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СУ „Никола Вапцаров“

Oтчет-анализът  за УВР в училище за учебна 2020/2021 година 

е разработен въз основа на :

❖ Проведената  контролна дейност на директора                                                

❖ Информация от ЗУД

❖ Докладите и анализи по обединения и комисии
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В началото на учебната година: Към 30.06.2021 г.:

Напуснали/Преместени – 5; Придошли – 3

Преминал в самостоятелна форма – 8

брой ученици 350

брой паралелки 17

Групи в ЦДО 7

самостоятелна форма 18

брой ученици 340

брой паралелки 17

Групи в ЦДО 7

самостоятелна форма 26
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I „а“ 26 V ”a” 25 IX „б“ 16

II „а“ 18 VI “a” 30 X „а“ 18

III „а“ 18 VII “а” 23 X „б“ 19

IV „а“ 14 VIII ”а” 20 XI „а“ 22

IV ”б” 15 VIII „б“ 20 XI „б“ 15

IX „а“ 19 XII „а“ 22
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• I клас – 25 ученика

• II клас – 18 ученика

• III клас – 18 ученика

• IV клас – 25 ученика

• V клас – 24 ученика

• VI клас – 25 ученика

• VII клас – 23 ученика

Общ брой (I-VII клас): 158 ученика
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През учебната 2020-2021 година функционират 

7 групи в ЦДО

❖ Положително:

- Възможност за по-пълноценно усвояване на учебния материал;

- включване в разнообразни дейности по интереси;

- работа в екип;

- възможност за откриване заложбите на всеки ученик.

❖ Набелязани проблеми:

- слаба мотивация за учене;

- агресивно поведение;

- проблемна дисциплина и нетрайна концентрация на вниманието;

- занижен контрол и слаб интерес от страна на родителите.
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Общ брой:
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15705 15954

2778,5

1066

2020/2021 2019/2020

Изв. Отсъствия Неизв. Отсъствия
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Причини за отсъствията:

1. Закъснения за учебни часове;

2. Недостатъчен или липса на контрол от страна на родителите;

3. Липса на интерес към някои от изучаваните предмети;

4. Липса на мотивация за учене.

5. Пандемия COVID 19

Мерки за намаляване на отсъствията на учениците:

1. Съвместни дейности с родителите ;

2. Индивидуална работа на класния ръководител с учениците;

3. Провеждане на консултации с педагогическия съветник  и директора на 

училището;

4. Включване на учениците в занимания по интереси;

5. Провеждане на ежеседмични активни консултации със семействата на 

учениците.



СУ „Никола Вапцаров“

4,90
5,06

4,71 4,85
4,53

5,40

3,82

4,90

3,81

4,29 4,22

4,82 4,93
5,18

4,72 4,80

Среден успех



СУ „Никола Вапцаров“

Контролна дейност на директора 
Методи на контрол и проверка в изпълнение на контролната дейност:

• Педагогическия контрол е наблюдение и анализ на педагогическата дейност, проверка 

на документацията;

• педагогически контрол/наблюдения на уроци;както и уроци наблюдавани в TEAMS

• Административния контрол включва проверки по воденето на училищната 

документация, проверки по спазване на вътрешния трудов ред, спазване на седмичното 

разписание, проверка на административния и помощен персонал;

• Резултатите от контролната дейност са отразени, чрез писмени протоколи в Книгата за 

контролната дейност на директора – 225 бр., а самите протоколи се съхраняват в 

класьор. Формулирани са недостатъците, дадени са необходимите препоръки, и срока 

за отстраняване на пропуските. Проверените лица са запознати с резултатите от 

проверките, проведени са разговори за отстраняване на пропуските;

• Ангажираността  на учениците по време на учебните часове, включването им в час, 

необоснованите отсъствия от  online часовете в училище, работата с родителите трябва 

да бъдат приоритет за следващата учебна година.
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Клас I II III IV Общо: 

Закуска
26 18 18 29 91

Обяд Средно 50

Платен частично от училището
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Изхранването се осъществява от фирма – кетаринг, която доставя сутрин в 7.40 ч. 

топлата закуска и на обяд в 11.30 ч. топлият обяд в предварително опакована за целта 

еднократна опаковка.

Менюто на фирмата доставчик е съобразено със Наредба №37 от 21 юли 2009 г. за 

здравословно хранене на учениците.

Здравословното хранене на учениците се постига чрез:

▪ Осигуряването на пълно-зърнести продукти;

▪ Осигуряването на плодове и зеленчуци (пресни, замразени, сухи, консервирани с 

ниско съдържание на сол/захар);

▪ Осигуряването на мляко и млечни продукти; 

▪ В менюто се включва риба най-малко един път седмично.

Учениците от начален етап в СУ „ Никола Вапцаров” гр. Хаджидимово всяка седмица 

получават плодове и зеленчуци спрямо сезона от Национална програма „Училищен 

плод” , както и мляко и млечни продукт по БДС от Национална програма „ Училищно 

мляко”,.
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Клас I II III IV V VI

Брой 0 2 1 3 3 6

Клас VII VIII IX X XI XII

Брой 2 15 11 14 17 9
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Видове стипендии Брой ученици

I-ви срок 

2020/2021г.

II-ри срок 

2020/2021г.

За отличен успех 66 56

Социална стипендия/ 

по доход
22 22

За инвалиди/сираци
5 5
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Видове санкция 2020/2021г

забележка 32

предупреждение за преместване в 

друга паралелка
6

Предупреждение за преместване в 

друго училище
4

от дневна в самостоятелна 10

спиране на детски добавки
17
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Националното външно оценяване по Български език и литература и Математика в  4 клас 

се проведе на 27  и 28 май 2021 год. На него се явиха 26 ученици по  български език и 

литература и 27 по математика.

Резултати   - БЕЛ

1.С брой точки от 40 до 50 са получили   - 12 ученика 

2.С брой точки от 30 до 40 са   - 5-ма ученика

3.С брой точки от 20 до 30 са  - 3 ма ученика

4.С брой точки от 15т. до 20т. –са 4-ма ученика

5.Под 15точки  - 2-ма ученика

Съпоставка на средните резултати на учениците от НВО 4клас по български език и 

литература. Среден процент от максималния брой точки:

Ниво училище  - 70.31%            Момчета - 54.92  Момичета  85.69

Регионално ниво  - 77.29%        Момчета  - 62.00   Момичета   -81.39

Национално ниво  -74.67%        Момчета  -71.42    Момичета  -78.02
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Резултати  -Математика

1.С брой точки от 40 до 50 - 3 ученика

2.С брой точки от 30 до 40   10 ученика

3.С брой точки от 20 до 30 точки  -7 ученика

4.С брой точки от 15 до 20 точки  - 4 ученика

5 .Под  15точки  - 3 ученика

Съпоставка на средните резултати  на учениците  от НВО 4 клас по математика. Среден 

процент от максималния брой точки.

1.Ниво училище   - 57.74%           Момчета -46.93       Момичета - 69.38

2.Регионално ниво  - 64.04%            Момчета -62.64      Момичета - 65.43

3.Национално ниво   -63.16%            Момчета -62.96       Момичета  -63.37

От направената съпоставка можем да кажем, че резултатите са добри. Съотношението 

между текущите резултати и тези на НВО, с малки изключения, се припокриват. Няма 

драстични отклонения особено при по-слабите ученици. Това според нас се дължи и на 

новата структура на теста, който включва повече въпроси със свободни отговори, което 

затруднява преписването, особено по български език и литература.
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• Среден успех по БЕЛ – Добър 4,02

• Среден успех по Математика – Добър 3,59 

От общо 23 ученика  на  НВО 

БЕЛ                                                    Математика   

С оценка 5.50-5.99   - няма                    С оценка 5.50-5.99   - няма

С оценка  4.50-5.49  – 7 ученика            С оценка  4.50-5.49  – 4 ученика        

С оценка  3.50-4.49    – 7 ученика           С оценка  3.50-4.49    – 7 ученика                                                                        

С оценка  3.00-3.49  - 8 ученика              С оценка  3.00-3.49   - 5 ученика

С оценка 2.00-2.99    - 1 ученик               С оценка 2.00-2.99    – 7 ученика 
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Предмет Брой 

явили се 

ученици

Среден 

брой точки 

за 

училището

Среден брой 

точки за 

област

Среден брой 

точки за 

страната

Български 

език и 

литература

23 44.48 53.74 53.86

Математика 23 32.54 37.06 37.94

Сравнителна таблица  

НВО 7 клас
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Предмет Брой явили 

се ученици

Среден брой 

точки за 

училището

Среден брой 

точки за 

страната

Български език 

и литература

36 16.39 20.50

Математика 36 11.08 13.84

Сравнение с минала година не може да се прави, тъй като това е първия випуск

с НВО – 10. клас по новата учебна програма.

1. 39-50точки – 1 ученик 

2. 30–38 точки – 2 ученика

3. 20.5–29.5 точки – 8 ученика 

4. 11.5–20 точки – 14 ученика

5. 5–11 точки – 7 ученика 

6. под 5 точки – 4 ученика

БЕЛ

1. 39-50точки – няма

2. 30–38 точки – няма

3. 20.5–29.5 точки – 8 ученика 

4. 11.5–20 точки – 14 ученика

5. 5–11 точки – 7 ученика 

6. под 5 точки – 4 ученика

Математика
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Предмет Брой явили се 

ученици

Среден успех

Български език и литература 23 4,39

Биология и ЗО 12 4,87

Математика 2 4,06

Английски език 7 5,00

География и икономика 1 4,12
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Мерки за постигане на по-добри резултати

в НВО и ДЗИ

• Да се въведат ИУЧ по Български език и литература и Математика;

• Да се създаде организация за провеждане на пробни тестове формат 

ДЗИ и НВО в часовете и през свободното време на учениците;

• Да продължи и да се утвърди създадената организация за 

преструктуриране на учебното съдържани по БЕЛ и Математика в полза 

на часовете за упражнения;

• Създаване на условия за повишаване познавателния интерес и 

мотивацията на учениците за учене;

• Компенсиране на установените пропуски на учениците чрез 

установяване нивото на съответните знания, умения и отношения по 

конкретно учебно съдържание;
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• Взаимодействие с родителите

• Диагностика и качествен анализ на постигнатите от учениците 

знания, умения и отношения във връзка с конкретно учебно 

съдържание;

• Да се прилагат иновативни и интерактивни методи на обучение;

• Ефективно използване на часовете за консултации /групово и 

индивидуално/;

• Да се използва проектния метод като мощна интерактивна форма 

на работа за провокиране на творческото мислене на учениците;

• Трудните задачи да се упражняват с необходимата честота по 

съответния предмет през цялата учебна година и станат обект на 

преподаването в по-долните класове;

• Да се провежда вътрешно училищно оценяване по формата на 

ДЗИ и НВО и задълбочен анализ на грешките и пропуските на 

учениците.
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2020-2021

Предмет Участвали Класирани

Знам и мога 17 3

Български език и литература 31 17

Математика 28 11

География и икономика 15 2

Физика и астрономия 7 4

Биология и ЗО 9 3
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Проведени дейности:

• Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски с музикално – поетична 

композиция;

• Участие в състезанието „Знам и мога“

• Месец март е изпълнен с мероприятия, интересни за децата. Посрещнахме баба 

Марта и изработихме табла с мартенички. Отбелязахме празника на мама - 8 март, 

като изработихме интересни картички и подаръчета.

• През м. април проведохме Ден на здравословното хранене. Представена бе 

интересна презентация с учениците от III клас .

• През цялата година участвахме  в състезанията към СБНУ, където в края 

спечелихме 8 сребърни и 2 златни медала.

• Проведоха се уроци в IV клас от учители в прогимназиален етап с цел по-плавен 

преход към V клас.

• През  II срок се проведоха откритите уроци при г-жа Близнакова , г-жа Райкова и 

г-жа Галова.

Отчет-анализ на работата  на методическото 

обединение на „Началните учители“
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Проведени дейности:

• Проведени бяха открити уроци, където колегите показаха 

професионализъм и ангажираност от страна на учениците:

- Открит урок в 7 клас с г-жа Каймаканова на тема“Око“;

- Открит урок по математика в 5 и 7 клас с г-жа Стоянова

- Открит урок по математика в XI клас с г-жа Кирова и г-жа 

Мървакова

- Бинарен урок в 5 клас на тема „Математика по ноти“

• Посещение на учениците от IV клас за по-добра приемственост;

• Традиционното състезание на МО е отложено за м. октомври 2021 г.

Отчет-анализ на работата  на методическото 

обединение на „Природни науки“



Успех по предметите от природни науки:

клас Математика Физика и 

астр.

/ЧП

Химия 

и ООС

Биология и 

ЗО

География и 

икономика

ИТ

V 4,50 3,52 3,64 4,32

VI 4,59 4,50 3,60 4,85

VII - 3,86 4,24 4,56 3,95 4,27

VIII”a” 4,80 4,80 4,35 5,44 4,45 5,25

VIII”б“ 3,12 2,87 3,56 3,60 3,24 2,92

IX“а“ 4,63 4,20 3,87 5,44 4,27 4,47

IX“б“ 3,62 2,93 4,00 3,93 3,29 4,15

X“а“ 3,60 3,17 3,94 3,94 4,06 4,83

X“б“ 3,53 3,10 4,22 3,57 3,88 4,63

XI“а“ 4,27 4,23 4,82 4,95

XI“б“ 4,40 4,47 5,00 5,07
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• Отбелязване на Европейския ден на езиците с откриване работата по Европейски 

проекти е-Twinning,  за 2020 - 2021г. от г-жа Глушкова, г-жа Карамихалева и г-жа 

Христова и с представяне на кратки драматизации на английски  език от учениците 

в 4 и 5 клас.

• Участие на ученици в онлайн състезания, олимпиади и конкурси.

- конкурс за есе на тема: “Зеленото бъдеще на България-моят принос“, организиран от

фондация Българска памет. Финалист в конкурса е ученичка от 12 клас - Маргарита

Каравчева.

-конкурс за есе на тема: “Бог е любов“, категория „Проза-5-6 клас“ Първо място

спечели ученикът Тодор Агъдов от 5клас.

-конкурс-есе, категория „Проза-8-12 клас“. Тема: „Нашите корени“, организиран от

Българско тракийско дружество.

• Проведе се  онлайн  състезание по английски език  с учениците от 8 до 12 клас на 

тема: „ Най –точният и бърз  превод от български на английски и обратно“.

• На 04.03.2021 се проведе БИНАРЕН  ИНТЕРАКТИВЕН УРОК с учениците от 8а и 

8б клас.  На тема: „ Библия-обобщение“. В този час наблюдавахме обобщение на 

обичаи, традиции и 10 божии заповеди с ученици от всички етноси.

Отчет-анализ на работата  на методическото 

обединение на „Хуманитарните науки“
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Открити уроци през м. май-юни:
• Госпожа Воденичарова представи урок – обобщение  в 4 клас по английски език. 

Работният език изцяло бе на английски, а активността на децата почти на 100%. 

• През месец юни в 8 „а“ клас, изнесе интерактивен урок г-н Караянев на тема:“Защо 

трябва да опазваме културното историческо наследство?“

• Открит урок в 11 „б“ клас по английски език с преподавател Виолета Карамихалева

на тема: „Fashion in the world”.Изработиха се лого на тема “МОДА“, представяне, 

дискусия и въпроси.Темата бе съпроводена от видеоклип за „Българската мода от 

миналото до днес“. Учениците  показаха отлично владеене на английски език под 

ръководството на г-жа Карамихалева.

• При изключителен интерес премина интердисциплинарния урок по  родолюбие по  

литература при госпожа Глушкова в 6 клас на 15 юни 2021г.

• Изключителен интерес предизвика  у колеги и ученици интерактивния урок  в 9а  

при г-жа Мамова на тема: „Четенето на българите от Възраждането до днес“ - урок 

обобщение.

Отчет-анализ на работата  на методическото 

обединение на „Хуманитарните науки“
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Проведени дейности
• месец май – проведе се спортен празни в с. Абланица. Участие взеха

учениците от начален етап – 1 – 4 клас.

• месец юни – проведе се спортен празник, в който взеха участие всички

класове от училището.

Забележка: поради епидемиологичната обстановка в страната някои от

предварително замислените спортни празници не можаха да се

осъществят.

Отчет-анализ на работата на методическото 

обединение на „Техническите предмети“
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Проведени дейности:
• Проведоха се открити онлайн уроци, които показаха уменията на учениците и 

техните учители.

• Поради пандемичната обстановка, плануваното масово участие на учениците в 

Тържествата по случай Националния празник на България - 3 март, се проведе 

онлайн.

• На родителска среща с родителите на зрелостниците бяха запознати с 

изискванията и регламента за провеждане на ДЗИ. Изпита протече без особени 

прояви.

• Плануваното за 9 май ученическо самоуправление не можа да се осъществи, 

поради обективни причини. По същото време се проведе планувано обучение на 

педагогическия колектив в гр. Банско.

• Тази година по традиция се проведе тържествено изпращане на Випуск 2021 

година  и отбелязване на 24май – ден на славянската писменост и българската 

просвета и култура, но в ограничен кръг.

Отчет-анализ на работата  на методическото 

обединение на „Класните ръководители“
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Проведени дейности

• По случай 19-ти февруари – 148 години от обесването на Васил Левски, комисията 

подготви презентация и материал за Апостола, с които да се запознаят учениците в 

часа на класа. Във фоайето на 2-я етаж оформихме кът посветен на Дякона. 

• ІІ-ри клас с ръководители Татяна Близнакова и Стойка Коемджиева, представи пред 

учениците от начален етап музикално-поетична композиция, посветена на живота и 

делото на Левски. Класовете подготвиха табла за класните стаи.

• 3-ти март–Национален празник!

На класните ръководители за часа на класа беше подготвен материал, по случай 143-

годишнината от Освобождението на България от турско робство.

Празника се отбеляза с поетична композиция, която споделихме в сайта на училището 

и онлайн пространството. Във фоайето на втория етаж се оформи кът посветен на 

празника.

Отчет-анализ на работата  на Комисията по 

тържествата
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Проведени дейности:

• ІІ-ри клас с ръководители г-жа Татяна Близнакова и г-жа Стойка Коемджиева ни 

представиха музикално-поетична композиция и презентация по случай Деня на 

водата.

• По случай Деня на Земята четвъртокласниците с ръководители г-жа Евгения Галова 

и г-жа Таня Попова представиха презентация пред учениците от начален етап.

• Макар с ограничена аудитория, заради пандемичната обстановка се осъществи 

отбелязването на 24-ти май- Ден на славянската писменост и култура, и 

изпращането на випуск 2020-2021 година. Емоционално протече и абитуриентския 

бал на дванадесетокласниците.

• По случай 1-ви юни – деня на детето, учениците  от I до III клас се разходиха до 

градския парк, където показаха състезателния си дух в различни игри подготвени от 

техните учители.

Отчет-анализ на работата  на Комисията по 

тържествата
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Проведени дейности:
• През втори учебен срок на учебна 2020/2021 година се проведе между училищен 

турнир по волейбол 10-12 клас. 

• Наши ученици от начален етап участваха в спортните игри, организирани от 

училището в с. Абланица. 

• През месец юни се проведе училищен масов крос в 4 възрастови групи. 

Организиран бе и спортен полуден. Проведени бяха спортни игри по футбол, 

баскетбол, волейбол и народна топка. 

• Всички отличили се ученици в различните състезателни игри бяха наградени. 

• С някои класове се проведоха екскурзии с цел опознаване на природно-научни и 

исторически забележителности. 

Поради епидемиологичната обстановка не се проведе състезанието “Млад 

огнеборец”.

Отчет-анализ на работата Спортната комисия
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Отчет-анализ на комисия БДП

Обучението по БДП е неразделна част от организацията на учебно-възпитателния процес в 

часа на класа. Всеки класен ръководител изготвя план за възпитанието и обучението по 

БДП, който план се изпълнява в часовете на класа и се провежда предимно в класната стая.

Глобални теми:

• „Отивам на училище“ с подтеми „Знам безопасния път“, и „Мога да пресичам 

безопасно“;

• Движение с велосипед, маркировки на пътя, етика на пътя, пътни знаци, 

пресичане на жп прелези.

• В училището е изградена площадка за обучение по БДП. В 5 клас е проведен 

урожк в часа на класа по БДП със служители от пътна полиция, гр. Гоце 

Делчев.

Комисията отчита резултатите от обучението по БДП като успешно за  

учебната 2020-2021 г. и възлага на администраторите  да 

проконтролират  тематичното  нанасяне на часовете в електронния  

дневник на класа.  
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Отчет-анализ на комисия по ЗБУТ

Комисията по ЗБУТ насочи своята дейност по изработване на 

неоходимата документация в училището:

• Бланки с инструктаж на всеки работник;

• Книга за проведен инструктаж;

• План за работа при зимни условия;

• Инструктажни карти за всеки клас;

• Инструктажи на служителите работещи в кабинети;

• План за БАК и действие при пожар;

• Пропускателен режим в училището;

• Оглед на цялата сграда и двора, констатиране и отстраняване на 

нарушения, с цел опазване здравето и живота на учениците и 

персонала в училище.
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Отчет-анализ на комисия по ПАБ

За правилно и безопасно протичане на учебните занимания, комисията 

контролираше и съблюдаваше изпълнението на набелязаните 

меропроприятия в плана, като всяко нарушение се отстраняваше 

своевременно.

Мероприятия:

• Запознаване на учениците с евакуационния  план на училището;

• Провеждане в часовете на класа теми от тематичния план на ПАБ;
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Целта на ЦОУД е да създаде възможност за общуване ш опознаване на децата от 

различни социални, етнически и културни общности. Освен това в целодневната 

организация у учениците се изграждат умения  и навици за самостоятелно учене, 

формират се у тях здравословни навици.

Часовете в ЦОУД се разпределят в три блока:

• Блок А – Организиран отдих и физическа активност

• Блок Б – Самоподготовка

• Блок С – Занимания по интереси

Дейности в групите:

▪ Откриване на учебната година;

▪ Есенна изложба от природни материали, плодове и зеленчуци;

▪ Активно участие на учениците в седмицата посветена на Вапцаров

▪ Коледна украса в класната стая

▪ Наблюдение на презентация „Опасностите, които крият интернет 

платформите“ от участници в програмата „Еразъм-плюс“ – 4 клас

Отчет-анализ на работата на учителите ЦДО 

I – VII клас
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• Отбелязвяне на годишнина от обесването на Васил Левски;

• Учениците от 6 клас нарисуваха портрет на Васил Левски;

• Изработване на мартеници и картички за 8-ми март;

• Изготвяне и представяне на презентации за Здравословното хранене;

• Изработване на Великденски кошници;

• Активно участие в състезанията организирани от СБУ, където се представиха 

много добре;

• Отбелязване Деня на Земата и Деня на водата в начален етап;

• Учениците от 7 клас изготвиха презентации за Деня на Земата;

• Кратка литературно-музикална композиция, изнесена от учениците от първи 

клас по случай 24 май – Ден на славянската писменост и култура;

• Празник на буквите в първи клас;

• Изработване на постери за Деня на думата „Благодаря“

• Рисунки от избрани моменти от изученото в 5 клас произведение „Котаракът в 

чизми“;

• Изработване на коледна украса, която „можем да изядем“;

• Посещение на кино в гр. Гоце Делчев;

• Ученици от 7 клас участваха в обучение на тема „Безопасност в мрежата“ и 

получиха сертификати за участие по програма „Еразъм“.
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За корекция на езиково-говорните аномалии в кабинета са заведени 34 деца:

• с дисартикулии – 9 ученика

• с дисграфия – 19 ученика

• с общо изоставане – 2 ученика

• деца със СОП – 4 ученика

Обхваща децата от 1 до 7 клас.

При децата с дисграфия ,с общо изоставане и с дисартикулии се работи по групи.  

При децата със СОП се водят индивидуални занятия. Обучението продължава и през 

следващата учебна година. 

При децата с дисграфия и дислекция има подобрение в писането и четенето.

В края на втори срок са изписани 11 деца.

Отчет-анализ на работата на логопедичния кабинет
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За учебната 2020-2021г. пед. съветник работи за проучването и 

подпомагането на психичното развитие и здраве на децата от училището,  

чрез диагностична, консултативна и посредническа дейност, а именно:

• Периодично проучвателно посещаване на занятия на класовете, в които 

има деца, нуждаещи се от подкрепа и корекционно-възпитателна работа;

• Статистика за изтеклата учебна година:

➢ Срещи с ученици - 526

➢ Срещи с родители - 164

➢ Срещи с институции -52 

➢ Срещи и разговори с класни ръководители и преподаватели- 131

➢ Посещения в класовете- 72

➢ Посещения по домовете - 46

➢ Телефонни разговори - 131

➢ Разглеждани теми -94

➢ Помощни дейности - 1169

Отчет-анализ на работата на педагогическия съветник
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• Постоянно взаимодействие  с учителите и техните класове за обмен на важна 

информация относно различни показатели за определяне на нуждата от 

подкрепа за личностно развитие на учениците, както и за наличие на деца в 

риск;

• Координиране процеса на приобщаващо образование в училището и екипите за 

допълнителна подкрепа на учениците със СОП.

• Презентации в работа по групи на материали с цел превенция на 

противообществените прояви, зависимости, както и обществено значими 

заразни болести;

• Участие с  деца в извънкласни мероприятия;

• Комуникация и обмен на материали с други колеги с цел супервизия на 

работата;

• Съвместна работа с инспектор детска педагогическа стая към МВР гр. Гоце 

Делчев, отдел „Полиция“, отдел „Закрила на детето“, социалните служби;

• Работа по проектите в училището;

• Периодични консултации за обмяна на информация с класни ръководители , 

учители  и родители с цел разпознаване на проблематиката и определяне на 

типа помощта за всяко нуждаещо се дете;

Отчет-анализ на работата на педагогическия съветник
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• Провеждане на изследване и изготвяне на оценка на тормоза в началото на учебната 

година чрез Механизъм за противодействие на уч.тормоз- фокус групи. 

Изготвяне на последващ анализ и препоръки за справяне с тормоза, касаещи  и 

включващи цялата училищна общност.

• Периодично посещаване и групова работа с деца от занималните, в които е 

установено, че има нужда от корекционна работа за преодоляване на девиантно и друг 

тип проблемно поведение;

• Консултации с родители – лично и по телефона за набиране на информация и 

насочване на родителите към ефективни действия за справяне с  девиантно, тревожно 

или друг тип асоциално поведение;

• Индивидуални консултации  и групова работа с ученици от начален, среден и горен 

курс от два типа : периодични и инцидентни:

Отчет-анализ на работата на педагогическия съветник
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- Инцидентни – случващи се без насрочване на среща с цел разрешаване на казус;

- Периодични - с деца, нуждаещи се от постоянна обща подкрепа за преодоляване на проблемно 

поведение, затруднение в обучението, проблемни взаимоотношения и  нередовно посещение на 

часовете, както и за цялостно подпомагане за успешно личностно развитие на учениците( със 

съгласие на родителите):

▪ От начален курс - проведени са консултации с деца от първи, втори, трети и четвърти клас;

▪ От среден курс –индивидуални консултации с възпитателно-корекционна цел и с цел изясняване 

и разрешаване на конкретни асоциални прояви на ученици, подпомагане на взаимоотношения 

между ученици, родители и учители.

▪ Организация по сформиране  и ръководене на Ученически съвет– периодични заседания на 

уч.съвет за дискутиране на различни актуални теми;

▪ изготвяне на мини плакати  за доброто социално функциониране в училище и в живота на 

учениците; организация и участия на уч.съвет в мероприятия с  благородни цели, презентиране 

на видеа материали и анализиране на съдържанието им с цел превенция на противообществено 

поведение и превенция на зависимости, на празници на училището;

▪ Съдействие на учители за справяне с дисциплина и асоциално, девиантно поведение, както и с 

проблемна комуникация с родители и ученици. Същата дейност е извършвана и дистанционно 

по време на дистанционното обучение.

Отчет-анализ на работата на педагогическия съветник



СУ „Никола Вапцаров“

ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ:

• Избор на членове на ученически съвет;

• Първо заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство;

• Организиране на група на УС в интернет мрежата;

• Приемане за плана на дейността на УС през учебната 2020/2021 г.;

• Празнично отбелязване на Деня на народните будители ;

• Международен ден на ученика; 

• Световен ден за борба срещу насилието;

• Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН ;

• Участие в организацията на патронен празник на училището;

•Участие в проектни дейности, участие в програма Училище – посланик, 

участия в цялостния празничен календар на училището.
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Отчет-анализ на училищния координационен съвет за справяне с 

тормоза в училище на „Механизма за противодействие на 

училищния тормоз“ 

• Периодични срещи - разговори с родители на проблемни ученици и със самите 

ученици;

• Периодични срещи с отдел „Полиция“, Детска педагогическа стая, отдел за 

„Закрила на детето” във връзка с прояви на ученици;

• Актуализиране на Регистъра с имената на ученици с проблемно поведение;

• Разработване и разглеждане в часа на класа на теми, свързани  с преодоляване на 

агресията, анонсиране на проявите на толерантност, превенция на тормоза и 

насилието в училище, кражби;

• Периодични срещи с отдел „Закрила на детето”, отдел „Полиция”, Детска 

педагогическа стая;

• Своевременна и адекватна намеса от страна на Координационния Съвет при 

разрешаване на проблеми с ученици с асоциални прояви; 



СУ „Никола Вапцаров“

Изпълнение на програмата 

за превенция на ранното напускане на училище 

Дейности:

• Съвместно с класните ръководители и социалните служители се организираха 

неформални срещи разговори с родителите на рискови ученици, консултации по 

предмети, индивидуална работа в групите ЦОУД;

• Включване на застрашените ученици в групи по различни извънкласни дейности. 

Подобряване на резултатите от самоподготовката чрез индивидуална подкрепа;

• Съвместно с медицинското лице да се организираха  лектори по теми, свързани с 

проблема;

• Активиране на взаимодействия с родители и ученици.Извършено е обследване на 

социален и семеен статус на учениците от І клас; Проведени са индивидуални 

срещи с родители на ученици от класа;

• Обогатяване на извън-класните дейности – участия в състезания, тържества и др.;

• Посещения по домовете на ученици, които са допуснали голям брой неизвинени 

отсъствия;

• Оптимизиране на процесите на педагогическото взаимодействие в съответствие с 

добри практики по модела „училище – семейство“.
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Изпълнение на програмата за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Допълнителна подкрепа:
• уязвими групи в СУ „Никола Вапцаров“ са деца и ученици, диагностицирани със специални

образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца сираци и

полусираци, деца бежанци, деца от различни етнически групи, деца с изявени дарби и деца с

други идентифицирани потребности.

• със специални образователни потребности са 4 ученика.

• имаме 2 ученика със заявени и документирани хронични заболявания, които също получават 

допълнителна подкрепа;

• деца от различни етнически групи- всички от тази група с идентифицирани потребности 

също са включени в допълнителна подкрепа/ това е проект „Подкрепа за успех“/;

Обща подкрепа:

• В СУ „Никола Вапцаров“ функционира училищна библиотека, ръководено от учител ЦОУД,

която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от общата подкрепа на

децата и учениците.

• Описаните в ПУД морални и материални награди също така са част от предоставяната от СУ

„Никола Вапцаров“ обща подкрепа.

• За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко 

ангажирани институции. 
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Доклад за ефективност от съвместната работа с 

институциите        

Доклада включва в детайли съвместната работа със следните институции: 

Общинска администрация, кмета на общ. Хаджидимово, отдел „Закрила на 

детето“, гр. Хаджидимово, отдел „Полиция“, гр. Хаджидимово, отдел 

„Закрила на детето“, гр. Гоце Делчев, Детска педагогическа стая, гр. Гоце 

Делчев;

• 27 работни срещи с отдел „Закрила на детето“;

• 7 работни срещи с отдел Полиция;

• 2 работни срещи с отдел „Закрила на детето“- гр. Гоце Делчев;

• 1 работни срещи с Детска педагогическа стая – Гоце Делчев;

• 1 работни срещи с отдел „Наркотични вещества“ - Благоевград

През тази учебна година, част от консултациите и срещите с институциите 

отново се провеждаха онлайн, поради въведените ограничения и 

дистанционното обучение!
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➢ Към настоящият момент, училището работи по следните проекти и програми:

• Подкрепа за успех – 12 групи;

• Без свободен час;

• Образование за утрешния ден;

• Библиотеките, като образователна среда;

• Еразъм + , Калейдоскоп, Играем и учим за младостта, Всички имаме място под слънцето;

• Квалификация на педагогическите специалисти;

• Осигуряване на съвременна образователна среда;

• Иновации в действие;

• ИКТ;

• Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот;

• Площадки за обучение по БДП;

• Аз и гората- 100 броя /явор, червен дъб, конски кестен/;

• Училище – посланик на Европейския съюз;

• Равен достъп;

• eTwinning проекти – „Седемте чудеса на света“,  „Забавлявай се, учи, играй“, „Какво, ако 

учениците бяха учители“;

• Спечелен е проекта за Приобщаващо образование, който предполага оборудване на 

кабинет за работа с ученици със СОП;

Отчет на работата на комисията по европейски програми и 

проекти
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ДЕЙНОСТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР

Във връзка с отношението на учениците към образователния

процес и спазване на изискванията за редовното посещение на учебните

занятия от Правилника за дейността на училището са извършени:

17 телефонни разговора

10 срещи разговори

56 посещения по адресна регистрация

Те са документирани в 83 протокола, с които са запознати класните

ръководители, педагогическия съветник и директора на училището г-жа

Петрелийска.



СУ „Никола Вапцаров“

ДЕЙНОСТИ НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ

В началото на учебната година започнах работа с трима ученика, през 

месец декември към групата се присъединиха още двама ученика, а от 

началото на февруари още един ученик, а в края на месеца един ученик 

беше преместен в III ОУ “Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев (с 

подкрепа на ЦСОП) .
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Анализ на часовете по Религия-Християнство

Да бъдеш учител е не лека задача, защото ти трябва да отговаряш на хиляди 

въпроси, които вълнуват всяко дете. И всеки отговор е индивидуален в зависимост от 

нуждите. Всеки учител влага частица от себе си, за да научи децата на това, което 

изисква необходимия предмет. Учителят по Религия-Християнство трябва да изпълни 

една не лека задача, да работи с душата на детето, с неговите чувства и страхове, но 

тук на помощ идва молитвата, истинската връзка с Бог.

Особено вълнуваща е срещата с първокласниците, защото те са бял лист , върху 

който трябва да се пише със златни букви. Там се полагат основите върху, които после 

ще се изгради една личност, която със собствения си пример ще възпитава. И така 

започнахме от най-важното, значението на молитвата-общуването на децата с Бога. 

Представиха се повече от блестящо. Групите по Религия бяха от  първи до седми клас.

Важното е учениците да виждат в лицето на учителя и приятел точно това е

основната задача на учителя по вероучение.

Да спечели доверието на учениците и те да се чувстват спокойни, да споделят

проблемите, да търсят помощ и съвет. Децата съумяват да преоткрият силата на

вярата и молитвата и водени от любовта, на която ни учи Иисус Христос стават

личности, които променят света към по-добро и вдъхват вярата на обществото.
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Обучение в електронна среда

/Дистанционно обучение в платформа Тиймс/

Положителни страни Минуси

Умения за работа в електронна среда;

Работа в екип

Работа с много помощни материали и 

средства;

Гъвкавост, ангажираност;

Ползване на видеа, аудио, текст, 

тестове на сравнително по- ниска 

цена;

Изграждане на самодисциплина, 

отговорност;

Подобрена комуникация с 

родителите;

Завишена отговорност и контрол от 

страна на родителите;

❖ Липса на интернет връзка;

❖ Неработещи камери, микрофони;

❖ Работят на групи от едно 

устройство;

❖ Липса на дисциплина на учене;

❖ Липса на необходимите технически 

умения;

❖ Липса на директен контакт със 

съученици, учители;

❖ Ограничени взаимоотношения;



Анализ

на дейността на медицинската сестра

Изследване на физическа дееспособност - Всички ученици, покрили
нормативите за физическа дееспособност са получили оценка над среден (3).
 От 342 ученика при изследване на физическата дееспособност никои не е

получил оценка под 3 / три /;
 Брой ученици, освободени от часовете по физическо възпитание – 0/нула/ ,

имаме само 3/трима/ ученика с по облекчен режим;
 Брой ученици, включени в групи по лечебна физкултура в училище - няма

Диспансерно наблюдение - Ученици със Заболявания, които изискват 
диспансерно наблюдение – 3 /трима/

Регистрирани заболявания и аномалии при основния профилактичен преглед 
на учениците, проведен в периода януари - декември, отразен в личните им 
профилактични карти:

Общ брой прегледани ученици – 342

 Захарна болест (диабет) – 2 ученика;

 Затлъстяване – 30 ученика;

 Епилепсия – 3 ученика;

 Смущение в зрението – 1 ученика;

 Хипертонична болест – 3 ученика;



Анализ

на дейността на медицинската сестра

Имунизации – всички ученици подлежащи на имунизации според имунизационния 

календар на Р. България са извършени

Регистрирани заразни заболявания – до този момент за тази учебна година нямаме 

регистрирано заразно заболяване;

Въшливост – от м. септември до м. юни са регистрирани 20 ученика с паразити;

Пряко участие и упражняване контрол за спазване на противоепидемичните мерки по 

време на провеждане на ДЗИ и НВО – 7, 10 и 12 клас;
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Препоръки

➢ Да продължаваме да търсим най-верните пътища  до успеха!

➢ Да бъдем търпеливи, внимателни и самокритични!

➢ Да намираме в грешките положителните изводи и позитивни оценки!

➢ Да бъдем такива, каквито желаем да бъдат нашите ученици!

➢ Да продължим в посока да привличаме родителите, като наши 

партньори!

➢ Да продължим все по- успешно да превръщаме училището в средище за 

творчество, учене и духовно израстване!

➢ Да бъдем искрени и добронамерени!

➢ Нека всеки един от нас бъде по-отговорен и по-активен при изпълнение 

на поставените ни задачи!

➢ Само така радостта от постигнатото ще бъде обща!



УЧИЛИЩНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА УЧЕБНА 2020- 2021ГОДИНА 

МОЖЕТЕ ДА ПРЕГЛЕДАТЕ В САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО:

https://su-hdm.com/

ИЛИ FACEBOOK СТРАНИЦАТА:

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%A3%D0%9D%D0%B8%D0%B

A%D0%BE%D0%BB%D0%B0-

%D0%92%D0%B0%D0%BF%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-

%D0%B3%D1%80%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%

B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE-2193529810977357
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