕС, което засегна 

всички паралелки.  
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• Засили се работата с напредналите ученици по различните учебни предмети- 

Допълнителните консултации, заниманията по интереси за напреднали ученици се 

провеждаха както присъствено , така и синхронно в ОРЕС.  

5. Продължи модернизацията на обучението за създаване на условия за творчество и 

използване на иновации в процеса на преподаване и учене и подкрепяне на 

активното споделяне на практики 

• Продължи практиката за взаимни посещения между учителите и даване на обратна 

връзка с цел подобряване на преподавателската работа. Това беше особено застъпено в 

професионалните учебни общности ( ПУО) на учителите, работещи по проект „Училище 

за пример“- Марияна Чепилова, Нели Пенкова, Нина Василева, Гинка Самунджи, 

Йорданка Манолова, Величка Карчева, Иванка Георгиева.  

• Споделянето на иновативни педагогически практики беше осъществено на онлайн 

събитията по проект „Училище за пример“ , на проведените 4 открити урока, както и по 

време на вътрешноинституционалната квалификация.  

6. До колкото беше възможно по време на ОРЕС и наложените забрани за струпване 

на хора продължи активното партниране с родителите за възпитаване на учениците в 

ценности и добродетели, за нетърпимост на агресията, нетолерантността и за зачитане на 

правата, спазване на правилата и задълженията.  

• Успяхме да изработим споразумение с родителите в ПГ, 4 и 7 клас да приемат 

правилата на училището и да ги спазва. 

• Беседи с родителите по НП „Участвай и променяй- родителят-активен партньор в 

училищния живот“.  

7. Подобряване на психичното здраве на педагогическите специалисти – Проведохме 2 

тийбилдинга. С помощта на психолога бяха проведени няколко антистрес терапии 

(присъствено и онлайн) при желание от педагогическите специалисти.  

Учебната 2021/2022 година започна в извънредната ситуация във връзка с пандемията 

COVID-19, която все още обхваща България и света. Започнахме учебните занятия 

присъствено като бяха създадени условия за не смесване на потоците- начален и 

прогимназиален етап- влизане от различни входове, различен график на учебните занятия, 

движение на ученици и персонал в определена посока, осигуряване на дистанция между 

хората, забрана за влизане на външни лица, осигуряване на дезинфекция на няколко места в 

коридорите, в учителската стая, в санитарните помещения, в класните стаи, провеждане на 

заседания на ПС и на обществения съвет онлайн и др. През м.ноември беше създаден 
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авъзможност за извършване на антигенни тестове на ученици и персонал за провеждане на 

присъствено обучение. Първоначално тази възможност беше дадена за начален етап и с 

изключение на II клас , всички продължиха присъствено обучение. Прогимназиален етап и II 

клас провеждаха ОРЕС. Много скоро всички ученици започнаха присъствено след провеждане 

на антигенни тестове. Тетсове се извършваха от учителите, които са ваксинирани или 

проболедували, т.е. със „зелен сертификат“.  

 По време на ОРЕС се забеляза по-слаба ангажираност и мотивация в сравнение с 

предходната учебна година. С връщането им в присъствено обучение се наблюдаваше 

влошаване на поведението на учениците. Трудно се задържаше тяхното внимание. В края на 

учебната година се забелязаха съществени пропуски в знанията при голяма част от учениците. 

Осигурена беше обща подкрепа по време на допълнителни седмици, които МОН определи за 

наваксване. Въпреки всичко много ученици останаха на поправителни изпити.  

 

Участие в проекти и национални програми. Подобряване на материално-

техническата база. 

 

Продължихме работата си по Проект №:BG05M9OP001-2.018-0011 Социално-

икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до образование на 

уязвими групи в община Септември заедно с Община Септември. Училището ни е водещо 

партньорско училище и отговаря и за ОУ  „ Христо Ботев“-с.Семчиново. Продължи работата 

ни в 9 клуба за допълнително обучение по БЕЛ. Част от дейностите по този проект не успяхме 

да реализираме поради епидемичната обстановка Ковид-19.  

По Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ бяха 

оборудвани и обзаведени кабинетите на ресурсния учители на психолога. Проведоха се част 

от обученията на учителите. Стартираха и допълнителните обучения на учениците със 

специални образователни потребности.  

В началото на учебната година продължихме работа си и по Проект „Подкрепа за успех“. 

Сформирахме 2 групи за допълнително обучение по БЕЛ и математика с ученици от II и IV 

клас. 

По проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“ беше проведено обучение с една група ученици за “Работа с онлайн 

платформи за обучение“ (ръководител Васил Атанасов) и с четири групи родители 

(ръководител Марияна Чепилова).  
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За поредна година участваме в проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ на фондация 

„Амалипе“.  

Продължи работата ни по  проекта „Училище за пример“ към фондация „Заедно в час“, 

с координатор Нели Пенкова-училищен психолог. Анализ за работа ни е даден в Приложение 

към настоящия доклад.  

Под ръководството на Красимир Видев- учител по география и икономика и на група за 

целодневна организация на учебния ден училището ни се включи в Програмата „Географски 

информационни системи (ГИС) в училище“ за въвеждане на иновативни ГИС технологии 

в учебния процес. Програмата е част от Конференцията „ Световен ГИС -ден“ за истории с 

дигитални карти, организиран от ЕСРИ-България с подкрепата на МОН,  geograf.bg, National 

Geographic -България и др. Осигурен ни беше безплатен достъп до най-модерната и 

иновативна платформа за географски информационни системи ArcGIS. На националният 

конкурс по програмата бяха одобрени 5 проекта на наши ученици от VII клас.  

През учебната година отново кандидатствахме по НП „ Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „ Библиотеките като образователна среда“ и модул „ Площадки 

за обучението по БДП“. За съжаление не бяхме одобрени.  

По НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ 

проведохме по две интерактивни родителски срещи във всяка паралелка. Какво постигнахме?  

• Изградени  партньорски взаимоотношения между родителите и училището, основано на 

взаимно доверие, общи цели и двупосочна комуникация. Осъществени 16 интерактивни 

родителски срещи във всички 8 паралелки, част от които се проведоха онлайн във връзка 

с епидемичната обстановка. Използвани са разнообразни методи. Всички участници са 

поставени в ситуации на постоянно обсъждане чрез изразяване на собствено мнение и 

разкриване на чувства, което доведе до изграждане на защитена училищна среда, 

необходимо условие за добрата адаптация на всички към училище.  

• Активно участие на родителите в организирането и провеждането на родителските срещи 

на паралелките. Повиши се относителния дял на присъстващите родители на срещите с 

58%.  

• Подобряване на взаимоотношенията между учениците-родителите-учителите чрез 

участие в  общото мероприятие на паралелките от I до VII клас и подготвителната група – 

туристически поход  „На лов за съкровища-опознай родния край“. Включиха се 70% от 

родителите в училището.  
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• Повишаване имиджа на училището сред общността чрез представителната изява 

туристически поход „На лов за съкровища- опознай родния край“ и съвместните 

инициативи (уъркшоп за Великден). 

• Постигната е по-голяма ефективност и резултатност по посока подкрепа на личностното 

развитие на учениците и постигане на целите на обучение и възпитание в училище.  

• Обогатена е училищната библиотека чрез закупуване на помощна психолого-

педагогическа литература по темите, които се разгледаха на родителските срещи 

(„Възрастова криза на първокласника“, „Адаптация към училищна среда“, „Възрастова 

криза на пубертета“, „Християнски празници“, „Кариерно ориентиране“, „Родителски 

стилове на възпитание“, „ Ученикът в дигиталния свят. Киберопасности и ролята на 

възрастните за превенцията им“, „Успешна комуникация между участниците в училищния 

живот“, „Трафик на хора“). 

• Повиши се вътрешната мотивация на учениците за учене и посещаване на училище.  

По НП „Без свободен час“, модул 3 „Подкрепа на обучението от разстояние в 

електронна среда“ осигурихме заплащане на педагогическите специалисти за ОРЕС.  

По НП „За 11-та поредна година работим с програма „Заедно в час“. Тази година 

продължава работа учителя на ГЦОУД в прогимназиален етап по проект „Нов път в 

преподаването“ (Иванка Георгиева) и НП „Мотивирани учители“, модул 1 „Дейности, 

насочени към нови за системата учители ( със или без придобита професионална 

квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен 

недостиг на такива. Към момента 3-ма от учителите по Програма „Заедно в час“ остават да 

работят в училището след приключване срока на договора им. ( Радка Ибишева, Васил 

Атанасов и Красимир Видев).  

Включихме се в НП „ Профилактика и рехабилитация на педагогическите 

специалисти“.  

По НП „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ ни бяха 

одобрени разходите за електронен дневник.  

За поредна година училището ни участва в „Училищните схеми за плод и мляко“, чрез 

които се осигуряват плодове, зеленчуци, мляко и мед за децата от подготвителната група и 

учениците в начален етап.  

ОУ „Св.св. Кирил и Методий”- гр. Ветрен разполага с добра материална база, обновена в 

последните десет години с помощта на средства от училищния бюджет, участие по проекти, 

национални програми и дарения. Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в 

образованието- вече 2 компютърни кабинета. Изцяло бяха подменени всички компютри в 
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компютърния кабинет. През тази учебна година се надгради изградената  Wi-Fi мрежа в цялото 

училище чрез осигуряване на защитна стена и осигуряване на контролиран достъп до 

различни потребители.   

Има функциониращ медицински кабинет с медицинска сестра, назначена от Община 

Септември, която идва по определен график в училището.  Библиотечният фонд ежегодно се 

обновява с нови книги и учебни помагала. Ремонтирана и обзаведена беше училищната 

библиотеката. Със средства от бюджета на училището бяха закупени нови книги. В 

библиотеката се провеждат някои учебни часове по БЕЛ, история и цивилизации, 

изобразително изкуство. Достъпна е за учителите и учениците от училището. Провежда се 

целогодишна кампания за даряване на книги. Отговорник за библиотеката е учител от начален 

етап.   

Необходимата училищна и учебна документация се осигурява своевременно и в срок. С 

цел опазване живота и здравето на ученици и персонал е изградена система за 

видеонаблюдение на част от училищния двор , в коридорите и в три класни стаи и СОТ. 

За четвърта година използваме електронен дневник ШКОЛО във всички класове и 

съответно отпада необходимостта от ученическа книжка.  

 

Работа на Общественият съвет 

Работа ни с Обществения съвет , с председател Живка Разпопова, е много добра. То 

провеждаше заседанията (онлайн и присъствено в зависимост от ситуацията в страна) си 

редовно при спазване на разпоредбите на Правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. И през тази година 

Общественият съвет работи много добре и подкрепи училището в различни инициативи 

(благотворителни базари и конкурси, съвместни мероприятия, тържествено отбелязване на 

национални празници – 3 март, 24 май и мн. други). Съгласуването и приемането на училищни 

документи, както и отчитането на бюджета на училището осигуряват прозрачност в 

организацията и управлението на училището. Работата  с Общественият съвет е много добра 

и протича в дух на сътрудничество.  

 

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

 

Разработени са училищни учебни планове за всяка паралелка – приети са с решение на 

педагогическия съвет, съгласувани са с обществения съвет към училището  
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Класните ръководители са запознали  родителите на първата родителска среща с Плана на 

класа, Училищния учебен план, Правилника за дейността на училището, графика за класни и 

контролни работи, графика за консултации, графика за провеждане на втория час на класа и 

да ги привлекат за участие в съвместна работа. Обсъдени са мероприятия за недопускането на 

безпричинни отсъствия и др.  

Формирахме на родителски активи по класове, но не успяхме да формираме родителски 

клуб.  

Класните ръководители на отделните паралелки планираха и осъществиха менторство на 

учениците от прогимназиален етап като доброволци за работа с децата от ПГ и учениците от 

начален етап. По-големите ученици се включиха в различни мероприятия на учениците – 

четоха книги по време на Седмицата за грамотността, представяха инициативи за 

здравословното хранене, за вредата от тютюнопушенето и др. Втори клас участваха в 

Национална кампания „Написаното остава- пиши правилно“. 

Под ръководството на Ирина Стоицева- учител по ФВС и Инна Краева- учител в начален 

етап беше организиран и проведен спортен празник във връзка с Европейския ден на спорта в 

училищата „ Бъди активен“ на 24.09.2021г. 

Избран беше нов ученически съвет и ментор. В Ученическият съвет членуват 12 ученици 

от 3 до 7 клас.  За председател беше избран Максимилиян Келчев от 5б клас. С помощта на 

ментора на Ученическият съвет- г-жа Величка Карчева учениците се включиха в 

благотворителните базари за Коледа и Великден.   

Денят на розовата фланелка-23.02.2022г. се проведе по класове във връзка с епидемичната 

обстановка от Ковид-19 – драматизации, пантомима, викторини за противодействие на 

агресията в училище.   

Във връзка с 1 ноември -ден на народните будители се проведе „Седмица на народните 

будители“- табла, презентации.  

Отбелязан беше и световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, на който 

председателя на комисията по БДП- г-жа Анета Бързакова представи информация  и обърна 

внимание на безопастността на учениците като пешеходци и като пътници в леки автомобили.  

Световен ден за борба със СПИН –  В часът по Човекът и природата учениците от VIа и 

VIб клас представиха презентации посветени на борбата със СПИН. Европейски ден за 

здравословно хранене и готвене – 8 ноември: учениците от V клас представиха презентации 

посветени на здравословното хранене и изработиха Хранителна пирамида. 

В памет на Левки по класове беше проведена седмица посветена на Апостолът на 

свободата. 
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По традиция на 3 март -националният ни празник- Освобождението на България, 

училището ни беше един от основните организатори. В тържественото шествие се включиха 

стотици хора не само от Ветрен , но и от областта. Пред паметника на руският воин нашите 

ученици представиха излючително трогателен и емоционален рецитал под ръководството на 

г-жа Евелина Бикова, г-жа Елена Петкина и г-жа Величка Карчева.  

 По случай Деня на Земята- 22 април учениците от VIб клас засадиха саксии с цветя, 

които поставиха в класните стаи и коридори, а останалите класове изработиха табла и 

презентации. Под инициативана на Вероника Иванова и със съдействието на „Гората-БГ“ бяха 

доставени и засадени фиданки в училищният двор.  

 Вероника Иванова- учител по човекът и природата и биология и здравно образование 

проведе семинар с учениците от VI клас  „ Стоп на алкохола и тютюнопушенето“. 

 Във връзка с 22 май Световен ден на биоразнообразието учениците от VIа и VIб клас 

представиха презентации за редки и защитени видове растения и животни. 

Училището активно се включи и в седмицата на физическата активност и спорта Move 

Week от 23 до 29 май 2022г.  

Ученици от I клас участваха в Общинско състезание „Киберопасности и начини за 

предпазване“. 

 На 9 май се проведе „Ден на отворените врати“ и се представи практиката „Връстници 

обучават връстници“, в която ученици от класа преподават на своите съученици – учебни 

часове по човекът и природата и история и цивилизации в VIа и VI б клас, в I клас, а в 

подготвителната група бяха учители ученици от V клас, география и икономика в VII клас.  

Отбелязахме годишнина от Априлското въстание и поднесохме цветя на паметната плоча 

в училищния двор. По повод патронния празник на училището 11-ти май се проведе 

тържествен молебен и спортен празник, в който се включиха учители, ученици и родители. На 

24-ти май- Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 

и на славянската книжовност всички учители и ученици, родители, общественост, бивши 

учители се включиха в празничното шествие на училището, а представителна група взе 

участие в шествието, организирано от Община Септември. На площада пред Кметство -

Ветрен представихме тържествена програма. Наградени бяха изявени ученици и учители.  

Удостоверенията за завършена подготвителна група, I клас и начален етап, грамоти и 

награди за отличен успех бяха връчени на учениците на бележити за нашата история места – 

Батак и Панагюрище (ученически екскурзии). Свидетелствата за завършено основно 

образование на учениците от VII клас бяха връчени тържествено в училището. Наградени бяха 

учениците за  отличен успех.  
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Квалификация на педагогическите специалисти : 

Главната цел на квалификационната дейност е повишаване на педагогическата и 

методическа подготовка на педагогическите специалисти; създаване на мотивация за 

саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите; създаване и поддържане на атмосфера за 

споделяне и за прилагане на добри практики. 

Планът за квалификационната дейност е неразделна част от Годишния план на 

училището и към него са добавени плановете на двата екипа за ключови компетентности- за 

начален и прогимназиален етап, чиито членове през годината участват активно в заложените 

мероприятия.  

През учебната 2021- 2022 г. членовете в EКК в начален етап работеха по 

предварително обсъден и приет план, който да осигури достъпно, всеобхватно и качествено 

образование на учениците. Всички педагогически специалисти работеха активно с учениците 

и родителите. Учениците участваха в състезания, конкурси и благотворителност.  

На среща на учителите в ЕКК се разработиха единни критерии за контрол и оценка на 

знанията и уменията на учениците, които успешно бяха приложени в провеждането на входно 

и изходно равнище. По този начин между всички учители се осъществяваше и обмяна на нови 

идеи и добри практики. 

Учителите от начален етап изработиха украсите за класните стаи и коридора, и активно 

се включваха във всички празници и мероприятия. 

Проведе се обучение за родители и ученици от 1-ви и 4- ти клас по проект „Равен 

достъп до училищно образование в условията на кризи“. 

По проект „ Социално-икономическа интеграция и мерки за подобряване на достъпа до 

образование на уязвими групи в община Септември“ приключиха дейността си следните 

клубове: 2 групи в начален етап за допълнително обучение по БЕЛ в I, III. и IV клас и 1 група 

в ПГ за деца и ученици по БЕЛ – по 8 часа през м. Декември. 

Групите за допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици- 

1 група по танци I клас. 

Учители от начален и прогимназиален етап участват в проект „Училище за пример“ 

към Америка за България за втора година. Членове от ПУО- то наблюдаваха урок по 

математика  в I клас и урок по математика в подготвителна група, на който присъстваха гости 

по програмата „Училище за пример“. 

Учениците участваха в Общински конкурси с рисунки за  Коледа- „Зимна приказка“ , 

„Моята родина България“ и „България- моята мила родина“. Имаше участие и в Градски 
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Благотворителен Коледен и Великденски базар, в Градски конкурс за кукерска маска и 

Великденска работилница в училище. 

В начален етап се проведе училищно състезание по правопис и краснопис. 

Ученици от начален етап участваха и в областно състезание по краснопис, в който на 

първо място се класира Стела Сукманкова от II клас. 

Участие на ученици от всички класове в начален етап в състезания към СБУ „Аз и 

числата“, „ Аз и буквите“ и финално състезание на СБУ за IV клас. 

Ученици от I клас участваха в Общинско състезание „Киберопасности и начини за 

предпазване“. 

Проведоха се тържества по случай Деня на християнското семейство, Коледа, 

Априлското въстание, 24 май. 

Учениците от първи клас съвместно с родителите си участваха в екскурзия с учебна 

цел в гр. Карлово, където им бяха връчени удостоверенията за завършен първи клас. 

Учениците от II и III клас проведоха екскурзия до гр. Батак с учебна цел.  

Дейностите, които бяхме планували са изпълнени.  Състезанието „Знам и мога“ за IV 

клас не се проведе поради голямата заболеваемост и карантина на учениците. Провеждаха се 

заседания на ЕКК в начален етап, които завършваха с протоколи. Провеждаха се  и 

неформални сбирки с цел развитие на извънкласната дейност на учениците, превенция на 

агресията на учениците и превръщане на училището в една по- привлекателна и желана среда 

за тях. 

През учебната 2021-2022 год. членовете на Екипа за ключови компетентности /ЕКК/ 

в прогимназиален етап работеха по предварително обсъден и приет план, който да осигури 

достъпно, всеобхватно и качествено образование на учениците. Всички колеги работеха 

активно с децата и родителите. Материалната база се обогатяваше в посока на използване на 

новите технологии с подобряване на работата на учители и ученици. 

На среща на учителите в Екипа за ключови компетентности се разработиха критерии 

за контрол и оценка на знанията и уменията на учениците, които успешно бяха приложени в 

провеждането на входното равнище. Между всички педагогическите специалисти се 

осъществяваше обмяна на опит, нови идеи и добри практики.  

Всички стриктно спазват изискванията за нормативните документи в системата  на 

образованието. 

Беше направен анализ на състоянието на работата на учителите с изоставащи ученици 

и бяха набелязани мерки за подобряване с цел намаляване броя на изоставащите, но въпреки 

положените усилия, има 11 ученици, които ще се явят на поправителни изпити. 
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 Изработена беше и конкретна програма за изпълнение на дейностите, заложени в 

годишния план на училището и касаещи образователния процес в прогимназиален етап. 

Продължихме традицията за провеждане на състезания за правопис и краснопис 

.Отбелязахме деня на Християнското семейство. Ученици от седми клас бяха сред 

финалистите на Националният образователен конкурс за истории с дигитални карти. 

Участвахме в благотворителен коледен великденски базар. Проведоха се „Дни на 

вдъхновението“. Деца участваха в Национално шахматно състезание в град Септември. 

Спечелихме второ място на състезанието по безопасност на движението.  Отбелязахме 

годишнина от Априлското въстание.  По повод патронния празник на училището 11-ти май се 

проведоха спортни игри. На 24-ти май-ден на Българската просвета и култура, всички учители 

и ученици се включиха в празничното шествие на училището, а представителна група взе 

участие в шествието, организирано от Община Септември. 

Продължи през цялата година работата  на ЕКК свързана с проверка и оценка на 

комуникативната компетентност по БЕЛ, подготовка за НВО по български език и литература 

и математика.  

Изработена беше и конкретна програма за изпълнение на дейностите, заложени в 

годишния план на училището и касаещи образователния процес в прогимназиален етап. 

Организираха се обсъждания на уроци и споделяне на добри практики за овладяване 

на ключови компетентности от учениците. 

Голяма част от дейностите, които бяхме планували са изпълнени. Провеждаха се 

редовно заседания на ЕКК в прогимназиален етап  и тези заседания са документирани с 

протоколи. 

 

Контролна дейност на директора 

 

Контролната дейност в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”-град Ветрен се планира и 

осъществява съответствие с чл.258 от ЗПУО, нормативните актове на МОН, КТ и др. 

Изработването на плана се базира на анализа на резултатите от контролната дейност на 

директора, както и цялостната дейност на училището през предходната учебна година и е във 

връзка с плана за контролна дейност на РУО- Пазарджик. 

Целта на контролната дейност е осигуряване спазването на нормативните изисквания за 

системата на училищното образование и създаване на условия за пълноценно и оптимално 

функциониране на дейностите в училището; участие в процеса на подобряване на качеството 
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на предлаганото от училището образование и постигане на максимално добро съответствие 

между държавните образователни стандарти и постигнатите резултати на училищно ниво.  

Обект и предмет на контролната дейност на директора са : 

• Дейността на учителите и другите педагогически специалисти във връзка с 

организацията и провеждането на образователния процес в училището. 

• Изпълнение на задълженията от страна на учители и длъжностни лица при 

организиране и провеждане на изпити. 

• Дейността на педагогическите специалисти, работещи в училището, по оказване на 

обща и допълнителна подкрепа на учениците със специални образователни 

потребности. 

• Спазването на Правилника за вътрешния трудов ред от работещите в училището. 

• Правилното водене и съхраняване на учебната и училищната документация от 

определените длъжностни лица. 

• Работата на административния, помощния и обслужващия персонал. 

Използваните методи и форми на контрол са наблюдение; проучване и анализ на 

документация; обсъждане; самооценка от учители и други педагогически специалисти и 

социологически методи: анкетиране на ученици, учители, родители; беседа с ученици, 

учители, родители и др. 

Контролната дейност се осъществи чрез текущи и тематични проверки, както и с 

наблюдение, анализиране и коригиране.  

 Извършени са Административен контрол – 30 , Педагогически контрол - 23, 

превантивен контрол- 11. Изготвени са съответните констативни протоколи.  

През учебната година се обърна внимание на методическата подкрепа на педагогическите 

специалисти и административен персонал чрез осъществяване на превантивен контрол.  

Превантивен контрол :  

• Изготвяне на седмичното разписание за I и II учебен срок; 

• Осъществяване на допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

• Организиране на обучение от разстояние в електронна среда 

• Организиране на дейностите по проект „Подкрепа за успех“ 

• Комуникация и взаимодействие на класните ръководители и педагогическите 

специалисти с родителите на учениците; 

• Водене и съхраняване на Книгата за резултатите от изпитите на учениците 
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• Организация на дейностите за занимания по интереси при условията на наредбата 

за приобщаващото образование; 

• Изпълнение на задълженията на класните ръководители по организацията на 

задължителното обучение на ученици, превенция на отпадането от училището, 

създаване на благоприятна образователна среда и др.  

• Предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на учениците; 

• Допълнителни задължения на учителите като класни ръководители; 

• Осъществяване на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

в часа на класа 

Педагогически контрол :  

• Текущ контрол на работата на групите за допълнително обучение по проект 

„Подкрепа за успех“; 

• Тематичен педагогически контрол „Ефективност на урока. Прилагане на иновации, 

организация на  електронни уроци, учебни проекти“- наблюдавани 5 учебни часа;  

• Провеждане на обучението по БДП – наблюдение на 2 учебни часа; 

• Организация и провеждане на допълнителни консултации от обща подкрепа – 

наблюдавани 20 учебни часа по БЕЛ и математика – за ученици от IV -VII клас 

(изготвен 1 констативен протокол); 

• Организация и дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие от 

ресурсния учител в училището; 

• Организация и дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие от 

психолога в училището 

• Организация на работата на групите за занимания по интереси, формирани при 

условията на Наредбата за приобщаващото образование- наблюдение на 3 

занимания на три групи за занимания по интереси; 

• Наблюдение на учебни часове за организация и качество на обучението по БЕЛ и 

математика в IV и VII клас- наблюдавани са 5 учебни часа. 

•  Наблюдение на часове на учители с малък стаж- 2 учители, 2 учебни часа;  

• Професионалната дейност на учителя в процеса на обучение и педагогическите му 

умения при организацията и провеждането на образователния процес в учебния час 

– 3 учебни часа 

• Организация на дейностите по самоподготовка в групи за целодневна организация 

на учебния ден- 2 занимания 
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• Дейността на групите по проект „Равен достъп до училищно образование в 

условията на кризи“; 

Административен контрол :  

• Ежемесечен контрол на изпълнението на индивидуалния учебен план на ученик 

със специални образователни потребности; 

• Ежемесечен контрол на присъствието на учениците в училище, на отразяване на 

отсъствията в електронния дневник и набелязване на мерки за намаляването им; 

• Спазване на изискванията за изготвяне на график за класни и контролни работи за 

I и II учебен срок; 

• Спазване на изискванията за провеждане на изпитите за определяне на годишна 

оценка на учениците от самостоятелна форма на обучение през януарска и юнска 

сесии; 

• Водене е съхранение на Регистрационната книга за издадените документи за 

завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация; 

• Водене е съхранение на Регистрационната книга за издадените удостоверения; 

• Водене и съхранение на Книгата за регистриране на заповедите на директора; 

• Спазване от учителите на изискванията за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците в края на I учебен срок и в края на годината;  

• Правилно водене на електронните дневници- по 1 път на учебен срок; 

• Спазване на работното време от педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал; 

• Водене и съхраняване на документацията по трудовоправните отношения; 

• Изготвяне на индивидуален учебен план на ученик със СОП преди приемането му 

от педагогическия съвет; 

 

Резултатите от контролната дейност показват, че:  

• педагогическите специалисти спазват ДОС за оценяване по отношение на 

ритмичността на оценяване,  

• своевременно отразяват отсъствията в електронния дневник, съхраняват 

оправдателните документи ; 

• Организират много добре учебните часове и занимания в целодневна организация 

на учебния ден; 
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• Административният и помощно-обслужващият персонал ефективно изпълнява 

задълженията си; 

• Воденето на училищната документация е съгласно изискванията. Пропуски се 

наблюдават при своевременното оформяне на отсъствията на учениците от 

класните ръководители в края на месеца поради непредставяне  или закъснено 

представяне на извинителните документи от родителите.  

• Все още голяма част от педагогическите специалисти не използват технологиите 

ефективно в учебния час. Почти не разработват собствени електронни ресурси 

(освен презентации); 

• Не се работи целенасочено за формиране на ключови компетентности у учениците.  

 

IV. Изводи 

В плана за контролната дейност за следващата учебна година: 

• Да продължат проверките по спазване на ДОС за оценяване , за информация и 

документите, за организация на дейностите  

• Да продължи да се осъществява ежемесечен контрол на посещаемостта на 

учениците в учебни часове и отразяване на отсъствията им в дневника 

• Да се осъществява ежемесечен контрол на изпълнението на ИУП на учениците.  

• Да се осъществи проверка за изпълнение на дейностите по обща и допълнителна 

подкрепа  

• Да се планират проверки за прилагане на интерактивни и иновативни методи на 

преподаване и учене, както и използване на различни технологии в учебният 

процес. 

• Да се планира контрол за работа по формиране на ключови компетентности на 

учениците; 

• Да се осъществи контрол върху попълването и воденето на електронните 

дневници. 

• Да се работи с родителите за недопускане на отсъствия на учениците по 

неуважителни причини. Контрол на представените медицински бележки. 

 

Дейности  по Безопасност на движението по пътищата 

 председател на комисията Анета Бързаков 
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Подготовката по БДП  се провежда съгласно утвърдените от министъра на образованието 

и науката Концепция за обучението на децата и учениците по БДП и учебната документация 

за различните класове, и като обучение по модули, и чрез дейности в други форми. Дейностите 

по обучението се включиха в училищния учебен план Списък- образец №1. Учебният 

материал  се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми на всеки клас. 

Преподаденият учебен материал  се отразява задължително  в часовете по ЧК. Редовно да се 

провеждат задължителните часове по безопасност на движението по пътищата (БДП)  

Осъществява се  контрол върху учебния процес по БД и провеждането на планираните 

мероприятия от Директорът на училището. Интегрира  се обучението по БДП с другите учебни 

предмети. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа  запознаха 

учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището. Класните ръководители  

проведоха беседа-разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение. 

С учениците от I-VII  клас учителите  провеждат ежедневно 5-минутка краткотрайно 

занимание напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и 

задълженията им за безопасно поведение на улицата. След завършване на учебните занятия 

учителите и възпитателите на подготвителната група и 1-ви клас лично  извеждат учениците 

и да ги изчакват да се разотидат. На първата родителска среща съвместно с родителите  се 

определи най-безопасният маршрут от дома до училището и обратно за учениците от 1 и 2-ри 

клас. Класните ръководители  раздадоха на родителите за попълване декларации, в които да 

определят кой ще води и ще прибира детето от училище или то само ще се придвижва – за 

учениците от 1 до 4ти клас. В същите  се отбележи желанието на родителя как ще се движи 

ученика в района около училището. Припомняне на безопасните маршрути за движение на 

учениците от 3-ти и 4-ти клас ежедневно. Осигуриха се учебните програми по БДП за 

съответните класове и необходимите методически ръководства и насоки на учителите. 

Направиха се тестовете във всички класове за първи и втори учебен срок и се предадоха за 

съхранение на председателя на комисията. На 27.11.2021г. се отбеляза Световния ден за 

възпоменание на жертвите от ПТП от всички ученици с презентации по класове, рисунки и 

пана.  В началото на учебната година комисията по БДП направи оглед и изготви предложение 

на Кмета за обезопасяване на района около училището. В проведената Общинска викторина 

по БДП в град Септември нашият отбор се класира на второ място.  

 

 

Училищна комисия за противодействие на училищният тормоз 

Председател Инна Краева  
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 В началото на учебната година беше направена традиционната Оценка на проблема с 

насилието и тормоза в училище чрез стандартизиран въпросник за училищния тормоз 

попълнен от учениците и учителите. 

Анализът и обобщаването на получените резултати след провеждане на анкетата показаха, 

че учениците успяват да  разграничат тормоза от еднократната агресивна проява, свързана с 

определена конфликтна ситуация. От анализа на анкетата се откроява изводът, че агресията и 

тормозът в училището ни съществуват, но силата им е драстично намаляла, в сравнение с 

предишните години. Или този път учениците са разбрали правилно разликата между 

еднократна агресивна проява и продължаващият във времето тормоз. Това е и критерий за 

ефективността на работата от психолога.  

Сравнителните диаграми  позволяват да се похвалим с напредък в преодоляването на 

агресията и тормоза в училище, спрямо предишната  година.   

Трябва да отбележим, че учениците са по-критични вече към тези прояви, откакто 

целенасочено водим беседи и презентации на тези теми и надявам се, благодарение на 

психологическите консултации, които им дават спокойствие и увереност, че в никакъв случай 

не бива да бъдат толерантни към такова неподходящо поведение, а правилната реакция в 

такива случаи е споделяне и търсене на помощ, подкрепа, закрила и разбиране.  

Това, че децата имат повече доверие в педагогическите специалисти и споделят с тях 

проблемите си е доказателство, че сме на прав път. 

За ефективното справяне с тормоза и агресията от изключително значение е да се повлияе 

и промени поведението на всички ученици в училище, а не да се съсредоточават усилията само 

върху преките извършители и потърпевши при конкретна ситуация. Това също е важно, но не 

е достатъчно. Трябва да се наблегне на превенцията на тези нежелателни прояви. Начините и 

подходите за това са различни – беседи, презентации, разговори, решаване на казуси, и други 

интерактивни форми на работа с децата, за да променят нагласите си.  

--- Тази психологическа работа трябва да се осъществява и с родителите, защото те 

използват неправилни модели на възпитание, които водят до засилване на агресивните прояви 

в училище. Най- честия съвет от родителите е „ Бий, за да не те бият” или „Бий, ако те бият” 

– модели на поведение, които учениците следват стриктно и неотклонно, въпреки подадените 

други асертивни модели на поведение в училище. Родителят е много по-важен авторитет за 

детето от всеки друг възрастен. Затова и усилията ни тази учебна година бяха насочени в 

посока информиране на родителите за правилните модели на възпитание. Това се случи чрез 
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беседите – презентации, проведени във всички класове по НП „Участвай и променяй – 

родителят, активен партньор в училищния живот“. 

Психологическа работа осъществихме и с родителите, за да осъзнаят и те неправилни 

модели на възпитание, които водят до засилване на агресивните прояви в училище. Родителят 

е много по-важен авторитет за детето от всеки друг възрастен. В училище проведохме 

тематични беседи с родителите  по време на родителските срещи с всички класове, по НП 

„Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. На тях  беше 

обяснен принципа на асертивното поведение, за да бъдат наясно на какво учим децата им в 

училище и да не става разминаване между начините на възпитание в училище и у дома. 

Тези родителски срещи се проведоха по две във всеки клас, като програмата завърши със 

заключително мероприятие – поход. Той се проведе на 14.05.2022 г., събота. Събитието беше 

туристически поход с интерактивни игри и забавления, в който участваха активно учениците, 

техните родители и педагозите от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен.  

Походът беше плануван завършек на целогодишната работа с родителите, заложена по НП 

„Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот – 2021-2022 г.“. С 

родителите на всеки клас бяха проведени по две тематични родителски срещи през първи и 

втори срок на учебната година. Темите на родителските срещи бяха „Възрастови кризи на 

учениците“, „Кариерно ориентиране“, „Екипна работа“, „Трафик на хора“, „Родителски 

стилове на възпитание“, „Киберопасности“, „Християнски празници“, групови работилници 

за развиване на умения за работа в екип.  

Чрез тематичните родителски срещи, родителите получиха знания и умения за по-

успешно родителстване. Така те бяха приобщени към училищния живот на своите деца и 

започнаха по-правилно да разбират както учителите, така и връзката училище – семейство. На 

интерактивния  поход ученици, учители и родители рамо до рамо участваха в общите, групови 

задачки и се справяха успешно с тях – търсене на пъзели от текст или картини на културни 

забележителности и после сглобяване на пъзела. След сглобяването последва представяне 

пред всички на картините и прочитане на текста. За активното участие на учениците и на 

родителите от всеки от клас те получиха грамоти от директора г-жа Лена Парова.  

Усещането за принадлежността към училищната общност беше подсилено от 

предоставените на всеки участник в похода бели шапки с логото на училището. Всички бяха 

облечени в розови тениски, символ на любовта и приятелството. Отдалече се виждаше една 

река от розово и бяло, която се движеше по пътеките на склона към местностите „Кръста“ и 

„Параклиса“ на град Ветрен. Последната спирка на розово-бялата колона бяха поляните при 

Параклис „Св. Илия“. Там участниците довършиха интерактивните игри, отдъхнаха и 
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заслужено бяха наградени, освен с грамоти, най-вече с добро настроение и задоволство. 

Преживяването беше документирано с много снимки. Всички отнесоха вкъщи приятни 

емоции и радост. Бяха заредени с прекрасни природни гледки и топли приятелски чувства. 

Походът се превърна в един красив завършек на общата ни целогодишна работа по НП 

„Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот – 2021-2022 г.“ 

--- За ефективното справяне с тормоза и агресията и тази учебна година проведохме 

комплекс от мерки и дейности, набелязани в Плана на УКС. За съжаление не успяхме всички 

да изпълним от заложеното напълно, заради дистанционно учене и отсъствие на психолога по 

болест през първи срок.  

--- И през тази учебна година залагаме на превенцията на нежелателните агресивни 

прояви, като целенасочено работим за повишаване социално-емоционалните умения на 

учениците, чрез прилагане на научените техники и методи за работа, придобити от курсовете 

на Програма „Училища за пример“. Повишаването на тези важни за функционирането на 

човек умения и компетентности, подобряват взаимоотношенията между съучениците и 

повишават чувството за благополучие в училище.  

Използваните начини и подходи за това бяха различни – беседи, презентации, разговори, 

решаване на казуси, и много нови интерактивни форми на работа с децата, с които да им 

помогнем  да променят нагласите, мислите и поведението си.  

---- От психолога в училище бяха проведени обучителни дейности по превенция и 

интервенция на ниво клас. Всеки клас има или поднови правилата на класа, с цел създаване 

на общоучилищни правила. Те са поставени на видно място в класната стая. 

--- Психологът изнесе образователни беседи с мултимедийни презентации във всички 

класове в ЧК на темите  толерантност, доброта, решаване на конфликти в училище, 

киберопасност  по повод Деня на толерантността   и Деня на Добротата през месец ноември 

и други. Чрез такива беседи се провокира и инициативността на всички ученици да участват 

и в конкурса на МКБППМН, Община Септември „Училище на Толерантност и Доброта“- 

2021г. Всички класове участваха с плакати, рисунки, драматизации, за което получиха грамоти 

и награди – тениски с логото на кампанията. Такива имаше за всеки ученик и учител.  

--- Психологът работи цяла година по проблемите на тормоза и агресията, като 

провеждаше интерактивни игри и други занимателни дейности с учениците за учене стратегии 

за преодоляването на агресията,  конструктивни начини за решаване на конфликти, чрез 

Асертивно поведение и Аз-послания и техники за контрол на гнева. Ролеви игри за групова 

сплотеност в ЧК се проведоха в почти всички класове за преодоляване на агресията и тормоза. 
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--- Председателя на УКС и психологът сформираха Ученически Комитет за контрол на 

дисциплината и доброто поведение – УКК на ДДП. В него включиха ученици с провокативно 

и агресивно поведение, както и такива със симптоми на хиперактивност и дефицит на 

вниманието, които се оказват най- честите нарушители на училищните правила и порядки. 

Членове на този УКК са по 2 ученика от всеки клас - общо 16 ученика Тяхна грижа и 

отговорност е  спазването на правилата в училище, включително на противоепидемичните 

мерки. УКК се ръководи от Председателя на УКС и училищния психолог. За спазване на 

делегираните права и отговорности на членовете на УКК  следят класните ръководители.  

--- Политика на педагогическите специалисти, класни ръководители е включване на 

учениците с агресивно поведение в алтернативни извънкласни форми и занимания – участие 

в клубове по интереси, спортни мероприятия, рецитали по повод тържества, други ученически 

изяви. Така всички деца в училище са включени и приобщени към училищния живот, 

независимо от социален статус, етническа принадлежност или успеваемост.  

--- Психологът провежда индивидуална и групова психологическа работа с ученици с 

агресивно и друго проблемно поведение за промяна на нагласите и преодоляване на 

поведенческите отклонения. Такива консултации провежда и с родители.  

--- Педагогическите специалисти работят в заедно в борбата с агресията и често си 

взаимодействат помежду си, както и с  ученици и родители  при решаване на конфликтни 

ситуации. 

--- УКС подготви отбелязването на Деня на Розовата фланелка. На 23.02.2022 г., 

последната сряда на месец февруари, учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен 

отбелязаха Деня на Розовата фланелка. Всички ученици и учители бяха облечени с розови 

тениски, в знак на съпричастност към жертвите на агресия и тормоз в училище и за да изразят 

своето отрицателно отношение към всички форми на агресия – физическа и психическа. 

Заради Ковид ограниченията отбелязването на този Ден се проведе по класове на закрито с 

викторина за агресията и тормоза, с кратки, но съдържателни драматизации по темата, а в 5 

клас ученичките бяха подготвили и два диско танца – децата танцуваха в името на Добротата 

и добрите взаимоотношения, против агресията и тормоза. Най-активните и добре 

представилите се ученици ще получат награди, но най-голямата награда за всички ще бъде 

тържеството на Добротата и толерантността, на асертивното поведение и Аз-посланията в 

комуникацията между всички участници в училищния живот.  

Учениците от начален курс изразиха своята съпричастност към Деня с два големи живи 

кръга на Добротата на двора на училището и три пъти извикаха към Вселената: „Да живеем 

без агресия!“ 
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Така Денят на розовата фланелка се превърна в своеобразен празник на Добротата в ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен. 

 

Отчет на Комисията за изпълнение на училищния план за защита  при бедствия, 

аварии и катастрофи- председател Соня Шантова 

 

Поради епидемиологичната обстановка с КОВИД – 19 в годишния план по БАКП бяха 

предвидени по–малко дейности за учебната 2021-2022 година. В началото на учебната година 

са проведени инструктажи на учителите, учениците и служителите по установения ред и с 

наличната документация. Учениците, педагогическия, непедагогическия персонал и 

родителите бяха запознати с Правилника по осигуряване на БУОВТ в училището. 

             Учениците са запознати с плана на училището за защита при бедствия, аварии и 

катастрофи и пожари и евакуационната система на училищната сграда.  

Във връзка с обучението на учениците в часа на класа, класните ръководители реализираха 

теми от защита при бедствия, аварии и катастрофи и пожар по установен график.  

 Избран е санитарен пост от ученици, преминали едноседмичното обучение по проект " 

Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения ". 

 През месец април се проведе практическо занятие – тренировка от училищния план за 

действие при подаден сигнал „ Въздушна опасност“. 

            Не успяхме да проведем тренировка при земетресение и Практическото упражнение с 

ученици за гражданска защита и медико–санитарна защита при бедствие наводнение. 

Последното занятие ще планираме и реализираме през първия срок на следващата учебна 

година. 

 

 

III. АНАЛИЗИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И КЛАСОВЕ:  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ  

• Включването им в групова работа, работа в екип и работа по проекти.  

• Продължаване индивидуалните занимания, както по време на часовете , така и по 

време на консултациите. 

• Включване на по-голяма част от учениците в прогимназиален етап в целодневна 

организация на учебния ден.  
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• Увеличаване на броя на учениците и броя на часовете за занимания по интереси за 

допълнително обучение по математика; 

• Диференцирана работа. 

• Стимулиране интереса на учениците към участие в извънкласни и извънучилищни 

форми (математически състезания, празници на математиката, занимания по интереси, 

изработване на математически табла, презентации с биографии на известни 

математици и др.) 

• Включване на родителската общност в училищния живот за решаване на проблеми в 

класа, свързани с обучението на учениците.  

• Участие на родителите в часове по математика в организирани дни на отворените 

врати. 

• Участие в национални програми и проекти насочени към повишаване на резултатите 

от обучението по математика. 

• Използване разнообразни образователни сайтове за онагледяване. 

• Повече нагледен материал – снимки, презентации, карти. 

• Системни разговори с родителите за довеждане до минимум на отсъствията, които 

допълнително  отежняват справянето с учебния материал. 

•  Поднасяне на учебното съдържание по интересен начин за провокиране на интерес и 

умения за анализиране и правене на изводи. 

• Поощряване на творческите решения 

• Увеличаване на броя на задачите и упражненията за извличане на данни от диаграми, 

таблици, текстове; 

• Изграждане на доверие между ученика и учителя. 

• Методите на преподаване да бъдат насочени към пълноценното участие на всеки един 

ученик в час, подпомагане, както на индивидуалната работа, така и на колективната/ 

работа в екип/.  

• Развитие на  сътрудничеството и подпомагане на учениците в усвояването на знания 

по предмет. 

• Продължаване на работата за развитие на социално-емоционалната интелигентност; 

• Чрез системност, контрол и допълнителни задачи да се провокира желание за редовно 

учене.  

• Да обърне внимание на практическото приложение на знанията. 

• Повече практически упражнения 
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• Повече работа в насока анализиране на информацията и достигане до причинно-

следствени връзки 

• Създаване на алгоритми за  улесняване на работа 

• Изготвяне на насочващи и спомагателни въпроси, за да могат учениците по-лесно да 

създават собствени текстове 

• Работа с родителите - да се използват всички възможни средства и методи за 

привличане им в училищния живот на детето 

 

 


