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І. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 

ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА 

 

Учебните занятия започнаха общо 74 ученика – 72 ученика в дневна 

форма на обучение и 2 ученик на индивидуална форма на обучение.  

Учебната година завършиха 74 ученика, двама от които на индивидуална 

форма. Разпределението  по класове бе следното: 

І клас – 14 ученика  

ІІ клас – 12 ученика + 1 индивидуална форма 

III клас – 7 ученика + 1 индивидуална форма 

ІV клас – 8 ученика 

V клас – 12 ученика 

VІ клас – 10 ученика 

VІІ клас – 11 ученика 

Бяха сформирани две групи за целодневно обучение – в начален и в 

прогимназиален етап – общо 54 ученика. 

           Дейността на училището през изминалата учебна година беше в съот-

ветствие с приетия годишен план и поставените в него задачи. Създадена е 

система на организация по всички видове дейности. Осигурено е единство и 

непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. 

Постигнати бяха успехи по следните направления: 

1. Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение.  

2. С програмата за подобряване на писмената и езикова култура се усъвър-

шенства усвояването на българския език 

3. Намаля броя на неизвинените отсъствия. Няма наказани ученици. 

4. За поредна година учениците от начален етап участваха в състезанията, 

организирани от СБНУ – „Аз и буквите“, „Аз и числата“, „Аз рисувам“, 

„Аз общувам с Европа“ и „Аз природата и света“.  

5. Заработи ефективно и училищният сайт. 

6. Работи се с  електронен дневник Школо.бг 

7. На външното оценяване се постигнаха много - добри резултати от 

учениците от ІV клас. Седмокласници участваха в НВО –  Мн.добър 4,50 е 

резултатът по български език и литература и Добър 3,63 по математика. 

8. Взехме участие в общинския турнир по футбол и волейбол /момичета и 

момчета/ и шах и тенис на маса.  Волейболистите завоюваха съответно 2-

ро място за момчетата и 1-то място за момичетата и се класираха за 

участие в областния турнир по волейбол. На турнира по тенис на маса - 1-

во място за момичетата и 3-то място за момчетата. Момичетата се 

класираха за областното първенство спечелиха го и участваха на зонално 

първенство – 2 място.  

През изминалата година бяха сформирани 3 групи  по Български 

език  по проект „Подкрепа за успех“ с ръководители И. Али, М. 

Бахчеванова група за ученици с обучителни затруднения в начален етап и 

З. Иванова група за ученици с обучителни затруднения в прогимназиален  

етап. 



При работата през учебната година се откроиха основно следните 

проблеми: 

Първият проблем е недоброто владеене на български език от голяма част 

от учениците. Това води до проблеми с усвояването на материала от разказ-

вателните предмети. Необходимо е учениците да се насърчават да четат повече 

художествена литература, да им се поставят задачи, свързани с търсене на 

материал от енциклопедии, електронни учебници, учебни сайтове.  

Вторият  задържането на учениците в учебната среда. Въпреки, че в 

училището за последните 5 години няма отпаднали ученици има такива, които 

по икономически причини заминават за чужбина. Нямаме ученици, които да 

отсъстват безпричинно.  

Третият проблем е все още разширяване на използването на 

компютърният кабинет и ИКТ както в хода на урока, така и в подготовката на 

домашните. Това ще доведе до повишаване качеството на подготовка, 

обогатяване на езика и усвояване на умения за търсене, събиране и подбор на 

информация. 

9. През изминалата година бяха сформирани и две групи за занимания по 

интереси: 

  „Народни танци“ – ръководител К. Граматикова, група за 

занимание по интереси в начален етап. 

 „Занимателна математика“ – ръководител К. Стефанова, група за 

занимание по интереси в начален етап. 

 

ІI. ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА 

УЧИИЩЕТО ПРЕЗ 2019/2020 ГОДИНА 

 

Визия на училището: Да изградим конкурентна образователна и 

възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в 

нейния стремеж към творческо и личностно развитие.   

Училището като институция със сериозни образователни и културни 

функции, да се наложи в обществото в синхрон с обществените и културни 

организации. да се развива като конкурентоспособно училище, способно да 

формира у учениците национални и общочовешки добродетели при 

подготовката им за социализация и реализация. Стремеж чрез 

висококвалифицирани педагози да се формират знания и личностни умения у 

учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към 

гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на 

агресивност и насилие.          

Мисия на училището: Мисията на образованието в училището е 

учениците да получат пълноценни знания, да се изградят като свободни и 

морални личности, да развиват творческите си заложби и физическо здраве. 

Постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и 

реализация на подрастващите в демократичното общество. Всички участници в 

образователно-възпитателния процес да се чувстват еднакво отговорни, 

ангажирани и  значими субекти. 



Основни цели: 

- Издигане и утвърждаване престижа на училището 

- Овладяване на общите основи и закономерности на човешкото 

познание 

- Формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на 

индивидуалността и творческите заложби на учениците 

- Пълно обхващане на учениците подлежащи на задължително обучение 

Основни стратегии: 

1. Високо качество на подготовката на учениците, позволяваща им да 

продължат образованието си в общообразователни и професионални училища 

2. Демократизация и хуманизация на дейността на дейността на 

училището – поставяне на ученика в центъра на цялата дейност, грижа и 

внимание за неговото развитие и обучение. 

3. Защита на личностното достойнство на учениците и на учителите 

4. Обогатяване на материалната база 

5. Обогатяване на творческата дейност на учители и ученици чрез 

прилагане интерактивни методи на работа 

Приоритети в дейността: 

1. Издигане равнището на подготовката по български език 

2. Широко използване на ИКТ в общообразователната подготовка 

3. Подобряване на чуждоезиково обучение. Въвеждане на английски език 

след желание на родителите. 

4. Гражданското образование в училище да е насочено към формиране на 

култура на взаимоотношенията, етническата и религиозна търпимост, 

уважение към гражданските права и отговорности. 

5. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и 

методическа дейност 

6. Повишаване качеството на педагогическият и административен 

контрол 

7. Привличане и приобщаване на родителската общественост за актуално 

участие при решаване на училищни проблеми 

8. Задълбочаване на контактите с обществените организации и 

институции, привличане на допълнителни източници за подпомагане 

на училищната дейност и подобряване на материалната база. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

№ Дейности Отговаря/ 

утвърждава 

Срок 

АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

1 Осигуряване на необходимите специа-

листи за осъществяване на нормален 

процес 

 

Директор 13.09.2019г 

2 Участие в съвещания с директори и 

учители по график на РУО  

 

Директор, учители м.септември и 

м.октомври 2019 г. 

 

3 Осигуряване на санитарно-хигиенни 

условия за провеждане на ОВП съгласно 

изискванията на РЗИ 

 

Директор 08.09.2019 г. 

4 Приемане на училищния учебен план за 

І,ІІ,III,IV,V, VІ и VII клас 

 

Педагогически съвет, 

директор 

13 .09.2019 г. 

5 Изпращане на сведение за приетите в 1-

ви клас ученици до община Поморие 

 

Директор 12.09.2019 г. 

6 Разпределение на учебните часове по 

предмети и класове между учителите 

 

 

директор 12.09.2019 г. 

7 Разработване и утвърждаване на 

седмично разписание 

 

Комисия, директор 12.09.2019 г. 

10 Приемане на годишен план педагогически съвет,  

директор 

12.09.2019 г. 

 

11 

Приемане на промените в Правилника за 

дейността на училището 

 

Педагогически съвет, 

директор 

12.09.2019 г. 

 

12 

Тържествено откриване на учебната 

година 

К.Стефанова,  

М.Бахчеванова 

Д.Кирякова 

16.09.2019г. 

 

13 

Изготвяне на Списък-Образец № 1 за 

учебната 2019/2020 г. 

 

Директор 25.09.2019 г. 

 

14 

Готовност за работа с електронния 

дневник 

 

Кл.ръководители 16.09.2019г 

15 Изготвяне на Спортен календар  

 

Ж.Димитров 12.10.2019 г. 

16 Провеждане на родителски срещи 

 

Кл.ръководители 21.09.2019 г. 

17 Приемане на график за контролните и 

класни работи през 1-вия срок 

преподавателите, 

директор 

25.09.2019 г. 



18. Отчитане на резултатите от входните 

нива 

 

Учители  15.10.2019 г. 

19 Приемане на план за осигуряване на 

нормален учебен процес през зимата и 

на пожарна безопасност 

 

директор 15.10.2019 г. 

20 Провеждане на тренировъчно занятие за 

действие при бедствия и аварии 

 

 

М.Бахчеванова 

Ж.Димитров 

Директор 

28.10.2019 г. 

21 Доклад на кл.ръководители за 

посещаемостта, дисциплината и успеха 

на учениците и набелязване на мерки за 

подобряването им. Завеждане на отчет 

застрашените от отпадане ученици. 

 

Кл.ръководители 09.11.2019 г. 

22 Актуализиране на информацията от 

Списък-Образец 1 

 

Директор 01.12.2019 г. 

23 Изготвяне на заявка за ЗУД за края на 

2019/2020 учебна година 

 

Директор 02.2020 г. 

24 Изготвяне на справка за броя на 

отпадналите ученици и анализ на 

причините 

 

Кл.ръководители, 

директор 

02.2020 г. 

25 Актуализиране на информацията от 

Списък-Образец 1 в началото на втори 

учебен срок 

 

Диретор 02. 2020 г 

26 Заявка за учебници и учебни помагала  

за учебната 2020/2021 

Директор 

 

 

04.05. 2020 г 

27 Подготовка и провеждане на изпити за 

НВО – четвърти и седми клас 

 

Комисии 

Директор 

05. 2020 г 

06. 2020 г 

28 Определяне на групите за ИУЧ и ФУЧ за 

новата учебна година 

Директор, ПС 05. 2020 г. 

29 Приемане на план за приключване на 

учебната година. Приемане на УУП – І, 

ІІ, ІІІ,IV, V, VІ, VІІ клас . Избор на 

спортни дейности за допълнителния час 

по спорт 

 

преподавателите, 

директор 

05. 2020 г. 

30 Изготвяне на проект Списък-образец 1 

за 2020/2021 

 

Директор 06. 2020 г. 

31 Изготвяне на справка за броя на 

отпадналите ученици и анализ на 

причините 

Директор 06. 2020  г. 



32 Запознаване на учениците и родителите 

от 7-ми клас с приема в 

общообразователните и професионални 

училища в Поморие и Бургас 

 

 

Кл.ръководител 

на 7 клас 

 

юни 2020 г. 

33 Родителски срещи Класни ръководители 

 

Септември 

Февруари 

май 

34 Изготвяне на предложения за 

квалификационната дейност през учебната 

2020/2021 учебна година 

 

Комисия по 

квалификацията 

Юни, 2020 г 

35 Анализ на резултатите от ОВР през 

2019/2020 учебна година 
Учители, директор Юли 2020 г  

 

36 Провеждане на допълнителна работа с 

изоставащи ученици 
Кл.ръководители Постоянен, по 

график 

СОЦИАЛНО БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
 

1 Получаване на санитарно разрешително 

за началото на учебната година 

 

Директор Септември, 2019 

2 Осигуряване на учебници за 

безвъзмездно ползване на всички 

ученици  от I-VII клас 

Директор Септември, 2019 

3 Организиране на целодневно обучение 

на  учениците от  I-VII клас, обедно 

хранене, училищен плод и училищно 

мляко 

 

Директор 

Учители ПИГ 

Септември, 2019 

4 Осигуряване на безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд 

 

Директор 13.09.2019г 

СПОРТНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ 

/празници, тържества, турнири, изложби, спортни състезания/ 

 

1 

 

Тържествено откриване на учебната 

година 

К.Стефанова,  

М.Бахчеванова 

Д.Кирякова 

16.09.2019 г. 

2 Тържествено отбелязване на Деня на 

будителите 

 

М.Костадинова 

Д.Кирякова 

31.10.2019 г. 

3 „Коледно-новогодишен базар” – 

щандове с изделия за предстоящите 

Новогодишни и Коледни празници 

изработени в семейството  

 

А.Ахмед,  

К.Граматикова 

К.Стефанова 

20.12.2019 г 

4 Коледно тържество К.Граматикова 

И.Али 

Д.Кирякова 

20.12.2019г. 

5 Отбелязване  деня на розовата фланелка Ж.Димитров 

 

21.02.2020 г. 



6 Отбелязване на 3-март –Национален 

празник на България-рецитал 

 

М.Костадинова 02.03. 2020 г. 

7 Световен ден на водата-океана и 

неговите обитатели-табла 

 

А.Ахмед 20.03. 2020 г. 

8 Празник на буквите 

 

М.Бахчеванова 

И.Али 

Май 2020 г. 

9    Ден на земята-Зелена класна стая А.Ахмед 

Ж.Димитров 

22. 04. 2020 г. 

10 

 
Периодични изложби от 

проекти изработени от 

учениците по различни учебни 

дисциплини 

 

Преподаватели 

Кл.ръководители 

и учители 

постоянен 

11  Великден-Приобщаване към традициите 

 

М.Костадинова 

К.Стефанова 

К.Граматикова 

10.04. 2020 г. 

12 Организиране на общоучилищно 

тържество за 24-ти май 

Д.Кирякова 22.05. 2020 г. 

13 „ Ден на предприемачеството”среща с 

работещи в различни сфери на бизнеса 

 

Ж.Димитров май 2020 г. 

 

   Неразделна част от настоящият Годишен комплексен план са: 

1. План за работата на Педагогическият съвет 

2. План за контролната дейност на директора 

3. План за квалификационната дейност на педагогическия персонал; 

4. Училищен спортен календар 

           Годишният комплексен план е отворен и периодично се допълва с 

участието на ученици в  културни и други мероприятия организирани от 

Общинска администрация, МОН , РУО-Бургас,  читалища и музеи и други. 


