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Организацията и подготовката на учебната година протече 

съобразно изискванията на нормативната уредба.

Учебната година започна при нормална обстановка с общо 

172 ученици ,разпределени в 9 паралелки , съответно 6 

паралелки в начален етап с 102 ученици и 3 паралелки в 

прогимназиален етап с 70 ученици.

От тях 3 ученици в индивидуална форма на обучение и 7 

ученици с индивидуални учебни планове.

Учениците са  обхванати в целодневно обучение -4 групи в 

начален етап и 1 група в прогимназиален етап с общо 102 

ученици.



 В края на учебната година отчитам изпълнение на почти всички  основни задачи 

поставени в началото .

 Общите ми наблюдения са,че учебният процес протече нормално.Учениците  са 

усвоили минимума знания.По- голямата част от тях имат отношение към 

изученото ,по-малък е процента на учениците ,които нямат отношение  към 

учебния процес. 

 Като цялостна оценка на работата на педагогическият колектив е много добра и  

отлична в някои области ,като включването в олимпиади и състезания през тази 

учебна година.



МЕТОДИЧЕСКИ КОНТРОЛ:

През  на настоящата учебна година бяха извършени   цялостни 

проверки/общо 40 КП протокола/ на училищната документация 

/ дневници, главна книга, книга за подлежащите на 

задължително обучение и други /. Проверките бяха 

осъществени  от директора и заместник -директора. 

Констатациите са много добри  ,при което се установява ,че 

няма съществени пропуски.

ИЗВОДИ: добра предварителна подготовка за часа при по-

голямата част от учителите, умело използване на интерактивни 

методи на преподаване и учене и успешно прилагане на  

методите  за оценяване постиженията на учениците. При работа  

с елетронните устройства  учителите усъвършенстват  своите 

умения за работа с технологиите . При ОРЕС една част от 

учениците  не се  включваха  постоянно ,някои закъсняваха ,но 

в общи линии ,обучението вървеше добре. Като   общ извод –

учениците бяха   пасивни  и без съществени постижения.



АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ:

През настоящата учебна година бяха извършени проверки на училищната

документация. Проверките бяха осъществени както от директора и 

заместник-директора. Констатирано беше добро водене на училищните 

документи - данните се попълваха редовно, грешките се коригираха 

своевременно.

От направените проверки е констатирано, че не  се допускат много грешки в 

електронния дневник. Препоръчително за всички учители е при попълване на 

електронния дневник да се работи в спокойна обстановка, за да не се 

допускат грешки. 

Факт е, че повечето родители осъществяваха системен контрол върху 

резултатите от обучението и възпитанието на децата си и това още повече се 

наблюдаваше по време на електронното обучение, когато някои от  

родителите активно се включваха в образователния процес, особено при най-

малките ученици. 

Многократни бяха и проверките на другата документация /техническа, 

технологична,

трудово-правна, стоково-материална и финансово-счетоводна/.



Осъществяван бе  контрол по опазването и поддържането на МТБ на 
училището, по трудовата дисциплина на всички членове на училищната 
общност, както и по финансовата дисциплина.
Част от  осъществявания контрол се отразява в КП и по-голямата си част не е 
отразена.

През новата учебна година е необходимо по-добро познаване и точно
прилагане на основните нормативни актове, регламентиращи дейността на
педагогическия персонал и прилагане Правилника за дейността на
училището за недопускане на нарушения и повишаване нивото на
комуникиране учител-родител-ученик-учител-родител. 

През вторият учебен срок  в училището бяха извършени 3 проверки от РУО 
София обл. ,едната с присъствието и обхвата  на децата , другата  относно 
осъществяването на контрол по БЕЛ  и другата изпълнението на дейностите по 
проект „Равен достъп до учил.образование при условия на кризи“.
При трите проверки  при констатациите не се установяват пропуски. 



Образователно -Възпитателна работа

Сравнително добре се работи в тази насока в училището. Целият 

педагогически персонал  полага нужните усилия ,като  се спазват 

отбелязаните  мероприятия. Отбелязват се празниците с изложби и табла. 

Учениците се включват   в общоучилищните ,общински състезания , конкурси 

,олимпиади, състезанията в начален етап към „Сдружението на българските 

начални учители.

През тази уч.година се работи много обстойно с проблемните ученицици, 

проведени бяха срещи с родителите, срещи с представители на ДПС, 

наложени бяха санкции на проблемните ученицици  ,повече работа с 

медиатора към училището и това даде донякъде  положителни резултати, а 

при малък процент се отчита отрицателен резултат.



УСПЕХ:

Общ упех на училището-Мн.добър 4.53

Преминават в горен клас -156 у-ци  ,на поправителни изпити 16 у-ци

Завършват годината: 1кл.-Мн.добър 5.23 , 2 кл.-Мн.добър 4.77 , 3 кл.-

Мн.добър 4.99 ,4 кл.-Мн.добър-4.65 

I-IV кл.-Мн.добър 4.81 

В първи клас преобладават отличните оценки -17  на брой , 2 кл.-също 

преобладават отл.оценки , в 3 кл.-по техническите предмети преобладават 

отлич.оценки ,а по основните средните и добрите. 

5 кл- Добър 4.13   ,6 кл.- Добър -4.19,7кл. Добър-4.47

V-VII кл.-Добър 4.26

В 5 кл.- съотношението между отлични и средни оценки е еднакво , в 6 кл –

преобладават добрите оценки , 7 кл.-еднакво съотношение между средни и 

много добри оценки .



УСПЕХ  НВО:

Ключов момент в работата на всяко училище.

Много добра организация и протичане,няма грешки и създадени 

проблеми,  изпитите преминаха спокойно  и предоставена навреме 

информация., както в 4кл., така и 7 кл.

Резултати:

4 КЛАС- БЕЛ -59.32 ,Математика-39.82  . Успехът в цифри-БЕЛ-4.35   ПО 

МАТЕМАТИКА-3.41

7 КЛАС-БЕЛ -46.00 ,Матем. -23.82 ,АЕ-86.45 . Под 16 т.- 2 ученици по 

БЕЛ, 9 ученици по математика.

Успехът в цифри-БЕЛ-4.07  , по  Математика-3.31,АЕ-Отличен 5.50



Движение на у-ците :

В нач.на годината-172 от тях преместили се в друго

у-ще -4 у-ци,придошли-5 у-ци,отпаднали-0 у-ци,

в чужбина -0 ,останали в края -173 у-ци.



Проекто-решения за учебната2022/2023г.

1.Стремеж към обхващане на повече ученици 

в извънкласната дейност в училище.

2.Повече индивидуална работа с изоставащите ученици.


