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I. Държавен прием и движение на учениците  

1. Държавен план - прием  

В началото на 1-ви срок на учебната 2021-2022  година в училището започнаха 

обучението си 230  деца и ученици в дневна присъствена форма на обучение, които са с  

11 повече от предходната учебна година и 2-ма ученици в самостоятелна форма на 

обучение, 4-ма в комбинирана форма на обучение и 2-ма в индивидуална форма на 

обучение.  Училището предоставя подходяща образователна среда за обща и 

допълнителна подкрепа на учениците.  

Сформирани са 10 паралелки /9 предх. година/, както   следва:   

• 2 подготвителни групи;  

• 2 в начален етап на основното образование- целодневна организация;  

• 1 в прогимназиален етап на основното образование;  

• 5 паралелки в гимназиален етап, две в 8  и по една в 9, 10 и 11 клас;  

• През последните две години се запазва тенденцията за прием в първи 

клас, където сформирахме една паралелка.   

 В резултат на дейността на екипа за държавен план-прием   доведохме до много 

успешно сформиране на две паралелките с прием след 7 клас. В паралелкатите бе 

постигната максимална пълняемост 26 ученици.   

Дейността на екипите за прием бяха в посока на: предварително проучване на 

желанията на подлежащите на задължително обучение ученици; проведена рекламна 

кампания; успешна проектна дейност. През следващата 2022/2023 учебна година е 

планиран и прием на учениците след 7-ми клас по нова специалност- 0.5 паралелка 

„Асистент на лекар по дентална медицина“, като бяхме подкрепени от Община Бургас, 

Български зъболекарски съюз- гр. Бургас, множество дентални клиники и браншови 

организации.  Получихме одобрение на ниво РУО и очакваме окончателната заповед на 

министъра на образованието и науката. 

И тази година обучението на учениците в СУ „Иван Вазов“ продължава на 

едносменен режим- сутрин, но през следващата учебна година трудно ще решим  

проблема с недостиг на кабинети и вероятно двете училища в сградата ще преминат на 

обучение в двусменен режим. Групите  за ЦОУД – 3 на брой са следобед.  

2. Движение на учениците  

 В началото на учебната година - 223 деца и ученици.  

 В края на срока – 230 деца и ученици, разпределени както следва:  

• в подготвителна група А – 17 в началото  и 19 в края ;  



• в подготвителна група Б-17 в началота и 20 в края; 

• в начален етап на основното образование - 38 в началото  и 39  в 

края;  

• в прогимназиален етап на основното образование - 22 в началото  

и 23 в края;  

• в гимназиален етап - 131 в началото  и 134 в края.  

  

 ПРИДОШЛИ УЧЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА – 8, като са дошли от други училища 

в града и  страната.  

1- новозаписан ученик в 1-ви клас  

в ИФО, в резултат на механизма за обхващане и задържане на ученици.  

ПРЕМИНАЛИ В ДРУГА ФОРМА на обучение - 4 от 1-ви и 2-ри клас в КФО.  

ПРЕМЕСТЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА : 1 ученичка  в училище 
в друго населено място.  

ЗАМИНАЛИ В ЧУЖБИНА С РОДИТЕЛ -2 ученици. 

  

Дейности по подготовка на учебната година   

1. Планирането и организирането на дейностите в СУ „Иван Вазов“ е извършено 

с приетите и актуализирани от Педагогическия съвет:  

o Правилник за дейността на училището;  

o Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд;  

o План за контролната дейност на директора и зам. – директорите  

o Годишен план на дейностите за учебната година ; 

o Училищен план за квалификация на педагогическите кадри и Правила за 

участие на персонала в квалификационна дейност;   

o Актуализирана Училищна стратегия  и план за изпълнението й; 

 o Графици за спортни дейности / ДЧФВС, класни и контролни работи;  

o График на учебния процес  

Осигурена е задължителната училищна документация, съобразно 

изискванията на  ДОС за информацията и  документите в системата на 

училищното и предучилищно образование.  

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

помагала.  

2. Подобряване и модернизиране на материално – техническа база:  

СУ „Иван Вазов“ е съвременно училище с обновена и адекватна учебна среда. 

Преди началото на учебната 2021-2022 г. беше извършен цялостен ремонт на стаята 

на ППГ“Б“, където да започнат обучението си децата от втората подготвителна група. 

Компютрите в един от компютърните кабинети бяха изцяло подменени с лаптопи и 

шкафове за зареждане, получени по НП „Равни условия за образование в условията 

на кризи“ и МОН, изцяло бе преоборудван и кабинета на училищния психолог по НП 

„Подкрепа за приобщаващо образование“, бяха закупени и множество дидактически 



материали за работа с децата със СОП. Добрите условия са предпоставка за  

ефективен образователно - възпитателен процес.  

Непрекъснато се допълва и подобрява техническото оборудване: Изградена е нова 

мрежа за безжичен интернет в училището с  цел улесняване работата на учителите и 

за независим достъп от учениците, а административният акаут даде възможност и за 

независимо изпълнение на служебните задължения.  

Продължава работа и дългогодишната школата по керамика към училището, в 

която най-малките деца и ученици имат редовни занятия.  

През месец януари беше монтирана и пожароизвестителна система в сградата на 

училището.  

3. Кадрова обезпеченост  

• Общ брой  педагогическия персонал: 29, 22-ма на постоянен трудов 

договор  

• Брой непадогически персонал: 6  

  

 

4.2. Квалификационна дейност   

В съответствие с изикванията на Наредба № 12 за статута и професионалното 

развитие на педагогическите специалисти, почти всички преподаватели са преминали 

обучения и са придобили по два квалификационни  кредита, а само малка част от тях 

имат по един.  

 4.2.1.  Училищната  програма  за  квалификация  на  педагогическите  

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

изпълнява, всички учители преминаха и вътрешноинституционална квалификация за 

Изготвяне на личен план за развитие; Практически умения за работа с деца със СОП; 

Изготвяне на портфолио на педагогическия специалист; Прилагане на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз.  

           4.2.2. Квалификационна дейност в училищните екипи за ключови 

компетентности- заложени са дейности за:  

4.2.2.1. Избор на председател, изготвяне и приемане на план за работа на 

училищния екип за ключови компетентности през учебната година, обсъждане на 

анализа на експертите от РУО за изминалата учебна година и рамка за  анализ на 

резултатите от НВО по предложение на МОН;  

4.2.2.2. Анализ на входящите равнища по предмети и набелязване на мерки 

от всеки учител за отстраняване на пропуските.  

4.2.2.3. Уеднаквяване на критериите за оценяване знанията и уменията на 

учениците. 

II.  Организация, изпълнение и контрол на дейностите по осигуряване на 

здравословни  и безопасни условия на обучение, възпитание и труд:  

Организацията на дейностите по осигуряване на здравословни  и безопасни 

условия на обучение и труд се осъществява съобразно Правилник за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Разработен е  План 



за действие при бедствия и съгласуван с началника на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“.    

Електрическата и отоплителната инсталации се поддържат в изправност.   

Преди началото на отоплителния сезон е направена профилактика на 

отоплителната система. Редовно се извършва подаване  на гориво. Съгласно плана на 

училището за действие при зимни условия е осигурен поддържащ режим на работа на 

отоплителната система, изключващ възможността за възникване на аварии.  

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

В началото на учебната година училищния медицински кабинет  е снабден с 

необходимите медикаменти за оказване на долекарска помощ и неинвазивни бързи 

тестове за COVID 19.   

 III.   Контролна дейност  

1. Вътрешно-училищен контрол  

Обект на контрол през първия срок бяха:  

• Планирането, организирането, провеждането и резултатността на 

учебния процес;  

• Правилното водене на задължителната училищна документация и 

стриктно спазване на Наредба №8 за информацията и документите в 

системата на предучилищното и училищно образование.  

• Ритмичност на изпитванията и стриктно спазване на Наредба №3/за 3,4,7 

клас/ и Наредба № 11/2016г.за оценяване резултатите от обучението на 

учениците;  

• Допълнителната работата с  ученици със слаби оценки-планове и графици 

за обща подкрепа.  

• Организация на квалификационната дейност в училище.  

• Работата по изпълнение на националните програми на МОН.  

  

1.2. Справка за контролната дейност на директора и зам.- директор УД  

  

1.2.1.   

Извършените проверки са свързани с:  

Спазване на работното време;  

Спазване на графиците за консултации, за работа с класа, за 

ДЧФВС/сп.дейности; 

Спазване на часовете за „Занимания по интереси“;  

Спазване на дежурството;  

Работа с училищната документация; 

                     Провеждане на входящ контрол; 

                     Редовно провеждане на часовете на ученици от 

СФО и КФО.  

Планиране подготовката на учениците от 7 клас за НВО;  

Планиране подготовката на учениците от 10 клас за НВО;  



Резултатите от проверките са отразени в констативни протоколи. 

Драстични нарушения на правилника за вътрешния трудов ред не са 

установени.   

2.2. Констатации от проведените проверки:  Тематични 

проверки  

•  Относно планиране и предварителна подготовка за учебните часове:  

Наблюдава се добро годишно планиране , съобразено с ДОС за учебното 
съдържание и изискванията на учебната програма по предмета. Учителите 
проявяват гъвкавост и творчество при планирането на учебния процес.   

 Преобладаващо учителите извършват добра предварителна подготовка за учебните 
часове. Обмислят се различните компоненти на урока, осъществява се целесъобразен 
подбор на дейности и задачи за часа, като планираните задачи изцяло съответстват на 
темата и дават възможност за прилагане на наученото.  

Налице е адекватно и обстойно целеполагане в обучението, като целите на 

обучението са ясно формулирани и изцяло съответстват на предвиденото учебно 

съдържание.  Учителите умеят да извеждат на преден план главното и същественото от 

учебното съдържание. Изложението на учебното съдържание е логично и достъпно, на 

разбираем и точен език.   

          Индивидуализация и диференциация на обучението  според 
образователното ниво на учениците- прилага се от голяма част от учителите в 
прогимназиален и гимназиален етап, поради това че се  съобразяват със степента на 
готовност за НВО.  
•  Контрол и оценяване постиженията на учениците  

Важен момент  в работата на учителя е използване на разнообразни методи 

и стратегии за изпитване и оценяване постиженията на учениците и 

аргументиране на оценките, в тази посока  преобладаващо учителите се стараят 

да използват разнообразни методи на оценяване, като имат ясно формулирани 

изисквания към знанията и уменията на учениците по учебния предмет. Оценките са 

обективни и учениците ги намират за справедливи. Част от учителите успяват да 

постигнат баланс при поставянето на адекватни и обективни оценки и стимулиране 

на усилията на учениците за подобряване на постиженията им.  

Ритмичност на изпитванията.  

 Проверката на  дневниците показва, че се спазват изискванията на Наредбата 

за  оценяване  постиженията на учениците като цяло.  

•  Взаимодействия с учениците  

Преобладаващо учителите успяват да организират работата по такъв начин, че 

учебното време да се използва максимално за целите на обучението. Установени са 

ясни и позитивни правила в учебната стая. Рядко, но има случаи на лошо и 

неконструктивно управление на поведението на учениците. Отстранените от 

учебен час ученици и движение в коридорите  по време на час , които са единични 

случаи, но е показателно, че има учители които не успяват да се справят с 

поведението на учениците.  



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

 Административни проверки  

Извършените административни проверки имаха за цел да се установи актуалното 

състояние по воденето и съхранението на задължителната училищна документация в 

съответствие с изискванията на Наредба №8 за информацията и документите в 

системата на предучилищното и училищно образование. Обект и предмет на 

проверките бяха: дневници на паралелки на I, II – VII, VIII, IX-XI клас, дневници на групи 

при целодневна организация на учебно – възпитателния процес, ученически книжки.  

Констатациите от направените проверки са отразени в протоколи, с които са 

запознати педагогическите специалисти.   

  

Акценти в контролната дейност за втори учебен срок:  

• Ефективност на организационните форми в училище – урочна  

дейност, ЦОУД, консултациите, Допълнителното обучение. Тематични проверки: 
„Подготовка на учениците за НВО“; работа в групите по интереси.  

-Състояние на задължителната училищна документация – спазване на  

ДОС;  

-Ефективност на вътрешно-училищната квалификация;  

-Подобряване на дисциплината в училище.  

 IV.  Ефективност на образователно - възпитателния процес  

Образованието е решаващ фактор за културния прогрес на една страна. То е 

единствената духовна ценност, национална добродетел, обединяваща стремежите и 

мечтите на нацията. У нас образователната система е изправена пред 

предизвикателствата на ХХI век, като трябва да реши проблемите си, произтичащи от 

мощното навлизане на дигитални средства и огромните потоци информация, както и 

ОРЕС. Тези проблеми са свързани с осъществяване на нова образователна политика 

от държавата в духа на националните традиции и в съответствие с европейските 

стандарти.   

Доколко сме успели да реализираме националната образователна политика, в 

каква степен сме се преборили с проблемите, какви възможности сме използвали и 

какви заплахи сме преодолели ще проследим цифровите резултати по учебни 

предмети  в края на първи срок.  

Успех по учебни предмети за първи учебен срок: 

Приложение 1:  

  

Успехът на училището за първия учебен срок е както следва:  добър 4,38.  

• Прогимназиален етап – много добър 4,50;  



• Гимназиален етап –  добър 4,36..  

  

Класове с най-висок успех:  

• Прогимназиален етап: много добър 4,50;  

• Гимназиален етап: 

1.  8“а“ клас с много добър 4,70; 

2.  9 клас с много добър 4,51; 

3. 11 клас с добър 4,47; 

4. 10 клас с добър 4,14; 

5. 8“б“ клас с добър 3,98. 

  

  

 V.  ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕФИЦИТИТЕ В УСПЕВАЕМОСТТА   

НА УЧЕНИЦИТЕ  

  

Проблемът за дефицитите в успеваемостта на учениците и пътищата за тяхното 

преодоляване отдавна вълнува педагозите.  Като типични причини за това учителите 

определят следните моменти:  

1. отрицателно отношение към ученето;  

2. съществени пропуски в знанията от минали години ;  

3. липса на амбиция, воля и стремеж за постигане на по-добри резултати;  

4. безпричинни отсъствия от училище;  

5. слабо развити навици за учебен труд (неорганизираност, липса на 

системност в учебната работа, липса на самоконтрол);  

6. продължително обучение в ОРЕС 

7. . Мерки за преодоляване на дефицитите в успеваемостта на учениците:  

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

- Целесъобразен подбор на методи, форми и средства,  водещ до оптимално и 

качествено усвояване на знания и умения от страна на учениците, съобразен с 

възрастовите, индивидуалните им особености, образователното ниво и 

интелектуални възможности. По-уверено и по-широко използване на 

онагледяването, демонстрацията, практическото обучение, интерактивните 

методи.  

- Разнообразяване на методите и стратегиите за изпитване и оценяване 

постиженията на учениците; мотивиране усилията на ученика;   

- Изграждане на добро взаимно разбирателство и уважение между учител и 

ученици; сътрудничество; ясни правила; позитивен тон; подкрепяща среда.  

- Своевременно информиране на родителите за допуснатите слаби оценки от 

класните ръководители. Активно участие на учителите по предмети на 

родителските срещи на паралелките с конструктивен анализ на резултатността от 

обучението и за достигнатото образователно равнище.  

- Ефективна работата в часовете за самоподготовка в ЦОУД и тези за  



консултации .  

  

  

  

 

 

 

 

VI. БРОЙ НА ОТСЪСТВИЯТА ЗА ПЪРВИ СРОК:  

  

  2021  -2022- Iсрок 

ЕТАП  Изв.  Неизв.  

Начален  1040 0 

Прогимназиален  628 8  

Гимназиален  3829  610 

Общо  5497 618 

  

Средно на ученик от начален етап се падат по 28,1 извинени отсъствия, на 

ученик от  7 клас - по 27,3 извинени отсъствия и по 0,34 неизвинени отсъствия,а на 

ученик от 8 до 11 клас - по 29,4 извинени отсъствия и по 4,69 неизвинени отсъствия. 

  

Анализ на причините за неизвинените отсъствия на учениците  

 1.  Причини за неизвинените отсъствия:  

• Непосещение на учебните часове;  

• Закъснение за учебните часове;  

• Недостатъчен родителски контрол или липса на такъв;  

• Относително лесно набавяне на медицински бележки; 

               •  Липса на интерес към някои от изучаваните предмети;  

• По социални причини.  

  

 2.  Предприети административни мерки:  

• Проведени разговори с учениците и родителите им;  

• Наложени  санкции,  съгласно  ЗПУО  и  училищния 

 правилник-  на 8 ученици;  

• Спиране на детски надбавки на ученици допуснали над 5 неизв. отсъствия 

в рамките на 1 месец - за първи срок на 5 ученици;  

• Доклади до началник РУО-1  

• Уведомления до Закрила на детето-1  

  

 3.  Предприети мерки:  

• Работа  по  индивидуална  корективна 

 програма/съгласно  план  за обща подкрепа с  психолог;  

• Изграждане на подкрепяща среда в училище.  



• Насочване към консултации за педагогическа и психологическа подкрепа 

от специалисти.   

  

VII.  УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛНИ, ОБЛАСТНИ И НАЦИОНАЛНИ СЪСТЕЗАНИЯ И 

КОНКУРСИ:  

В часовете за самоподготовка в ЦОУД се организира освен усвояване на учебния 

материал и формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, както и 

формиране на различни качества: любознателност, съзнателност, умение за общуване 

и положително отношение към учебния труд. В часовете за занимания по интереси с 

учениците се работи в направленията: наука, изкуства, спорт, образователни и 

развиващи игри и на децата се предоставя възможност да обогатяват своите знания и 

умения, развиват своя талант и творчески заложби.  

Непрекъснат е процеса на училищни и извънучилищни дейности, в които 

учениците в ЦОУД от начален и прогимназиален етап участват: Изложби, конкурси и  

инициативи.. Учениците в ЦОУД изработват редовно празнична украса, картички и други 

материали, украсиха своите стаи за празниците и отпразнуваха Коледа и Нова година.  

Нашите учениците с желание участват в регионални, областни и национални 

състезания и конкурси и се представят успешно в тях.  

За всички постижения  може да се намери информация в сайта на училището  
   
 
Община Бургас награждава ежегодно даровити ученици от града. За наша радост    
Сред  тях са и възпитаници на СУ „Иван Вазов“.   
   

 VIII.  УЧИЛИЩНИ, ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности в часа на класа:  

- запознаване с училищния правилник ;  

- разгледани теми: „Моите интереси и способности”, „Природата- 

формиране на навици за нейното опазване”, „Какво умея да правя най-добре. 

Занимания в свободното време”, „Дрогата – търсена, предлагана и опасна“;  

- теми по Гражданско образование: за семейството, половото  

развитие и възпитание, религиозното възпитание, взаимоотношенията в класа, 

професионално ориентиране;  

- усвояване на знания и умения по Гражданска защита: разучаване  

на евакуационната схема на училището, усвояване на знания за действия при бедствия;    

  

2. Проведени училищни инициативи по Безопасност на 

движението:  

Часовете по БД се провеждат от учители в 1-2 и 7 клас, по утвърден от директора 
график за всеки учебен срок в ЧК.   

• Осигурени  са учебни помагала и пособия за часовете по БД;  

• Изготвен е контролен лист за оценка на условията за придвижване,  

опасностите и затрудненията на пътуването по пътя от дома до училище и обратно от 

родителите на първокласниците. 



 4.  Олимпиади  

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

Във всички олимпади имаме класирани участници за областно ниво.  

Предстои да се обявят резултатите, които ще бъдат  анализирани в МО.   

В училището периодично се провеждат дейности и инициативи  по повод  

годишнини, чествания и празници , които  ще бъдат обект  в отчетите на МО.  

IX. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ и НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ  Националните програми 

целят повишаване ефективността на разходите на училищата. През периода се започна 

работа по няколко Национални програми: Национална програма „Квалификация“;  

Национална програма „Подкрепа за приобщаващо образование“;  Национална 

програма „Равен достъп до образование в условията на кризи“ ; „Подкрепа за успех“; 

Национална програма„Иновации в действие“.  

 И  по европейски проекти:  Еразъм + за професионално и училищно образование, в 
които ще вземат участие 18 учители и 14 ученика. 
По Наредбата за приобщаващо образование са сформирани клубове по интереси и се 

работи интензивно в тях.  

От няколко години се работи по СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ и 

на учениците от начален етап се предоставят плодове , зеленчуци и  мляко по 

предварително утвърден график.  

За  прилагането  на Механизма за противодействие на училищния тормоз, на първата 

родителска среща, бяха запознати всички родители, въпросниците са  проведени с 

всички учители и с учениците  по  решение на координациония съвет. С учениците от 

начален етап се набляга на индивидуалната работа и   провеждане на ролеви игри.   

 

X. Насоки за оптимизиране на ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС през 

втория срок:  

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

подобряване на образователните резултати.   

2. Усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.  

3. Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и за повишаване на 

резултатността.  

4. Целенасочена квалификация на учителите за екипна работа   

5. Провеждане на качествена подготовка на учениците за НВО.  

6. Възприемане и ефективно прилагане на иновативни подходи, с цел 

постигане на по-добри резултати.  

7. Удовлетворяване на образователните потребности, както на даровитите, 

така и на изоставащите ученици.  

8. Ефективна вътрешно – училищна методическа дейност чрез 

актуализиране плановете на МО, насочено към преодоляване на дефицитите, 

допуснати през първия учебен срок и подпомагане на новопостъпили учители.  

9. Съдържателно задълбочаване на взаимодействието с родителската 

общност  
 


