
 

 

 

 

 

 

Доклад – анализ 

за дейността на ОУ ”Христо Смирненски” -Пазарджик образователни резултати на учениците, 

квалификационна и контролна дейност през учебната 2020/2021 година 

 

І. Цели и приоритети на училищната политика 

   Основни цели и приоритети -  дефинирани в Стратегията за развитие на училището 2020-2024г., в 

Националната стратегия за учене през целия живот , ЗПУО и  Общинския план за развитие. 

Приоритети 

  1.Прилагане на образователен подход, който допринася за изграждане на мислещи, можещи, инициативни и 

адаптивни  личности. 

2.Повишаване  качеството   на образованието и обучението чрез: 

-  

а/ Опазване и укрепване на физическото и духовно здраве на учениците. 

б/ Повишаване на образователните резултати на учениците  на НВО чрез усвояване на основни умения, 

които да се превръщат в трайни компетентности. 

в/ Повишаване квалификацията на учителите  и популяризиране на положителни практики. 

д/ Активизиране и разнообразяване на извънкласните и извънучилищните форми, дейности и изяви; 

формиране на повече групи за занимания по интереси; 

е/ Използване на ефективни форми на взаимодействие между учители, родители , ученици.  

 Активни контролни  действия   за ограничаване на отсъствията, превенция на агресията в училище  и 

подобряване на микроклимата. 



ж/ Опазване  на МТБ и изграждане на стимулираща и хармонична учебна среда. 

      Организация на 2020/21 г. 

      Документи, планиращи дейността на училището: 

-  Правилник за дейността на училището;  

-  Годишен план на училището;  

- Стратегия за развитие на училището;  

- План за квалификация на педагогическите специалисти съгласно изискванията на ЗПУО.  

- Училищна програма за целодневната организация на учебния ден 1-6 клас;  

- Училищен план за повишаване на грамотността. 

-   Годишни тематични разпределения на всички учители 

- Утвърдени учебни програми за избираемите часове от разширената  подготовка;                                                                                                         

      Новата учебна година започнахме с 12 паралелки и с 53 ученици повече в сравнение с предходната учебна 

година. 

ЦОУД в начален етап – 5 групи ; прогимназиален етап – 3 ,педагогически персонал -  27, сформирани училищни 

ЕПЛР на  ученици със СОП -  13. Брой  проведени заседания на екипите : 37 

В нач.на уч.година-10 ученици на Ресурсно подпомагане.В края на първи срок – 11 ученици на ресурсно 

подпомагане.В началото на 2 срок- 12 ученици и в края на учебната година – 13 ученици. 

 

 

     Учебната 2020/21г. продължихме по- уверено в работата с електронния дневник, който улеснява работата на 

учителите  при изготвяне на  отделни справки; информира своевременно родителите за оценки, отсъствия, 

поведение. 

 

      Колеги,  

     Началото на  доклад-анализа спазих традицията по представянето му на  годишния съвет, но съдържанието 

му до края се определя от необичайната ситуация , в която бяхме принудени да се обучаваме  и тази учебна 

година. / дистанционно / и  акцент на анализа е  нашата адаптация към новите условия на обучение, 

възможностите за лична и екипна квалификация,  образователните резултати на учениците- постижения и 



слабости, НВО- 4 и 7 клас, проекти и Национални програми, контролна дейност на УР в условията на 

дистанционно обучение.  

 

Квалификационна дейност на педагогическите специалисти. 

Въпреки, че пандемичната обстановка попречи за изпълнението на плана за квалификационна дейност в 

пълен мащаб, учители от училището използваха всяка възможност се квалифицират. 

Четирима  учители придобиха 4 ПКС , 7учители  - 5 ПКС. Средствата са за сметка на националната програма 

,,Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти., Дейност 2. Прави впечатление, че 

колегите не проявиха никакъв интерес да подготвят точно и коректно документите си по отчета, а чакаха някой 

друг да ги оформи. Не би следвало да са повишили квалификацията си , а да не знаят как да оформят документи. 

Изказвам благодарност на Наталия Спасова, благодарение на която, колегите получиха средствата от програмата. 

Занапред, който не си е отчел документите правилно, няма да получи финансиране. 

Иванка Пашова се включи в обучение през месец февруари на стойност 58 лв./онлайн/ 

Заделените средства за квалификационна дейност са 6207лв. ,като съгласно КТД 50% от тях са 

вътрешноквалификационна дейност. Не са използвани по обясними причини, но до края на 2021г. могат да се 

усвоят. Предстои и обучение с фондация ,,ИГА“ през месец септември. 

През тази учебна година се изготви подробна справка за броя на кредити на всеки учител. Учителите, които 

ще бъдат атестирани през месец октомври имат необходимия брои кредити, но новоназначените учители  нямат 

такива. Следва да обърнат внимание на квалификацията си и да проявят инициативност в тази насока. 

Вътрешноквалификационната дейност е изпълнена на 16 часа за всички учители. Изказавм благодарност на 

колегата Здравко Минчев, който обучи колегите за работа в ТИЙМС, в електронния дневник и винаги споделяше 

своя положителен опит при онлайн обучението. Споделяше с колегите новооткрити сайтове в помощ на онлайн 

обучението, както и различните възможности на познатите ни платформи. 

При наложените обстоятелства смятам, че квалификационната дейност е изпълнена успешно за учителите 

от училиището, защото се използваха възможностите на различни фондации . 

    През  2020/21 година – не се изпълниха планираните открити уроци, поради наложените ограничения от 

пандемията, Но за следващата учебна година ще се планират открити уроци  и самоподготовки , занимания по 

интереси в онлайн среда. 



 

  

Мероприятия и дейности в училище  

 

   И  през тази година в рамките на плана  за празници и тържества продължи традицията важни и значими 

събития от календара да бъдат отбелязвани с различни училищни инициативи, съобразени с условията в които 

сме поставени. 

- Отбелязване на Деня на толерантността. На 16.11.2021г 

- Участие в общинското спортно състезание Златна есен.  

- Ден на розовата фланелка – на 24.02.2021г. 

- За деня на авторското право и книгата , - с децата с Допълнителна подкрепа.- 23.04.2021г. 

- Коледни празници по класове, организирани от класните ръководители и учителите в ЦОУД.  

- Спортен празник на училището. 

- За деня на детето – спортно развлекателен празник ,съвместно с още 2 училища и Пазарджишка митрополия. 

- Много изложби за Коледа, за 8 март, първа пролет, Великден.  

- Радиопредаване на 1 ноември. 

- Радиопредаване за отбелязване паметта на Васил Левски – с показано и личното творчество на учител. 

- Радио предаване за 3 март.  

- Публикации на клипове и материали в  групите  на класовете с   информация  за  : Световен ден на аутизма; 

Световен ден на хората със синдром на ДАУН.  

- Отбелязване на Седмица на четенето с ученици със СОП- четене, илюстрации на приказни герои-април 

2021 

- Отбелязване началото на пролетта  с табло -Лицето на пролетта , с оцветени рисунки „Мандала“ от 

ученици със СОП. 

- Участие в международен конкурс за изпълнение на автентични народни песни в Свиленград със спечелена 

първа награда и 100лв. за училището. 

-  Много табла за различни годишнини и празници ,както от начален етап, така и в прогимназиален етап. 

Учители в ЦОУД 



-   изложба „Златна есен“, с предмети изработени от природни материали.  „Деня на народните будители „ с 

изложба от рисунки, стихотворения и табла. 

- Организиране на изложба с изработени мартеници . 

 

 

 

 

 

      III.Постижения на учениците на национални състезания. Олимпиади. 

Национални програми  

1. Стъпала на знанието по БЕЛ . Организира се от Ганка Стоянова. Участват ученици от 5, 6 и 7 клас. 17 

ученици достигнаха до 3 кръг. Една трета от тях постигнаха максимален брой точки – 50 на финалния кръг. 

Всички ученици получиха грамоти.  

2. Спелуване на думи по АЕ. Участваха 13 ученици от прогимназиален етап. Училищният кръг се проведе в 

присъствена форма, а регионалният постави ново предизвикателство пред участниците и се проведе в 

електронна среда.  

3. 3дравко Минчев – Онлайн среща с журналистката Чернева за медийната грамотност. 

 

4.Участието в олимпиадите е следното: 
 

Номер Предмет Общински кръг  Класирани за 
областен кръг 

 

1 БЕЛ 46 17  

2 Математика 62 2  

3 История 8 0  

4 География 10 4  

5 Знам и мога 27 3  

5 Европейско  кенгуру 51 1  

     

    общо            204 Общо 27  



     

     

 

 

 

С Р А В Н И Т Е Л Н А   Т А Б Л И Ц А 

Отсъствия  по класове   за годината -  учебна  2020 – 2021г. 

№ Брой Клас

ове 

Отсъствия 

по 

уважителн

и  

причини 

Отсъствия по 

неуважителни  

причини 

Отсъствия 

общо 

 

Уважителни 

отсъствия 

средно на 

ученик 

Брой Класо

ве 

Отсъствия 

по 

уважителни  

причини 

Отсъств

ия по 

неуважи

телни  

причин

и 

Отсъств

ия общо 

Уважителн

и 

отсъствия 

средно на 

ученик 

 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 19-20 20-21 20-21 20-21 20-21 20-21 20-321 

1. 18 I а   408  408 11 24 I а   492 - 492 20,5 

2. 17 I б 596  596 24 23 I б 492 - 492 21,4 

3. 25 II 906  906 21 19 IIа 388 - 388 20,4 

4. 24 III    

а 

1022  1022 21 18 IIб 761 - 761 

42,3 

5. 21 III    

б 

523 4,5 527,5 16 26 III    739 13,5 752,5 

28,9 

6. 26 IV 360  360 10 24 IVа 831 11 842 35,1 

       21 IVб 1261 8,5 1269,5 60,5 

7. 30 V 599  599 11 29 Vа 332 8,5 340,5 11,7 

8. 23 VI     

а 

842 18,5 860,5 25 29 Vб 739 13,5 742,5 

25,6 

9. 21 VI     

б 

414 4 418 14 29 VI   540 0 540 

18,6 

10

. 
23 VII 757 15 772 26 21 VIIа 498 11 509 

24,2 

       21 VIIб 525 65 590 28,1 

  Общо 6427 42 6469 22   7588 131 7719  

 
Изготвил:   ЗДУД- Боянка  Серафимова 

 



 

 

 

 

 

                                                     ДВИЖЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА  2020 -2021г. 

Клас В началото 

на   

2019-2020г. 

Придошли напуснали В края на  

2019-2020г. 

Клас В началото 

на   

2020-2021г. 

Придошли напуснали В края на  

2020-2021г. 

Iа 18 1 1 18 Iа 24   24 

Iб 17 - - 17 Iб 23 1 1 23 

II 25 - - 25 IIа 16 3  19 

IIIа 24 - - 24 IIб 17 2 1 18 

IIIб 20 1 - 21 III 26   26 

     IVа 24   24 

IV 26 - - 26 IVб 21 3 2 21 

V 30 - - 30 Vа 29   29 

     Vб 30 2 3 29 

VI а 22 1 - 23 VI  29 2 2 29 

VI б 22 - 1 21 VIIа 22 - 1 21 

VII 23 - - 23 VIIб 20 1 - 21 

ОБЩО 227 3 2 228 ОБЩО 281 13 10 284 

 

 

Изготвил:  ЗДУД  Боянка  Серафимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

С Р А В Н И Т Е Л Н А   Т А Б Л И Ц А 

Среден успех по класове и предмети   за ГОДИНАТА -  учебна  2020 – 2021г. 

№ Класове IV IVа IVб V Vа Vб VI а VI б VI VII VIIа VIIб Среден 

успех 

Среден 

успех 

НВО НВО 

Предмет 19-20 20-21 20-21 19-20 20-21 20-21 19-20 19-20 20-21 19-20 20-21 20-21 19-20 20-21 19-20 20-21 

1. БЕЛ 5,46 5,67 5,05 5,21 5,14 4,55 4,68 4,57 5,18 4,77 4,75 4,81 4,99 5,02 56,68 58.15 

2. АЕ 5,62 5,67 5,14 5,60 5,10 5,21 5,00 5,14 5,50 4,68 5,15 4,86 5,23 5,23   

3. Компютърно  

моделиране 

Информац. 

технологии  

5,92 5,75 5,43 4,90 5,76 5,72 5,50 5,19 5,61 5,50 5,25 5,00 5,42 5,50   

4. Математика 5,50 5,46 4,67 5,30 4,86 4,72 4,68 4,52 5,18 4,5 4,25 4,14 4,91 4,75 36,30 34.76 

5. Човекът и 

обществото 
5,77 5,79 4,95          5,77 

5,37 
  

6. Човекът и природата 5,77 5,79 5,10 5,80 5,62 5,24 5,27 5,38 5,54    5,54 5,46 
  

7. История    5,50 4,72 4,76 4,95 5,19 5,29 4,95 5,15 4,62 5,18 4,91 
  

8. География    5,70 5,24 4,93 5,05 5,38 5,54 4,95 4,90 5,05 5,28 5,13 
  

9. Химия          5,32 5,35 5,10 5,32 5,23 
  

10. Физика          5,27 5,65 5,10 5,27 5,38 
  

11. Биология          5,32 5,70 5,38 5,32 5,54 
  

12. Технология и 

предприемачество 
6,00 6,00 5,95 5,93 5,72 5,62 5,59 5,48 5,71 6,00 5,30 4,86 5,80 

5,59 
  

13. Изобразително 

изкуство 
6,00 6,00 5,86 5,97 5,72 6,00 5,83 5,76 5,97 5,96 5,95 5,95 5,91 

5,92 
  

14. Музика 6,00 6,00 5,81 6,00 6,00 6,00 6.00 5,95 6,00 6,00 6,00 6,00 5,99 5,97 
  

15. ФВС 6,00 6,00 5,90 6,00 5,93 5,83 5,61 5,43 6,00 5,77 5,95 5,67 5,85 5,90 
  



16. ИУЧ-БЕЛ 5,60 5,75 5,00 5,30 5,17 5,10 4,77 4,52 5,75 4,64 4,55 4,38 5,01 5,10 
  

17. ИУЧ - Математика 5,60 5,71 4,67 5,30 4,76 4,55 4,55 4,57 4,79 4,23 4,10 4,19 4,87 4,68 
  

18. ИУЧ – човекът  и 

природата 

   6,00 6,00 6,00 6.00 6.00 6,00 - - - 5,99 
6,00 

  

 Средно 5,77 5,80 5,29 5,57 5,41 5,30 5,25 5,22 5,58 5,19 5,21 5,01 5,42 5,36   

   5.75 5.17  5.07 4.98   5.24  4.78 4.64  5.24   

Изготвил:   ЗДУД- Боянка  Серафимова 

 

 

Посочените данни дават ясна картина за образователното развитие на учениците от ОУ,,Христо 

Смирненски“ - Пазарджик. Прави впечатление, че успеваемостта е приблизително близка по годишен успех и 

донякъде в резултатите от НВО, макар че говорим и сравняваме различни ученици. Въпреки това се вижда и 

работата на учителите. За мен тя е успешна. И така НВО 7 клас са показали следните резултати  

 

 

 

 

 

  

БЕЛ- 7 

клас 

За 

училището 

За 

областта 

За 

страната 

   

 

58.15 47.19 53.86 

МАТЕМ

АТИКА -

7 кл.  

За 

училището 

За 

областта 

За 

страната 

 34.76 30.94 37.94 

 



  

    1.  В изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование от началото на учебната година  са 

сформирани и функционират 8 групи за занимания по интереси с ученици от 1 до 7 клас. 

2. Равен достъп до училище в условията на криза. Получени са 24 лаптопи,  които можем да предоставяме на 

учениците срещу декларация, че ако го повредят ще оправят щетата за тяхна сметка. Отговаря : Боянка 

Серафимова и Ирина Урдева. 

3. Създаване на привлекателна архитектурна среда – стаята за занимания по интереси.  

4. Иновации в действие- обмяна на опит с иновативно училище в друга община. 

 5.По ИКТ – създаване на защитна онлайн среда. 

6. Библиотечно дело в малки пространства – до края на 2021г. проектът ще се реализира и ще създаде комфорт 

и възможност за отдих с книга в ръка в училищна среда.  

7.НП,,Без свободен час“ модул ,,Без свободен час в училище“ – Използват се максимално възможностите на 

програмата и около 90% от  заместваните часове се изплащат по нея. 

Изготвени, но неспечелени проекти: 

1.Изработи се проект по ПУДОС за беседка при малката сграда. 

2. Консервация и реставрация на сградата на малкото училище. 

 

 

1V. Педагогически и административен контрол 

Численост : 33. От тях 27 педагогически персонал, 2 административен и 3 помощен персонал. 

 

 

V Педагогически контрол: 

      Педагогическият контрол включва проверка в присъствена среда и по време на онлайн обучението. От 

приложените 12 протокола на педагогически контрол 7 от тях са за проверки по време на онлайн обучението. 

      Административният контрол включва спазване на работното време, дежурствата и присъствие на учениците 

в часовете и в ЦОУД. В протоколите са вписани забележките , но под формата на указание. Но в  следващата 



учебна година ще бъдат вписвани предписания, а при необходимост и наказания за учителите, които не 

изпълняват изискванията в ЗПУО, ПДУ, ПВТР. 

През цялата учебна година се изпълняваше контролна дейност, която не е отразена в констативни 

протоколи. Бяха направени много устни забележки за спазване на дежурството, за присъствието на ученици в 

ЦОУД, за поведението на учениците в клас и междучасието, организация на дейностите в ЦОУД. 

 Контролната дейност не  изпълни  в пълен обем своето предназначение, защото много колеги продължават 

да  неглижират някои дейности ,пазарят се когато трябва да заместват отсъстващ колега,  понякога влизат в 

ненужен спор за постигане на  собствени ползи,  Съжалявам, че и тази година трябва да повторя че междучасието 

и свободните от преподаване часове влизат в работното време и се изпълняват работни задачи по документация, 

по Школо, по търсене на различни сайтове в помощ на учениците. Има колеги, които , влизат в спор с колегата, 

който изготвя седмичното разписание и търсят удобство за тях , особено в петък.  Тази порочна практика ще се 

прекрати, защото седмичното разписание се прави за удобство на учениците, не за учителите.   

  

Административен контрол: 

 

-Книга на подлежащите-   Прегледана 

- Главна класна книга - Прегледана 

-Електронен дневник- Извършена проверка и приведен в готовност за архивиране.  

-Заседание на МО и комисии, планове на МО-  предадени 

-Доклади за дистанционно обучение – налични  

 

 

2.  Компенсиране на установените пропуски на учениците чрез усвояване нивото на съответните 

знания, умения и отношения по конкретното учебно съдържание. 

 1.  Провеждане на   допълнителна работа с учениците, особено от 7 клас за попълване на пропуски във 

връзка с обучението в електронна среда./ по математика и БЕЛ/ консултации/ 



- Избор на интересни учебни задачи в часовете за активиране на познавателните възможности, чрез които по- 

лесно допълват пропуснатото учебно съдържание . 

- Силна мотивация за постигане на високи учебни резултати.  

 

 МТБ 

 

   За подобряване на МТБ , изграждане на позитивна учебна среда в началото на учебната година и   за 

поддръжката и през 2021/2022 г. ще се изпълнят следните дейности: 

1. На родителска среща родителите да подпишат декларация, че са уведомени, че при повреда на материалната 

база, повреденото се възстановява. 

2. В часа на класа да подпишат договор за опазване на материалната база  и спазване на правилата в училище, 

като задължително е те да бъдат изписани  и под тях да се подпишат. 

3. Учителите да проявяват системен контрол по опазване на базата и спазване на дисциплината в класа. 

4. На всеки 2 месеца да почистват индивидуалните си шкафчета при засилен контрол от класния ръководител. 

5. Да се информират родителите винаги , когато има проблем и когато ученикът заслужава похвала. 

6. Да се изгради дежурство с учениците. Отг. Н. Спасова  

 

 

 

 

 

Въвеждане на награди. 

Според мен не бива да бягаме от предложения за награди на учителите , когато община Пазарджик , дирекция 

,,Образование и култура“ иска предложения за учители, които да награди. В колектива има доказали се с висок 

професионализъм колеги, инициативни и нестандартни в педагогическото си ежедневие и е време да покажем, 

че сме способни да надмогнем собственото си его и да отдадем заслуженото на отличилите се колеги. 

7. Създаване на комисия за награждаване на заслужили учители.    
VІІІ . Обществен съвет. 



  В училището  функционира Обществен съвет съгласно  ЗПУО, чиито правомощия са регламентирани в 

Правилника за създаването, устройството и дейността. Основната му цел е подпомагане развитието на училището 

и  осъществяване на граждански контрол на управлението му/съгласува УУП, избора на учебници, Стратегията 

за развитие на училището.                                

                                                                                                                     

Проект за дейности за успешно стартиране на учебната 2021-2022 

1.Всеки учител да поднови и допълни професионалното си портфолио. 

                                                                                   Срок: м.септември 2021 г. 

                                                                                   Отг.: педагогическите специалисти  

                                                                                    Контрол – Б. Серафимова 

 

2.Формиране на групи за занимания по интереси към наредбата за приобщаващо образование и подготовка на 

документацията. 

                                                                                Срок: м.IX- X,2021г. 

                                                                                Отг.директор,  

 

3.Подобряване на учебната среда за началото на новата учебна година/ ремонти, обзавеждане .  

                                                                                  Срок:IХ,2020г. 

                                                                                  Отг. директор,  

 

 

 

4.Създаване на комисия за награждаване на заслужили учители    


